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Inledning 

Om Region Värmland 

Region Värmland bildades 2019-01-01 och ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, 

regional utveckling och kollektivtrafik i länet. Hälso- och sjukvården organiseras i 

områden: område slutenvård som i huvudsak avser sjukhusvård, område öppenvård som är vård 

utanför sjukhusen samt psykiatri, område samverkan samt område vårdkvalitet. Regionen har tre 

akutsjukhus med specialistsjukvård, operationsverksamhet samt 30 vårdcentraler. 

Region Värmland arbetar i nära samarbete med länets 16 kommunerna samt privata aktörer, med 

omställningen till Nära vård, såväl strategiskt som operativt.   

Överenskommelse Nära Vård 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att 

stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården 2021.  

Överenskommelsen består av fyra olika utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen 

av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården. 

Ett utvecklingsområde är utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården. Som stöd till 

relationsskapande och ökad kontinuitet lyfts att en viktig del i ett personcentrerat arbetssätt är att 

bygga relationer. För att kunna bygga relationer är en god kontinuitet en viktig förutsättning. Patienter 

ska ges möjlighet att få tillgång till och möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. För att ta 

del av medlen från överenskommelsen ska arbete ske för att säkerställa att patienter som önskar en 

namngiven fast läkarkontakt i primärvården, ska få möjlighet att välja en sådan, kopplad till den 

utförare som patienten valt. 

Fast läkarkontakt kan vara en central del i ett patientkontrakt. En viktig ambition med patientkontraktet 

är att skapa kontinuitet för den enskilde, där funktionerna fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i 

primärvården lyfts som viktiga funktioner. Följande handlingsplan berör ej handlingsplanen för 

patientkontrakt i primärvården, då den finns i en separat handlingsplan, regional handlingsplan för 

patientkontrakt i Värmland. 

Handlingsplan för fast läkarkontakt ska skickas in till Socialstyrelsen senast den 30 september 2021.  

Framtagande av handlingsplan fast läkarkontakt 

Framtagandet av handlingsplan för fast läkarkontakt har skett genom arbetsgrupp bestående av 

verksamhetschefer från öppenvården inom Regionen samt privat aktör, chef för vårdvalet, 

områdeschef för område öppenvård samt samordnare för Nära vård. Det har även funnits en 

referensgrupp med deltagare från kommunerna. Handlingsplanen har även varit uppe för dialog på 

vårdvalsråd. 

Handlingsplanen är beslutad av hälso- och sjukvårdsledning. 

Ansvariga för regionala handlingsplaner patientkontrakt och fast läkarkontakt har regelbundet stämt av 

och synkat ihop de båda planerna. 

 

 

 



Regional handlingsplan – REGION VÄRMLAND 

5 (9) 

Nulägesbeskrivning Nära vård  

Region Värmland arbetar såväl strategiskt som operativt med omställningen till Nära vård. En del i 

Nära vård handlar om vikten av relationer, vilket kräver kontinuitet. En del av kontinuiteten handlar om 

fast läkarkontakt. Nedan beskrivs regionens nuläge samt pågående arbete och planerade åtgärder 

gällande fast läkarkontakt. 

Ledning och styrning 

I Värmland finns en regional och länsgemensam samordningsgrupp med representanter från 

kommunerna i Värmland samt Region Värmland som tillsammans under 2021 leder 

målbildsprocessen för Nära Vård. Kopplad till samordningsgruppen finns en politisk referensgrupp 

(bestående av två politiker från varje kommun samt hälso- och sjukvårdsnämndens presidium från 

region Värmland), en operativ styrgrupp (beredningsgruppen) och ett processtöd.   

Inom Region Värmland hanteras överenskommelsen för Nära vård av en styrgrupp som består av 

Hälso- och sjukvårdsledningen samt samordnare för Nära vård. 

Mål från överenskommelsen Nära vård 2021 

Regionerna ska:  

• I samråd med kommunerna, utarbeta handlingsplaner för hur målen i överenskommelsen ska 
uppnås på kort sikt (2022) och hur en allt större andel i befolkningen ska få en namngiven fast 
läkarkontakt och fast vårdkontakt på längre sikt (2025). (överenskommelsen kap 3.3 s 22)  
 

• Utarbeta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter om en patients 
fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt. Så att datainsamling kan ske effektivt och likvärdigt 
och att det blir möjligt att följa ned nationella utvecklingen löpande och över tid. I rutinen bör 
säkerställas att dokumentationen ska kunna ske på ett sådant sätt att den administrativa 
bördan för vårdpersonalen kan hållas nere. 

 

• Säkerställa att patienter får information om vem som är deras fasta läkarkontakt och 
fasta vårdkontakt, i möjligaste mån via 1177.se. 

 

• Genomföra insatser för att stödja relationsskapande och ökad kontinuitet med särskild 
inriktning mot att erbjuda fast vårdkontakt och fast läkarkontakt till patienter i primärvården. 
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Nulägesanalys och planerade insatser Fast läkarkontakt 

Mål fast läkarkontakt från överenskommelsen Nära vård 2021 

• Senast vid utgången av 2022 ska andelen i befolkningen som har en namngiven fast 
läkarkontakt i primärvård utgöra minst 55 procent.  
 

• En 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt kontinuitetsindex för patientens 
totala kontakter ha skett i regionen.   
 

• För dem i befolkningen som bor i SÄBO ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra 
minst 80 procent vid utgången av 2022 samtidigt som en betydande ökning av 
kontinuitetsindex till läkare ska ha skett.   

Nuläge 

Det ser olika ut inom Regionens primärvård (egenregi och privata aktörer inom Hälsoval) hur arbetet 

med fast läkarkontakt ser ut. Några vårdcentraler har utsedda fasta läkarkontakter och andra har det 

inte. Några vårdcentraler har fördelning efter datum, men därmed inte säkert att det ändå skapas 

kontinuitet. Det kan bero på att det är bemannat av veckans hyrläkare, eller att arbetssättet inte 

stödjer arbetet med fast läkarkontakt och kontinuitet. 

Fasta läkar- och vårdkontakter handlar i grunden om att det finns en bemanning som tillåter det, men 

även att vårdcentralerna inte är hyrläkarberoende. Regionen behöver ha arbetsplatser dit det går att 

rekrytera personal och där det finns möjlighet att behålla duktig och erfaren personal. Det behöver 

skapas tydligare uppdrag och en bra arbetsmiljö. Region Värmland ser positiva signaler i form av att 

det finns fler ST-läkare i utbildning nu än någonsin tidigare inom allmänmedicin i Värmland, nu följer 

ett viktigt arbete med att i lyckas behålla alla nya läkare. 

Sedan 1 januari 2021 har Region Värmland, inom vårdval vårdcentral, en målrelaterad ersättning i 

form av kontinuitetsersättning. Den baseras på hur stor andel patienter av de som haft fler än 3 

(fysiska) läkarbesök som har fått träffa samma läkare i mer än hälften av fallen och ersätts utifrån tre 

målnivåer. Under första halvåret har Värmland ett snitt på 48%, med en spridning från 22% till 92,2% i 

länet. 

Arbetet med mobila utbudspunkter pågår och innebär förflyttning av regionens medarbetare och 

övriga resurser för att möta patienterna där de finns, oavsett vårdnivå. Införandet innebär ett utökat 

samarbete med kommunerna som kan leda till ytterligare effekter då regionen får relationer över de 

organisatoriska gränserna. Målgruppen är patienter som har komplexa behov av medicinsk vård och 

omsorg, där vården kräver en samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Region 

Värmland har infört detta i Arvikaområdet (Arvika, Eda och Årjäng) och Torsbyområdet (Torsby, 

Sunne, Munkfors och Hagfors). Tidigare etablering i Karlstadsområdet med liknande upplägg. 

Samtliga former har skett i nära samverkan med kommunerna. I Torsby och Arvika området har 

bildats lokala ledningsgrupper med medlemmar från både kommun och regionen.  

Invånarna 

För många invånare är det viktigt att ha möjlighet till en fast läkarkontakt. Samtidigt efterfrågar inte alla 

patienter personkontinuitet och byggande av relationer med vårdens medarbetare. För att kunna 

arbeta personcentrerat bli det viktigt att bygga relationer och för att bygga relationer krävs kontinuitet. 

Graden av kontinuitet, behöver anpassas efter patientens behov, förutsättningar och preferenser. 

Planerade insatser 

Listning: 

När kontinuiteten mäts ska alla diagnossatta besök följas efter att patienten haft tre fysiska besök. Så 

följs det inom primärvårdskvalitet och på så vis kan siffrorna jämföras nationellt.  
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Börja arbeta med särskilt viktiga grupper eftersom Region Värmland i dagsläget inte kan erbjuda alla 

värmlänningar fast läkarkontakt.  

• Ett arbete pågår för att utreda om det ska skall implementeras ett bedömningsstöd för att få 
fram sköra äldre inom primärvården (ex PASTEL). Det är en viktig grupp som behöver ha en 
fast läkarkontakt. 
 

• Personer som bor på SÄBO. De allra flesta som bor på SÄBO har idag en fast läkarkontakt. 
Här upplever både vårdcentralerna och kommunerna att det är en god kontinuitet. Det följs 
idag upp via vårdvalsenheten via en enkät en gång per år. Enkäten behöver ses över, 
frågorna bör bli ännu tydligare gällande hur stor andel av de som bor på SÄBO som erbjuds 
fast läkarkontakt och den behöver göras minst en gång per termin. 
 

• Det behövs utredas gällande kriterierna kring hemsjukvårdspatienter, korttidsboende och 
läkarbesök i hemmet inom vårdval vårdcentral.  

 
Bemanning 

Sätt ett uttalat mål i Värmland för hur många som ska listas per läkare samt tydliggör hur listan 
behöver anpassas utifrån vilka uppdrag läkaren har. I höst kommer Socialstyrelsen med en föreslagen 
siffra för antal listade per läkare, den behöver regionen ta del av och se om dessa siffror kan 
användas. Därefter behöver siffrorna analyseras utifrån vad det skulle innebära för oss i Värmland. 

När målet är satt, behöver även gapet identifieras mellan befintliga läkarresurser och behovet utifrån 
antal invånare. Därefter krävs en översyn samt en plan utifrån kommande pensionsavgångar och 
blivande specialister. 

Tekniska lösningar 

Det finns idag delar som inte tekniskt stöder oss att kunna följa fast läkarkontakt. Region Värmland 

behöver utreda: 

• Rapporteringen av och möjligheten att följa vilka patienter som har hemsjukvård. Det behöver 
även kunna kopplas ihop med fast läkarkontakt.   
 

• Hur ska regionen bäst mäta/följa fast läkarkontakt och hur ska våra invånare kunna se vem 
som är deras fast läkarkontakt, det behöver kunna speglas upp på 1177? (Idag via 
listningssystemet LISA som inte speglas upp på 1177). 
 

• Hur ska alla våra yrkeskategorier inom primärvården följas med avseende på kontinuitet. Det 
finns idag en god kontinuitet till specialistsjuksköterskor ex inom diabetes, det vore önskvärt 
att börja följa den gruppen, och sen succesivt utöka! 

Socialstyrelsen har tagit fram en beräkningsmodell för listning per läkare. Den ska ses över och 

använda som komplement till det verksamhetsplaneringsverktyg som används inom Regionens 

primärvård (GOLI). De privata vårdcentralerna bör erbjudas möjlighet att ansluta sig till samma 

verksamhetsplaneringsverktyg.   

 
ST-läkare 

Vårdcentralerna behöver börja lista på sina ST-läkare. Det görs lite olika idag. För att få till det behövs 

ett övergripande beslut. Det kräver även en tydlig stege för ST-åren som succesivt kan öka men som 

inte får vara för stor initialt. 

Det behövs ”hemvändardagar” för ST-läkarna. Det skapar möjlighet för patienterna att bibehålla 

kontinuitet till sin läkare på samma vis som det möjliggör för ST-läkarna att fortsätta följa sina kroniska 

patienter.  ”Hemvändardagar” används i många andra regioner och behöver implementeras även i 

Värmland. Det kommer kräva planering för och förankring tillsammans med slutenvården.  
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Mer övergripande totalplanering av ST-läkarna är på gång. Områdesstrateg för område öppenvård 

arbetar med frågan och ser över strukturen kring randningarna. I dagsläget ligger planeringen på varje 

enskild ST-läkare och det kan göra att det blir väldigt svårplanerat i verksamheterna.  

Samverkan med kommunen och gemensam primärvårdsplan 

Under hösten kommer det ske ett arbete med att se över länets överenskommelser som skrivs mellan 

varje kommun och vårdcentralerna inom den kommunen. De var initialt utformade lika men har med 

åren blivit alltmer olika. En översyn ska göras för att se över vad de ska innehålla och med intentionen 

att skapa en länsgemensam överenskommelse. Det blir även starten på arbetet med vår 

gemensamma primärvårdplan! 

Rutiner/riktlinjer och dokumentation 

Regionen behöver se över sina olika rutiner som finns kring dokumentation för att möjliggöra att följa 

fast läkarkontakt. Det behöver vara enkelt och inte skapa mer administrativt arbetet för våra 

medarbetare.  

Uppföljning och utvärdering 

Region Värmland har som beskrivits ovan ett arbete att göra för att se över och besluta hur regionen 

bäst ska stödja och följa arbetet med fast läkarkontakt. Här behöver Region Värmland kopplas ihop 

från olika delar inom regionen; verksamhet, experter på journalsystemet Cosmic och analys. Fokus 

bör ligga på att göra det så enkelt som möjligt för medarbetarna. 

Nationella patientenkäten kommer fortsatt användas för att följa patienternas upplevelse av vården.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 


