
Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa 
och omsorg

INSPIRATIONSKONFERENS
Välkommen till

17 NOVEMBER 2022

KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND    REGIONVARMLAND.SE/NARAVARD

http://kau.se/fou-valfard-varmland


VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSKONFERENS 
- TILLSAMMANS UTVECKLAR VI GOD OCH NÄRA
VÅRD, HÄLSA OCH OMSORG 2022
Nya perspektiv vid Region Värmland och FoU Välfärd Värmland vid Karlstads 
universitet, bjuder in till en inspirationsdag med syftet att lyfta goda exempel från 
olika verksamheter i hela Värmland, med fokus på god och nära vård. 

En dag för baspersonal, chefer, verksamhetsutvecklare samt övriga intresserade inom 
verksamhetsområdena vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och elevhälsa 
samt socialtjänst.

Tid: 17 november 2022, kl 8.00 – 16.00
Plats: Karlstad CCC
Kostnad: 495kr per deltagare
Anmälan: Anmäl dig här, senast fredag 14 oktober 2022
Vid frågor gällande anmälan: Mona Björn, mona.bjorn@regionvarmland.se
Du kan också anmäla intresse för att delta som utställare vid konferensen: 
Kontakta josefine.weiteschat@regionvarmland.se
Vid frågor kring programinnehåll: linnea.grankvist@regionvarmland.se

Varmt välkommen med din anmälan!

PROGRAM
08.00 – 08.30 Incheckning med kaffe och smörgås

08.30 – 09.40 Inledning och uppstart av dagen

09.40 – 10.10 Paus med kaffe/te och frukt

10.10 – 10.40 Parallella seminarier pass 1

10.50 – 11.20 Parallella seminarier pass 2

11.30 – 12.00 Parallella seminarier pass 3

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Kajsa Westling - Värde för vem?

13.30 - 14.20 Olof Wretling – Diagnoserna i mitt liv

14.20 – 14.50 Eftermiddagsfika

14.50 – 15.20 Panelsamtal

15.20 – 16.00 Avslut av dagen

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBC8_o_HhrlrwodEytKFzseHAxk4XauseeHwzBEEDfKZGskmjoIpRFDd93Fp6IqXxYH-PacH&ln=swe
mailto:mona.bjorn%40regionvarmland.se?subject=
mailto:josefine.weiteschat%40regionvarmland.se?subject=


Pass 1, kl 10.10 – 10.40

1A. Hammarö kommun: Vår resa mot Sveriges 
friskaste kommun 2030. 
Vi delar med oss av hur vi kopplat vårt 
omställningsarbete till Agenda 2030 och 
fullmäktigemålet om att bli Sveriges friskaste 
kommun 2030. Då blev det lättare att kroka arm 
och få med hela kommunen på resan. 

1B. Erfarenheter från virtuell 
hjärtsviktsmottagning, Region Värmland
Erfarenheter från ett ”proof of concept” som vi 
deltagit i tillsammans med externa aktörer. Vi 
berättar om patienternas upplevelser av virtuell 
hjärtsviktsmottagning och hur vi ser på en 
fortsättning av detta inom Region Värmland.

1C. ”För varje barn” Torsby kommun
Syfte Att tillsammans skapa en organisation som 
framgångsrikt ger barn och unga bästa möjliga 
skolgång och uppväxt genom snabba, tidiga och 
välkoordinerade insatser när det behövs och där 
det behövs. 

I ett pilotprojekt kommer vi skapa och testa 
gemensamma arbetssätt, funktioner och 
arbetsredskap. Vi kommer också försöka att få till 
en koppling mot verksamhetsmålen för att skapa 
en röd tråd.

Arbetets/ärendets gång är att vi att utifrån elevens 
behov erbjuder det lokala elevhälsoteamet 
samordnat stöd till vårdnadshavare i samverkan 
med socialtjänsten (familjebehandlare). Tanken 
är att även regionen kommer att bjudas in (första 
linjen och BUP). 

1D. Folktandvårdens mobila tandvård - När 
patienten inte kan ta sig till tandvårdskliniken
Hur och varför utför Folktandvården vissa 
tandvårdsbehandlingar på länets skolor och 
äldreboenden?

Pass 2, kl 10.50 – 11.20

2A.  Medskaparprojektet - vi tar ett steg från 
traditionell ledningsfilosofi och närmar oss nära 
vård
Vår modell bygger på att ta reda på vad som 
skapar värde för dem vi är till för. Medarbetarna är 
de som identifierarförbättringar genom att studera 
sin organisation inifrån och ut. 

VOLAB : är ett Verkstads - LAB här går vi från ord 
till handling och samverkar för att se helheter kring 
klienter/ brukare och elever. VOLAB består av 
medarbetare från Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Lärande och arbete samt barn- och 
utbildningsförvaltningen och är Forshagas tre 
största förvaltningar. 

2B. Kognitionsteamet Karlstads kommun
Vi presenterar Kognitionsteamet och hur vi jobbar, 
visar en kortfilm om planeringsverktygen "Wellbee", 
som många av våra kunder använder. Vi visar en 
kort film om "Det digitalt vägledande hem" och 
berättar om den nya "Upplevelseverkstaden".

2C. Brottsförebyggande samverkan mellan 
socialtjänst och polis
Unga som riskerar att bli kriminella behöver stöd 
och hjälp för att bryta med ett kriminellt nätverk 
och/eller en kriminell livsstil. Samverkan mellan 
polis och socialtjänst möjliggör för socialtjänsten 
att i ett tidigt skede fånga upp, förebygga och 
förhindra ungdomar att hamna i ett socialt 
nedbrytande beteende. Vår samverkan leder också 
till att få en bättre bild av barnets situation och 
kan då lättare, i samråd med föräldrar, planera för 
rätt insatser och stöd i de fall där förebyggande 
åtgärder inte är tillräckliga.

2D. Patientforum inom psykiatrisk heldygnsvård
Under 2022 har Region Värmland tillsammans 
med NSPH Värmland (Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa) startat upp patientforum inom 
Rättspsykiatrin och den Psykiatriska slutenvården. 
Semina riet ger en inblick i hur ett patientforum 
går till och varför brukarinflytande är ett vinnande 
koncept.

PARALLELLA SEMINARIER



Pass 3, kl 11.30 – 12.00

3A. Få med hela kommunen i nära vård. Nära 
vård, hälsa och omsorg i Kils kommun
Vi kommer att berätta om hur vi i Kils kommun har 
arbetat med nära vård, samt hur processen ser 
ut i fortsättningen. Vi har bland annat påbörjat en 
handlingsplan med aktiviteter som är övergripande 
för hela kommunen

3B. Steg för hållbar hälsa – programmet som 
ger stöd att förändra ohälsosamma vanor
Vi presenterar vårt digitala program som stödjer 
värmlänningar som vill och behöver förändra 
ohälsosamma vanor. Programmets fokus är 
beteendeförändring och består av flera olika delar 
där deltagarna coachas både individuellt och i 
grupp.

3C. Nära vård av barn
Barn ska i möjligaste mån tillsammans med sin 
familj vårdas i hemmet, vilket varit ett långsiktigt 
arbete inom barn- och ungdomsmedicin, där 
man byggt upp en organisation både för nyfödda 
och äldre barn med särskilda sjukvårdsinsatser 
i hemmet. Hemsjukvård inom nyföddhetsvården 
med insatser såsom syrgas och sondning 
kan nu utföras av föräldrar med stöd av BUM. 
Barnkonsultsköterskor åker hem till barn med 
olika andningshjälpmedel i hemmet vilket leder till 
att inläggning inom slutenvården kan förhindras. 
BUM har också etablerat ett palliativt team där 
konsultsköteskan är navet, vilket har gjort att flera 
sjuka barn nu kunnat avsluta sina liv i hemmet med 
stor trygghet för alla inblandade.

3D. Nära Vård Västra Värmland
Nära Vård Västra Värmland är en konkretisering 
av gemensamma målbilden där hälso- och 
sjukvårdsdirektören tillsammans med de fyra 
kommundirektörerna kommit överens om att 
göra en gemensam satsning. Utmana regelverk, 
arbetssätt och att arbeta över de organisatoriska 
och traditionella gränserna är det tydliga uppdrag 
vi fått. Här vill vi beskriva hur långt vi kommit, vad 
vi lyckats med men också utmaningarna.

En föreställning om livet – om allt 
från spring i benen och dyslexi till 
Panikångest och livlig fantasi. 
Med humor, värme, allvar och musik berättar 
komikern Olof Wretling om sin uppväxt. Det är en 
berättelse om att ta sig över trösklar och vandra 
genom livet. Olof berättar om diagnoserna i sitt 
liv, hur det har påverkat honom, hans uppväxt, 
liv och arbete. Han vill påverka människor till att 
sluta dela in andra människor i fack, eller sätta 
etiketter på andras personlighet. Istället vill Olof 
få folk att öppna upp och ställa frågor för att visa 
sitt intresse för våra olikheter. Diagnoserna i mitt 
liv är en föreställning som får dig att skratta, tänka 
och känna. Men kanske framför allt är det en 
föreställning som ger dig hopp!




