
   
 

   
 

Nära vård – tillsammans utvecklar vi 

hälsa, vård och omsorg i Värmland 

Välkommen till en fokusvecka med spännande seminarier kring Nära vård. 

 

Här ges du möjlighet att på ett enkelt sätt orientera dig kring vad Nära vård handlar om. 

Förhoppningen är att du också låter dig inspireras till att vara en del av omställningsarbetet 

och skapandet av en gemensam målbild för länet. 

 

INNEHÅLL FOKUSVECKA 11: 
 
Måndag 15 mars 2021, kl. 15.00-16.00 

Nära vård ur nationellt perspektiv 

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära Vård på SKR berättar om det nationella 

arbetet med Nära vård och varför vi behöver göra omställningen till en Nära vård i Sverige. 

 

Tisdag 16 mars 2021, kl. 07.30-08.30 

Ledning och styrning för nära vård 

Johan Quist forskare och vice föreståndare för Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads 

universitet och Kajsa Westling projektledare på Experio lab. 

Passet inleds med några stora penseldrag kring tjänstelogik och typiska drag i dagens 

styrning. Därefter närmar vi oss omställningen till Nära vård och diskuterar 

personcentrering och kraven på att tänka annorlunda, både i mötet mellan patient och 

personal och i styrning och ledning. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med 

personer från länet. 

 

Onsdag 17 mars 2021, kl. 07.30-08.30 

Relationen mellan brukarmedverkan och digitalisering i en demokratisk styrd 

organisation. 

Petter Falk, demokratiforskare Karlstad universitet, kommer att prata om relationen 

mellan brukarmedverkan och digitalisering i en demokratisk styrd organisation, med ett 

särskilt fokus på att kritiskt analysera hur praktik och kultur på oväntade sätt påverkar 

beslut. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med personer från länet. 

 

Torsdag 18 mars 2021, kl. 07.30-08.30 

Samverkan och samarbete för en nära vård (delar av passet hålls på engelska) 
Josina Vink, docent i tjänstedesign vid AHO och designledare vid Centre 
for connected care (C3), talar om att vi behöver nya utrymmen för att arbeta tillsammans 
som också erkänner våra olikheter i sätt att veta och att vara. Hon har erfarenheter från 
dialogarbete i omställningsarbetet i hälso- och sjukvårdssystemet i Norge. Lär dig mer om 
alternativa metoder för samarbete som inte förutsätter anpassning/inställsamhet. Upplev 
reflekterande verktyg för att plocka fram dina egna sätt att veta och vara.  
Seminariet avslutas med ett panelsamtal med personer från länet.  

 

Fredag 19 mars 2021, kl. 07.30-08.30 

Nära Vård - Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland 

Samtal om Värmlands målbildsarbete och omställningen till Nära vård. Varför är 

omställningen viktig och hur kan vi gemensamt bidra till att den blir verklighet? Deltar gör 

Jomark Polintan och Marianne Utterdahl som ledare för politiska referensgruppen Nära 

vård, Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Hans Karlsson, kommundirektör Arvika, 

Linnea Grankvist, samordnare för målbildsarbetet för Nära Vård i Värmland samt Lisbeth 

Löpare, samordnare för Nära Vård på SKR. 

 

På sidan 2 kan du läsa mer om Nära vård och  
om hur du anmäler dig 



   
 

   
 

Målgrupp 
Du som arbetar inom hälsa, vård och omsorg eller har intresse för omställningen till Nära 

vård. 

 

ANMÄL DIG HÄR 
Du gör val av dag/dagar vid anmälan.  

Seminarierna genomförs via Teams, länk till respektive tillfälle utskickas i samband med 

bekräftelse. 

 

INFORMATION 

Närmare upplysningar lämnas av Linnea Grankvist, Region Värmland,  

tfn 070-232 27 54 eller linnea.grankvist@regionvarmland.se 

 

Expeditionella förfrågningar besvaras av Mona Björn, Region Värmland, tfn 010-833 10 07 

eller mona.bjorn@regionvarmland.se 

 

VÄLKOMMEN! 

 

 

 

 

OM NÄRA VÅRD 
Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå.  

 

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt 

effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och 

invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Vården 

behöver komma närmare patienten och brukaren. 

 

En av flera utmaningar som i hög grad påverkar vården, tandvården och omsorgen är att 

åldersstrukturen förändras de kommande åren. Idag är en stor andel av befolkningen i 

åldrar där man förvärvsarbetar, men redan 2035 kommer andelen personer som är 65 år 

och äldre att vara betydligt större än idag, liksom andelen barn. 

 

Nära vård och omsorg är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens 

primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården och omsorgen. Nära 

vård och omsorg är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. 

 

En mer tillgänglig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya arbetssätt i vården 

och omsorgen innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och 

därmed räcka till fler. 

 

Kärnan i Nära vård och omsorg är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens 

behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad 

som är viktigt för just den personen. 

 

I Värmland pågår ett arbete för att ta fram en gemensam målbild för god och nära vård och 

omsorg i länet samtidigt som omställningen påbörjas. Under denna vecka får du veta mer 

om omställningen till nära vård, om målbildsarbetet i Värmland och kan fördjupa dig i 

viktiga områden för omställningen så som brukarmedverkan, ledning och styrning samt 

samverkan. 

 
 
 

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDfsvLLL4ofQ4OKf2slcExxi_KZhJYwIgrS2G1hSTS2WWEWRfXuvrLQV7b02V2MX6Ps0aDz&ln=swe
mailto:linnea.grankvist@regionvarmland.se
mailto:mona.bjorn@regionvarmland.se


   
 

   
 

OM FÖRELÄSARNA 
 
Lisbeth Löpare Johansson 
Samordnare för Nära vård på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare 
utvecklingsdirektör på Region Norrbotten. 
 
Kajsa Westling 
Kajsa Westling arbetar på Experio Lab Sverige och har en bakgrund som utredare och 
projektledare på bland annat Region Stockholm, Regeringskansliet och Myndigheten för 
vård- och omsorgsanalys. Kajsa har arbetat länge med personcentrering och styrning och 
ledning av hälso- och sjukvårdssystem. 
 
Johan Quist 
Johan Quist är forskare och vice föreståndare för Centrum för tjänsteforskning vid 
Karlstads universitet. Han forskar om systemdesign och transformation inom offentlig 
sektor. 
 
Petter Falk 
Petter Falk är demokratiforskare vid CTF – Centrum för tjänsteforskning och 
statsvetenskapen vid Karlstads universitet. I sin forskning undersöker Petter 
medborgardatas roll i offentlig sektor och han har drivit ett flertal nationella och 
internationella innovations- och forskningsprojekt rörande data-driven innovation, 
demokrati och design. Han är även affilierad till Wallbergsstiftelsens AI-satsning WASP-HS 
och som gästföreläsare vid Plitechnio di Milano 
 
Josina Vink 
Josina Vink, docent i tjänstedesign vid AHO och designledare vid Centre 
for connected care (C3), talar om att vi behöver nya utrymmen för att arbeta tillsammans 
som också erkänner våra olikheter i sätt att veta och att vara. Hon har erfarenheter från 
dialogarbete i omställningsarbetet i hälso- och sjukvårdssystemet i Norge. Lär dig mer om 
alternativa metoder för samarbete som inte förutsätter anpassning/inställsamhet. Upplev 
reflekterande verktyg för att plocka fram dina egna sätt att veta och vara.  
Seminariet avslutas med ett panelsamtal med personer från länet.  

 


