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Två stora budskap 

➢Primärvården

➢Förhållningssättet

SKR hemsida

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard.6250.html
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Överenskommelsens utvecklingsområden

• Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 
(primärvård = kommuner och region)

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

• Förstärkning av ambulanssjukvården 
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Program 2021 – aktuella områden i ÖK

• Stöd till strategiskt arbete, i samarbete med myndigheterna

• Stöd till verksamhetsutveckling och nya arbetssätt

• Berättelser och kommunikation

• Ledarskapsstöd

• Uppföljning och styrning

• Stöd till arbetssätt som främjar kontinuitet

• Kompetensförsörjning, utbildning och forskning 

• Långsiktig strategisk samverkan mellan regioner, kommuner och SKR
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Stöd till omställningsarbetet
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Generella insatser: 

Personcentrerat förhållningssätt

Samverkan region och kommun 

Samordning inom eller mellan 

vårdgivare, anpassning av 

vårdtjänster till de målgrupper 

som i hög grad besöker vården 

mm.

Särskilda insatser:

Samverkan mellan regioner och kommuner

Hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabiliterande arbetssätt 

Undvik slutenvård genom proaktiva arbetssätt

Insatser för ett ändamålsenligt resursutnyttjande 
för omställningen

Säkerställa privata aktörers medverkan i 
omställningen
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Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården 

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Mål: Utgången av 2022

• ska andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i 

primärvård utgöra minst 55 procent.

• ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt 

kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ha skett i regionen.  

• de som bor på SÄBO för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och 

sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80 procent 

och en betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha skett.
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Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Uppdrag till regionerna:

• Handlingsplan senast 1 sept. till SoS. Göras i samråd med kommunerna.

• Utarbeta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter om en patients 
fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt

• Säkerställa att patienter får information om vem som är deras fasta läkarkontakt 
och fasta vårdkontakt
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Stöd till att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården 

Regionerna: 

• stärka såväl den digitala som den fysiska tillgängligheten i primärvården 

• särskilt beakta utvecklingen av tillgängligheten i glest befolkade områden 

och i socioekonomiskt utsatta områden 

• arbeta systematiskt och tillsammans med kommunerna med att förbättra 

tillgängligheten till sjukvård för äldre personer som i övrigt får sin hälso-

och sjukvård inom kommunalt finansierade verksamheter.
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Målbild
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärprimärvårdsreform, riksdagsbeslut 18 nov 2020

”Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är 
navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård 
och med socialtjänsten. 

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att 
patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker 
hälsan. 

Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser och att en effektivare
användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna 
uppnås.” 
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Målbild med kommunerna behöver tas fram

Den mest centrala aktiviteten för alla regioner och kommuner i landet

är att man i samverkan tar fram en gemensam målbild. 

En handbok finns som stöd i omställningsarbetet.

Regionens egna målbild från 2017 
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Nationellt primärvårduppdrag  1 juli 2021

• Tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov

• Se till att vården är lätt tillgänglig

• Tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov 
som patientens individuella behov och förutsättningar

• Samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest 
ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården

• Möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete
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Flera Nära vård utredningar

• Lättare psykisk ohälsa i primärvård ( 15 jan 2021)

• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga ( 1 okt 2021)

• Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara 
investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård ( 31 aug 2021)

• Samsjuklighetsutredningen ( 30 nov 2021)

• Tillgänglighetsdelegationen ( 15 maj 2022)

• Äldreomsorgslag ( 30 juni 22)
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Förslag författningsändring

13 a kap. 1 § HSL Primärvårdens 
grunduppdrag
tillhandahålla de hälso- och 
sjukvårdstjänster som krävs för att 
tillgodose vanligt förekommande 
fysiska och psykiska vårdbehov
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