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Året 2020 har till stor del präglats av Coronapandemin. Vi har tvingats ställa om till helt digitala 

möten vad gäller inom partiet men också nämndmöten och regionfullmäktige. Året har varit intensivt 

och allvarligt. Det har krävt ett stort ansvarstagande från alla. Pandemin har inneburit att vi tyvärr 

förlorat möjligheten till att träffa varandra under året och vi har även gått miste om dialoger med 

våra medlemmar.  

 

Vi har tillsammans med våra samarbetspartier i Värmlandssamverkan drivit frågor och lagt politiska 

initiativ som dels handlar om att utveckla den nära vården i hela Värmland, att få låta alla 

vårdcentraler blomma, initiativ om att Region Värmland bör upphandla mat mer lokalt, så vi får mer 

Värmland på tallriken, undersöka möjligheterna till flexibel avstigning i kollektivtrafiken och att stärka 

den fossilfria transportsektorn i Värmland. 

 

I den reviderade budgeten som vi lade under hösten fick SiV igenom många punkter utifrån vårt 

handlingsprogram, bland annat att genomföra utvärderingsbara försök med sex timmars 

arbetsdag/30-timmarsvecka på minst en avdelning per sjukhus. Säkerställa ambulanssjukvård i hela 

Värmland, en stärkt god och nära vård. Fortsätta arbeta för att minska den ofrivilliga ensamheten 

och satsningar för att öka den värmländska livsmedelsproduktionen.  

 

Sjukvårdspartiet i Värmland hade till en början många planer under 2020. Vi hade inplanerat att delta 

på Almedalen, som ställdes in. Under våren hade vi också planer på ett gemensamt 

sjukvårdspartinätverk, tillsammans med alla andra sjukvårdspartiet i Värmland. Detta skulle ha 

genomförts på Arlanda. Vi har dock fortfarande kontakt med de övriga Sjukvårdspartierna i hela 

landet, och planen är inte nedlagt. Sjukvårdspartiet i Värmland beslutade också under de sista 

månaderna av 2019 att bygga upp en helt ny hemsida, vilket kommer lanseras inom kort. 

 

Partiarbetet 

Under 2020 har vi haft 190 medlemmar vilket är 28 stycken färre än 2019. Under året tillkom en ny 

medlem.  

 

Medlemsstämmor 

På grund av Coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående risken att 

sprida Covid-19 valde SiV att hålla mötet digitalt. Årsmötet hölls den 21 mars i Microsoft Teams. 23 

medlemmar närvarade. Marianne hälsade alla välkomna och innan mötet startade hedrades vår 

nyligen bortgångna kära hedersmedlem Inga-Lena Jansson med en tyst minut. Marianne inledde 

sedan årsmötet med att ge en aktuell information om coronaläget i regionen. Därefter hölls 

sedvanliga årsmötesförhandlingar och Erik Jansson, hedersmedlem och fd landstingsråd satt 

ordförande under årsmötet. Ingegerd Welin Fogelberg satt sekreterare och Jan Carling samt Maria 

Skogh valdes till justerare. 

 

Höststämman hölls den 28 september, även denna digitalt i Microsoft Teams på grund av rådande 

pandemi. 18 medlemmar närvarade som genomfördes som ett medlemsmöte och inte 

formell/beslutande stämma, då inga beslutsärenden fanns att hantera. Mötet hade annonserats via 

SiV på facebook och nådde där ut till 480 mottagare. Här erbjöds också medlemmar att öva innan 

mötet, genom att kontakta siv@siv.nu innan mötet. Sjukvårdspartiet i Värmland hade bjudit in den 

nytillträdda hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Gjevert. Lena Gjevert gav en kort introduktion om 

sin egen bakgrund som ”jordemor”/ barnmorska och hennes många år inom sjukvården i Norge, där 

hon bland annat varit med och utvecklat/planerat för de nya sjukhusbyggena. Lena berättade också 

om utmaningar och möjligheter i Region Värmlands hälso- och sjukvård, samt om Covidsituationen 

och frågor ställdes av medlemmarna på ett aktivt sätt kring flera områden. Jenny Wallménius Höög 
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och Malin Vikner var också inbjudna och höll en föredragning om Värmlandsstrategin. 

 

Styrelsens arbete 

Vid årsmötet blev det omval på Marianne Utterdahl som ordförande på ett år. Jan Carling, Görel 

Hopman och Birgitta Wessmark som ledamöter för styrelsen kvarstod som ledamöter på ett år 

vardera sedan tidigare val. Birgitta Sjögren, Ingalill Rosell och Berit Larsson omvaldes till två år 

vardera. Till ersättare var det omval på Maria Skogh och Hans Nilsson ett år vardera. 

 

Bolaget Oskars revision omvaldes till ordinarie revisorer på ett år och Anita Dahlin valdes till 

revisionsersättare, också på ett år.  

 

Till valberedningen omvaldes Ingegerd Welin Fogelberg (sammankallande), Annica Tollén och Carin 

Wernberger på ett år. 

 

Sjukvårdspartiets arbetsutskott (AU) har haft fem möten under året. 

 

Politiskt arbete och inflytande 

Ledamöter i regionfullmäktige: Marianne Utterdahl, Värmlands Nysäter, Jan Carling, Edsvalla, Görel 

Hopman, Kristinehamn, Hans Nilsson, Koppom, Berit Larsson, Karlstad. Under 2020 valde Helena 

Granvik att avsäga sig alla sina politiska uppdrag vilket innebar att Ingalill Rosell blev ledamot i 

regionfullmäktige. 

Ersättare i regionfullmäktige: Ingalill Rosell, Säffle, Birgitta Sjögren, Torsby, Sebastian Hidén, Säffle, 

Mona Noreklint, Karlstad, Hèléne Agdén, Säffle, Kjell Rosell, Säffle. I och med Helenas avhopp 

innebar det även att Annica Tollén, Hammarö, under senhösten tog en plats på listan som ersättare i 

regionfullmäktige.  

 

I regionstyrelsen har Marianne Utterdahl varit ordinarie ledamot, och Hans Nilsson ersättare.  

 

Övriga förtroendeuppdrag i Region Värmland 

Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Marianne Utterdahl. 

Andre vice ordförande Kultur- och bildningsnämnden, Berit Larsson. 

Ledamot Regionala utvecklingsnämnden, Sebastian Hidén. 

Ledamot Kollektivtrafiknämnden, Hans Nilsson. 

Ledamot Samordningsförbund Fryksdalen, Helena Granvik men sedan fick Jan Carling platsen.  

Ledamot Samverkansnämnd Uppsala/Örebroregionen, Marianne Utterdahl. 

Ledamot Demokratiberedningen, Berit Larsson. 

Ledamot Rådet för idéburna organisationer, Marianne Utterdahl 

Ledamot Arbetsutskott Regionala utvecklingsnämnden, Sebastian Hidén. 

Ledamot Arbetsutskott Kultur- och bildningsnämnden, Berit Larsson. 

Ledamot Arbetsutskott Kollektivtrafiknämnden, Hans Nilsson.  

Ledamot Viltförvaltningsdelegationen, Hans Nilsson. 

Ledamot Svenskt ambulansflyg, Förbundsfullmäktige, Marianne Utterdahl. 

Ersättare Hjälpmedelsnämnden och dess Arbetsutskott, Yvonne Kristoffersen. 

Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden, Görel Hopman. 

Ersättare Regionala utvecklingsnämnden, Jan Carling. 

Ersättare Kultur- och bildningsnämnden, Mona Noreklint. 

Ersättare Kollektivtrafiknämnden, Ingegerd Welin Fogelberg. 

Ersättare Patientnämnden, Ingalill Rosell. 

Ersättare Svensk luftambulans, Marianne Utterdahl, som under senhösten växlade till Hans Nilsson. 



Ersättare Arbetsutskott Kollektivtrafiknämnden, Hans Nilsson. 

Ersättare tätortstrafikutskott Kollektivtrafiknämnden, Hans Nilsson. 

Ersättare Wermland Opera, Ingegerd Welin Fogelberg. 

Ersättare Stiftelsen Erlandergården, Madeleine Weinholm. 

Ersättare Hjälpmedelsnämnden, Yvonne Kristoffersen. 

Ersättare Stiftelsen Gammelkroppa Skogsskola, Hans Nilsson. 

Ersättare Friskvården i Värmland, Jan Carling. 

Ersättare Karlstads övervakningsnämnd, Yvonne Kristoffersen. 

Ersättare Nätverk: Hälsa – Demokrati, växlat mellan Helena Granvik och nu Hans Nilsson.  

Nämndeman Förvaltningsrätten, Gunvor Ralling Kullgren. 

Nämndeman Förvaltningsrätten, Barbro Nordanstig. 

Nämndeman Hovrätten, Orla Kristoffersen.  

Revisor för Regionen, Örjan Ström.  

 

Regiongruppen har samlats för att processa gemensam politik vid 14 tillfällen under 2020 och fyra av 

dessa har genomförts tillsammans med övriga partier i Värmlandssamverkan. Regiongruppen har 

haft dialog med verksamhetsföreträdare inom förlossningsvården och även ett verksamhetsbesök på 

CSK akuten. Regiongruppen har även genomfört en digital medlemsdialog vid ett tillfälle.  

 

Politiska viktiga områden 

Pandemin Covid-19 fick sitt fäste i Värmland under februari månad. En pandemi och dess hantering 

är inte politik – men ett område där ansvariga politiska ledare får ett allt högre ansvar. Främst inom 

hälso- och sjukvården har politiska ambitioner delvis fått stå tillbaka, men också krävt extraordinära 

insatser under pågående pandemi, samt för att planera för tiden efter.  

Under 2020 vårdades totalt 53 personer på intensivvårdsavdelning i Värmland, och långt fler på 

vårdavdelning. 123 personer miste livet med Covid-19 och 6 410 personer hade bekräftad Covid-19.  

Medarbetare slet i regionen och i kommunerna, till en början med otillräcklig tillgång till 

skyddsutrustning. En extraordinär insats med stor flexibilitet och mycket hårt arbete utfördes av 

befintlig och tillströmmande personal, då många reaktiverade sig och gick tillbaka in i vården för att 

bidra på bästa sätt.  

Ett intensivt arbete har pågått sedan februari för att minimera sjukdom och död, skador på samhället 

och klara av att genomföra våra verksamheter. Alla våra nämnder i regionen har arbetat intensivt 

utifrån respektive roller. Det handlar om att stödja näringsliv, kulturverksamheter, utforma 

smittsäkra resor och självklart ställa om vården för en extraordinär period. Enligt smittskyddslagar är 

det i en pandemi Smittskyddsläkaren och en särskild organisering av professionen som enligt lag styr. 

Därmed fick vi en Regional Särskild Sjukvårdsledning som till stor del av året stod för omställning och 

iordningsställande av vård för såväl Covidpatienter som vanliga patienter. Den stora och bekymrande 

delen under året har varit den vårdskuld/eller uppskjutna vård som skapats via pandemin. Vissa 

verksamheter, däribland barn- och ungdomspsykiatrin, som vid inledningen av året kommit till rätta 

med sin tillgänglighet, som har sett en rejäl ökning i inflöde och samtidigt haft begränsad möjlighet 

till mottagning är ett stort bekymmer, som dock hanteras ambitiöst. Antalet familjer med behov av 

intensiva insatser har ökat oroväckande mycket och den psykiska ohälsan över lag har ökat rejält. 

Antal inringande samtal till olika samtalslinjer har ökat dramatiskt under året.  

 

Samarbetet mellan olika huvudmän och inom organisationen utvecklades i rekordfart. 

Organisationen visade också att den hade god kompetens för att ställa om snabbt. Som politiker fick 

vi delvis nya roller, men engagemang och involvering under året har krävt extraordinära insatser av 



oss alla. Många delar av vår verksamhet och vår politik har skjutits upp, men andra delar har också 

fått en skjuts framåt i utveckling. En viktig del är att den sedan 2015 framtagna utvecklingsplanen för 

framtida hälso- och sjukvård fanns som en viktig målbild i de utvecklingsarbeten som pandemin 

medfört. En omedelbar åtgärd som vi vidtog regionövergripande var att snabbt ställa om till digitala 

arbetssätt. Värmland blev först ut i landet med att genomföra digitalt regionfullmäktige. 

Sjukvårdspartiet i Värmland blev först ut med att genomföra ett digitalt årsmöte. Det är viktigt att 

demokratin kan genomföras, även om vi bör undvika fysiska kontakter. Samtliga möten har 

genomförts digitalt, med undantag för en fotograferingssamling som genomfördes Coronaanpassat 

och utomhus. Tröttheten och längtan efter att få mötas fysiskt var påtaglig, men en stor tålmodighet 

och förståelse har visats av våra förtroendevalda och medlemmar.  

 

Planeringen av ett gemensamt Sjukvårdspartinätverk, tillsammans med andra, oberoende och 

regionala sjukvårdspartier i landet var planerat att genomföras på Arlanda under våren. Dessa blev 

tyvärr inställt. Kontakt finns dock kvar med de övriga Sjukvårdspartierna i landet, och planen 

kvarstår.  

 

I början av året skedde en demokratisk och kommunikativ miss från Regionens verksamhet som 

ansvarar för ambulanssjukvården i länet. En av verksamhetsledningen framtagen planering som 

innefattade förändringar i utbudspunkter presenterades. Detta skedde, med påföljande 

mediakommunikation utan föregående demokratisk process och kommunikation med politiken och 

därmed blev det en medial konflikt av frågan. Från SiV och Värmlandssamverkan tog vi genast tag i 

denna fråga, såväl internt inåt i organisationen, som externt med berörda kommuninvånare. Vi 

stoppade den planerade förändringen helt och lovade att återkomma med ett rejält omtag i 

ambulanssjukvårdens framtida organisering. Detta är något som vi ser som en viktig del av Regional 

utveckling, och en utveckling av God och Nära vård. Detta planeras in till den kommungemensamma 

processen att ta fram en gemensam färdplan som blir det stora arbetet för 2021. Under senhösten 

fastställde vi också i budgetarbetet att vi ska säkerställa en god ambulanstillgång i hela länet.  

 

”Värmlandsmodellen” av sjukvårdsrådgivning 1177 i egen regi med egna lokalt förankrade 

sjuksköterskor som skulle jobba enligt en mer personcentrerad arbetsmodell med syftet att 

patienten vid behov av fler insatser än råd och stöd, skulle få en bättre hjälp samt förkortade ledtider 

för sin vård fick en tuff start. Pandemiåret har inneburit långt högre inflöde av telefonsamtal och 

redan innan pandemin visade sig att telefonsamtalen vara många fler än vad man planerat för vid 

övertagandet. Därmed har verksamheten förstärkts med fler sjuksköterskor, fler lokaler, ny teknik 

och utvecklade arbetssätt. Oförsvarligt långa svarstider har förbättrats avsevärt, men ett fortsatt 

förbättringsarbete fortgår. I december 2020 var verksamheten fullbemannad enligt de nya behoven.  

 

Sjukvårdspartiet i Värmland har aktivt deltagit i regionens remissvar för regionens utredning och nya 

lagförslag om en God och nära vård, samt lämnade också ett separat svar från Sjukvårdspartiet i 

Värmland. Detta har presenterats via medlemsbrev. Noteras bör att utredningens riktning är helt 

överensstämmande med den utvecklingsplan för framtidens Hälso- och sjukvård som SiV var en 

mycket aktiv del av att ta fram i landstinget 2015, och som sedan dess styrt riktningen i Regionens 

Hälso- och sjukvård. Sjukvårdspartiets politik samlat; den vård vi behöver ofta ska finnas nära, 

personcentrerat, samordnat och på rätt vårdnivå, i hela länet. Vård utifrån behov och utvecklat 

utifrån moderna möjligheter samt jämlik. Den ska vara förebyggande och hälsofrämjande och fler 

behandlingsmetoder skall utvecklas. Medarbetarnas yrkesroll och arbetssituation skall tas tillvara 

vilket är en nödvändighet för en framtida hälso- och sjukvård. Och att utveckling inte ska göras för att 

spara pengar. Utan för att göra vården bättre. 

 



I budget samt reviderad budget för Region Värmland 2021 har SiV kämpat och fått med förbättrade 

budgetvillkor för Hälso- och sjukvården. En budget där Värmlandssamverkan valde att samordna sig 

med Vänsterpartiet för att i det parlamentariska läget få igenom en kraftfull och styrande budget. 

Exakt summa fastställs i samband med bokslutet som sker i början av 2021, och som ser ut att hamna 

någonstans kring 3-400 miljoner kronor. Utöver detta 80 miljoner kronor i tillskott för 2021 för såväl 

regionala utvecklingsinsatser, folkhälsa som hälso- och sjukvård. Bland annat skall en modell för 

arbetstidsförkortning i vården prövas, digitala verktyg fortsätta att utvecklas, kvinnosjukvården 

förbättras och tillgängligheten åtgärdas. Insatser för att komma till rätta med uppskjuten vård med 

anledning av pandemin och till omställningsinsatser för den utvecklade, goda och nära vården 

inklusive prehospitala vården (mobila team, ambulansverksamhet, bedömningsbilar etc) skall få 

styrfart. En ramhöjning särskilt avsett för vårdcentraler och psykiatrin pekades särskilt ut med 27 

miljoner kronor. Ett psykiatrilyft skall ske.  

”Vårdcentral Värmland”, digital vårdcentral i egen regi utvecklades med möjlighet att via videomöte 

träffa flera yrkesprofessioner. Antal konton på 1177 ökade enormt och många verksamheter 

utvecklade videoteknik för patientmöten.  

 

Regionala Utvecklingsnämnden har haft ett särskilt ansvar för arbetet med att ta fram en regional 

utvecklingsstrategi som skall vara styrande för våra verksamheter i Värmland. Denna, för oss 

benämnda ”Värmlandsstrategin” har också arbetats aktivt med inom partigruppen och ett svar på 

remiss har förberetts och tagits fram av våra representanter i RUN.  

 

Andelen hyrläkare sjönk trots pandemiåret, trots att vi kämpat politiskt för att hålla små 

vårdcentraler öppna.  

 

Centralsjukhuset ”CSK projektet”, ett stort och långsiktigt byggprojekt sattes igång med syfte att 

skapa ändamålsenliga och fungerande lokaler i Värmland. En god och nära vård förutsätter också att 

Värmland har förutsättningar för den högspecialiserade vård som struktureras nationellt och 

sjukvårdsregionalt. Strax efter detta togs också ett initiativ av SiV i hälso- och sjukvårdsnämnden om 

att uppmärksamma regionstyrelsen på behovet om att säkerställa att vårdcentralernas lokalbehov 

tillgodoses. Detta med anledning av att de nya smittskyddskrav som pandemin fört med sig försvårar 

öppethållande på vårdcentralerna. De får inte komma i skuggan av CSK projektet.  

 

Ett politiskt initiativ om att utreda förutsättningarna för att införa ett vårdval inom psykiatrin lades 

under året. Detta har som största syftet att öka valmöjlighet och inflytande för patienterna, samt att 

locka fler från professionen att utöva yrket inom det skattefinansierade ramverket, då det enligt 

regeringens utredning ”God och nära vård” finns en ”relativ kompetensbrist” på området. Det finns 

alltså tillgänglig kompetens, men som inte väljer att jobba inom regionens organisation.  

 

Vårt politiska initiativ om att utreda förutsättningar för vårdcentralerna att begränsa 

listningar/”listningstak” bifölls, och arbetades in i förfrågningsunderlaget för vårdcentralerna. Syftet 

är att öka möjligheten till en god arbetsmiljö/att planera sitt arbete för medarbetarna i 

primärvården. Detta kan i sin tur medföra att fler väljer att ta anställning i stället för att verka som 

hyrläkare. I samma anda fick vi bifall på vårt initiativ om att införa stimulans för kontinuitet i 

vårdvalet. Såväl för patient som för medarbetare höjer detta kvalitet, medicinsk säkerhet, upplevd 

tillgänglighet, effektivitet samt arbetsmiljö. Detta är nu under utveckling, men infört i avtalen.  

 

Arbetet med att tillsammans med länets kommuner utveckla vården för missbrukare i länet har 

fortsatt. Under året har vi öppnat Tillnyktringsenhet, Sprututbytesprogram samt gjort stora steg i 



planerna på behandlingshem för barn och unga med missbruk i länet. Även ”behandlingshem vuxna, 

behandlingsmottagningar barn och vuxna samt vårdplatser unga” har tagit stora kliv framåt. Initiativ 

för bättre vårdkedja vid beroendecentrum har också tagits.  

 

Under 2020 har vi, tillsammans med Värmlandssamverkan, lagt en rad olika nya politiska initiativ: 

4/2 - Mer Värmland på tallriken 

26/2 - Utveckla den nära vården i Värmland, ”låt alla vårdcentraler blomma”.  

7/4 - Utveckla arbetet med attityder till utbildning och entreprenörskap 

28/4 – Skapa en kulturkarta 

23/6 - Digitala möten utvärdering 

16/6 - Utvärdering av den regionala hanteringen av covid-19 

13/10 - Satsa på solenergi på landstingets byggnader 

26/10 - Utred förutsättningarna till att införa Vårdval psykiatri i Värmland 

4/11 - Undersöka möjligheten till flexibel avstigning i kollektivtrafiken 

13/11 - Stärk den fossilfria transportsektorn i Värmland 

 

Lokalföreningar och SiV Ungdom  

Lokalföreningarna i SiV Säffle och SiV Karlstad samt SiV Ungdomsförbund har varit aktiva under 2020 

och skriver egna verksamhetsberättelser.  

 

Slutord  

Sammanfattningsvis har Sjukvårdspartiet i Värmland haft ett mycket intensivt, allvarsamt år som 

krävt stort ansvarstagande. Detta har inneburit att vi tappat möjlighet till många goda träffar och 

dialoger med medlemmar. Vi tackar särskilt för våra medlemmars tålamod och stöd under denna 

process.  
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