
Sex partier i samverkan för bättre hälsa, effektivare vård 
och en positiv utveckling av Värmland. 



Att utveckla vården i hela Värmland är en 

av våra hjärtefrågor. Den vård du behöver ofta 

ska finnas nära. Därför har vi kämpat för närvårds-

platserna i Kristinehamn och Säffle sedan 2010. I 

september 2016 fick vi äntligen glädjen att inviga 

denna nya vårdnivå.  Genom att ge patienterna 

rätt vård på rätt nivå blir vården mer kostnadsef-

fektiv och får en högre kvalitet. Utvecklingsarbe-

tet fortsätter i våra fem öppenvårdsnav runt om i 

Värmland. 

I den här broschyren hittar ni några av våra viktigaste beslut och intiativ under mandat-

perioderna 2010-2014 & 2014-2018 i Landstinget i Värmland & Region Värmland.

Barn och unga är vår framtid.

Våren 2013 tog vi intiativ till att inrätta Första linjen 

för barn och unga. Hit kan barn och unga från 6 till 20 

år vända sig för råd, stöd och behandling. Det kan ex-

empelvis vara om man behöver prata med någon, vid 

bråk, användning av alkohol och droger eller vid psykisk 

ohälsa i ett tidigt stadium. Kontakt med första linjen tas 

enkelt genom SMS, mejl, telefon eller drop-in och finns 

i hela Värmland. Första linjen är en samverkan mellan 

länets alla 16 kommuner. 

Vi satsar på länets tre sjukhus.

Det ska finnas en jämlik vård över länet. Därför var det 

självklart för oss att ta beslut om att investera i en ny 

MR-kamera till sjukhuset i Torsby. Att få ytterligare en MR 

med placering i norra Värmland innebär kortare resor för 

de som bor i nordvärmland. Ytterligare en MR bidrar 

dessutom till att fler får vård i rätt tid. 

Stor potential i Värmlands livsmedelsproduktion.

Värmland har en stor livsmedelsproduktion, men 

den har potential att bli ännu större. Därför har vi i 

Region Värmland tagit initiativ till att arbeta fram en 

strategi för livsmedel och gröna näringar för Värmland. 



Vården ska finnas nära när du behöver den.

I framtidens vård ska vi möta patienten mer i hem-

met. Bedömningsbilarna, som är bemannade med 

en erfaren sjuksköterska, är en del i den utveckling-

en. Verksamheten har dessutom bidragit till att öka 

ambulanstillgängligheten och att färre patienter 

behöver åka till akuten. 

Valfrihet för patienterna tycker vi är viktigt.

Under 2014 införde vi vårdval inom fysioterapi. 

Det innebär att du som patient själv kan välja 

vilken sjukgymnast du vill gå till. Och ge dig fler 

valmöjligheter till behandling. Det är patientens 

perspektiv som ska genomsyra verksamheterna i 

Landstinget i Värmland.

Bättre villkor vid specialistutbildning. 

Värmlandssamverkan har infört specialistutbild-

ningstjänster för sjuksköterskor och permanen-

tar nu detta system och inkluderar även andra 

yrkesgrupper. Specialistutbildning är viktigt för att 

tillgodose behovet av personal med rätt kompetens 

även i framtiden. Detta ökar också möjligheten för 

landstinget i Värmland att vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

Framtidens hälso- och sjukvård.

Utveckling av sjukvården är avgörande för att i 

framtiden kunna tillgodose de behov och för-

väntningar som finns. Under 2015 tog vi beslut 

om en utvecklingsplan som sträcker sig fram till 

2030. Den utgår från patientens behov och har 

ett långsiktigt perspektiv.  Utvecklingsplanen 

bygger på fyra områden, hälsofrämjande och 

förebyggande insatser, utvecklad e-hälsa, utveck-

lande arbetssätt och flexibla vårdnivåer.  



Ingen ska behöva ta sitt liv.

Att blunda för självmord gör inte att de upphör, 

vi måste våga lyfta frågan! Värmlandssamverkan 

tog 2015 initiativ till  en nollvision för självmord i 

Landstinget i Värmland. Sedan dess har en sam-

verkansgrupp för suicidprevention i Värmland 

bildats. Gruppen har tagit fram en gemensam 

handlingsplan för suiciprevention i Värmland. 

Målet är att minska självmorden med hälften till 

2020 jämfört med 2015.

Vi värnar miljö med hållbar utveckling. 

Klimatförändringar är en av vår tids största 

utmaningar. Vi har en hög ambitionsnivå när 

det gäller att minska landstingets klimatpåver-

kan. 2012 införde vi därför ett miljöperspektiv 

som prioriterat område i Landstingsplanen. 

Landstinget i Värmland ska fortsatt vara en 

föregångare inom detta område. 

Skriv en egen remiss. Det ska vara lätt att komma i 

kontakt med vården. Därför tog vi 2012 beslut om 

att ta bort remisstvånget och istället ge dig som pa-

tient möjlighet att skriva en egen remiss. Din egna 

remiss bedöms på samma sätt som om det vore en 

inkommen remiss från en vårdverksamhet. Vi vill 

stärka patientens ställning, öka tillgängligheten till 

vården och se till så patienterna i större utsräckning 

ska få vården av rätt profession, på rätt plats direkt. 

Mat som produceras enligt svenska miljö- och 

djurskyddsregler. Ett av vår tids största hot mot 

hälsan är den ökade förekomsten av antibiotika-

resistenta bakterier. Värmlandssamverkan tog i 

början av 2017 initiativ till att införa en policy om 

att svenska miljö- och djurskyddsregler ska gälla 

för all mat som upphandlas i Landstinget i 

Värmland och Region Värmland. 



Vi utökar utbudet av behandlingsmetoder.

Det är viktigt att erbjuda behandling utifrån dina 

behov och enligt aktuell kunskap. Vi har beslutat om 

att införa Grön Rehabilitering, gestaltande terapier 

och om självinläggning för vissa patienter inom 

psykiatrin. Vi har också tagit initiativ om att utveckla 

förhållningssättet vid kostrådgivning och att utveckla 

kostutbudet vid våra sjukvårdsinrättningar.

Smarta städer och smart landsbygd. 

Värmland har alla förutsättningar att bli en smart 

region! En utvecklad smart landsbygd ökar möj-

ligheterna att besöka, bo och arbeta där man vill. 

Därför har vi tagit beslut om att ett handlings-

program för att utveckla en smart region. 

Förbättrad tillgång till kollektivtrafik för landsbygd 

och småorter. Vi vill utreda möjligheten till fler tåg-

stationer i länet, så att fler kan dra nytta av kollektiv-

trafiken som vi har i Värmland. Möjigheten att 

kunna bo på landet och samtidigt ha bra kollektiv-

trafik är viktigt för att locka fler människor att 

bosätta sig på den värmländska landsbyggden. 

Nollvision mot vårdskador är självklart. 

I Värmland har vi en nollvision mot undvikbara 

vårdskador. Och den är mycket viktig. Vi har stort 

fokus på att minimera de patientsäkerhetsrisker 

som finns identifierade. Som att minska 

infektioner, minska risken för trycksår och att

förebygga fall och fallskador.   

Det ska vara enkelt att framföra sina 

synpunkter på vården. Att ha patientens fokus 

tycker vi är självklart. Därför tog vi beslut om att 

inrätta Patientforum på våra tre sjukhus; Arvika, 

Torsby och Karlstad. Hos Patientforum kan du 

ställa frågor och lämna synpunkter på vården. 



Dialys på sjukhuset i Arvika.

Vi gör vården för dialyspatienter i västra 

Värmland närmre. Kortare resor är en stor vinst för 

de patienter som behöver vård flera gånger varje 

vecka. Dialysmottagningen är en satsning på sjuk-

huset i Arvika, som är ett av våra tre viktiga sjukhus 

i Värmland. Här utökas också den planerade 

operationsverksamheten inom kirurgi och ortopedi. 

Många fördelar med robotkirurgi.  

Kunskap, kvalitet och känsla är tre ledord i 

landstinget i Värmland. Med hjälp av robot-

kirurgi ökar vi både kvaliteten och kunskapen. 

Patienterna tillfrisknar fortare, har mindre ont 

efter operationen och kommer på benen snabb-

are. Det är en satsning på avancerad teknik som 

kommer patienterna till godo.

Barn är individer med egna rättigheter.

Därför tog vi beslut om att inrätta en referens-

grupp med barn och ungdomar. För att de ska 

bli delaktiga och få inflytande i den värmländska 

hälso- och sjukvården i frågor som berör dem 

direkt eller indirekt. I referensgruppen ingår barn 

och unga från hela Värmland, både från lands-

byggd och tätort. Så stärker vi barnrättsarbetet i 

Värmland. 

Ambulanshelikoptern är en livsviktig verksamhet. 

Denna verksamhet med läkare är en förstärkning av 

hela ambulanssjukvården. Med hjälp av ambulans-

helikoptern utförs avancerad vård utanför sjukhusen. 

Ett team med läkare och specialistutbildad sjuk-

sköterska kan snabbt nå personer med livshotande 

sjukdomar eller skador. Fler liv kan räddas och patient-

säkerheten ökar. Det går snabbare att transportera 

patienterna till sjukhus eller högspecialiserade kliniker 

runt om i Sverige. 



Nytt operationscentrum i Värmland.

Att ha patientens fokus är en central del i vår 

politik. När nya operationscentrum på 

Centralsjukhuset i Karlstad byggdes 2015-2016 

var det därför självklart för oss att det skulle vara 

utifrån patientens fokus. Nu samlas alla kompe-

tenser på samma ställe för att ge bästa möjliga 

omhändertagande inför och under operation.  

Minskat beroende av hyrläkare.

Att vara oberoende av hyrläkare är viktigt.  

Landstinget i Värmland har efter vårt initiativ nu en 

strategi för att bli oberoende av hyrläkare. Under 

2017 ställde sig SKL (Statens Kommuner & 

Landsting) bakom strategin för att alla landsting 

och regioner ska vara oberoende av inhyrd 

personal i januari 2019.  

E-hälsa är en del av framtidens vård. 

Utvecklingen av e-hälsa går fort och är viktig för 

att möta kraven på vården nu och i framtiden. Vi 

har infört e-hälsa i flera former så som KBT via 

nätet, digitala remisser, digitala vårdmöten, 

digitala vårdrum och journalen via nätet. Detta 

för att öka tillgänglighet, jämlikhet och valmöj-

ligheter för dig som patient. I Region Värmland 

har vi tagit fram en strategi för hållbar IT för att 

få god arbetsmiljö, energieffektiva produkter, 

hållbara inköp och smarta lösningar. 

Det är viktigt att få rätt vård i rätt tid.

Därför har vi satsat 10 miljoner extra under 2017 

för att komma närmare målet - vård utan köer. 

Satsningen görs på områden utifrån medicinsk 

bedömning och prioriterade patientgrupper. 

Insatser görs inom psykisk ohälsa, kirurgi/urologi, 

diagnostik, ortopedi, neurologi och ögonsjukvård. 



Följ oss på facebook och webben

värmlandssamverkan.se
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