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Hälsoval 2022

• Fokus på omställning mot en mer Nära vård

• Utgått från ÖK/Borgholms modellen/Högsby modellen



regionkalmar.se

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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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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ÖK: 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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Hälsoval

Uppdrag 2022
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God och Nära Vård

Vårdenheterna ska, i linje med utredningen God och Nära Vård, aktivt bidra i arbetet för 
utveckling och omställning mot en god och nära vård. I God och nära vård är funktioner så 
som samordnare, fast läkarkontakt och fast vårdkontakt centrala

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30 kap 13 a § 1 som trädde i kraft 2021-07-01) 
har primärvården ett samordningsansvar gällande olika insatser för patienten, i de fall det 
är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården. Primärvården ska även 
inkludera den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för. Samverkan inom detta 
område regleras i Överenskommelse – samverkan mellan Region Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län.
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God och Nära Vård

Patientkontrakt är en överenskommelse tillsammans med patienten med syfte att stärka 
delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning. Innan upprättande av 

patientkontrakt ska patienten besvara 7 frågor (se SKRs hemsida). Först när patienten 
svarat ja på samtliga frågor och överenskommelsen finns dokumenterad är patientkontrakt 

infört. 

https://skr.se/skr/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/patientkontrakt/inforandestodpatientkontrakt/metodstoduppfoljning.28922.html
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Fast läkarkontakt kopplat till hemsjukvård och SÄBO

Förslag definition fast läkarkontakt

Fast läkarkontakt innebär att patienten ska ha kännedom om sin 
läkare och veta hur denna vid behov kan komma i kontakt med sin 

läkare. 

Vid behov av ett läkarbesök och den fasta läkaren inte har möjlighet 
att ta emot, ska patienten själv besluta om denne önskar träffa 

ersättare eller vänta tills den fasta läkaren åter är tillgänglig, i de fall 
vården kan anstå. 
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Fast läkarkontakt kopplat till hemsjukvård och SÄBO

Hemsjukvård och hembesök

I uppdraget har det tydliggjorts vad som gäller för hembesök för utomlänspatienter som är listade på 
vårdenheten samt att:

Vårdenheten ansvarar för läkarinsatser och ska ha hög prioritering för läkarbesök 
i hemsjukvården både gällande ordinärt boende och särskilt boende. Läkare ska 
göra hembesök när medicinskt behov föreligger, alternativt kan videomöte vara 

ett alternativ då det anses medicinskt lämpligt. Om behov föreligger ska tid 
avsättas för detta. Hembesök av olistade patienter omhändertas av geografiskt 

närmast belägna enhet.  
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Förändrade och nya ersättningar kopplade till hemsjukvård och SÄBO

• Fast läkarkontakt exkl hemsjukvårdspatienter

• Fast läkarkontakt enbart hemsjukvårdspatienter

• Kontinuitet fast läkare exkl hemsjukvårdspatienter

• Kontinuitet fast läkare enbart hemsjukvårdspatienter
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Fast läkarkontakt - påverkan
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Kontinuitet fast läkare – påverkan nya kontakttyper
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Läkemedelsbudget
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Nuläge Nuläge + Åldersvikt 80/20 Enbart ACG ACG + Åldersvikt 80/20
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Ytterligare arbetsområden inför 2022

Egenmonitorering för vissa patientgrupper 

I och med projektets uppstart och oklara kostnader så kommer detta ligga utanför 
hälsovalsuppdraget till en början men det kommer att ersättas med en fast del och en 
rörlig del. 

Hälsovårdsprogram för äldre

Hälsosamtal 40-, 50- och 60-åringar
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Ytterligare arbetsområden inför 2022

Ambulansarbetet

För att undvika att patienter får onödiga besök på akutmottagningen erbjuder 
ambulanspersonalen de patienterna det är lämpligt, att stanna kvar i hemmet och bli 
kontaktad av sin hälsocentral dagen efter (enligt gällande rutin). Vid denna kontakt 
bestäms eventuell vidare medicinsk åtgärd. Hälsocentralen ska säkra samverkan med 
sjukhusen så att ett naturligt samarbete säkerställs när patient är inlagd på 
vårdavdelning. 

Förslag på ny text:

Patienter som ambulanspersonal bedömer kan stanna kvar i hemmet, ska erbjudas att 
bli uppringda av vårdenheten dagen efter, enligt rutin ”Instruktion för Hänvisning till 
Primärvården” på regionens interna webbplats. Vårdenheten ansvarar för att en tydlig 
kontaktväg är kommunicerad till ambulansorganisationen. 
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Ytterligare arbetsområden inför 2022

Utbildningsplatser

• Tillkommer BT-läkare (bastjänstgöringsläkare)

• Tryck på att säkra läkarkompetensen för länet i framtiden och säkerställa utbildningsplatser 
för både BT-, ST- och AT-läkare. 
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Ytterligare arbetsområden inför 2022 - Tillgänglighet

Ersättning för andel videobesök - förslag

Ersättning för andel videobesök syftar till att utgöra incitament för vårdenheterna att 
erbjuda medborgarna digitala alternativ. Region Kalmar län ersätter andel videobesök 
enligt nedan:

Andel videobesök av totalt antal besök (rullande 4 månader)

Enheten erhåller ersättning enligt följande

En andel mellan 1 % - 3 % ger 20 kr/listad och år

En andel mellan 4 % - 6 % ger 30 kr/listad och år

En andel på 7 % eller mer ger 40 kr/listad och år



regionkalmar.se

Ytterligare arbetsområden inför 2022 - Tillgänglighet

• Dödsfallsundersökning

• Om avståndet gör det lämpligare, att geografiskt närmaste enhet (efter vägnätet) 
konstaterar dödsfall och utfärdar dödsbevis, kan detta kommas överens om vårdenheterna 
emellan. Detsamma gäller i samband av utfärdande av eventuellt vårdintyg. 

• Implementering av 1a linjens digitala vård

• Under 2022 kommer Första linjens digitala vård att lanseras som en del i arbetet mot en 
god och nära vård. Vårdenheten ska när möjlighet erbjuds av regionens IT-avdelning 
implementera detta. Implementeringen ersätts med en engångskostnad, se Ersättning för 
vården (bilaga 2).

• Ersättning för tillgänglighet
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Hälsoval – ta bort inför 2022

Samverkan psykisk hälsa primärvård

Vårdenheten ska enligt förfrågningsunderlaget rubrik 5.4 ha regelbunden kontakt med de leverantörer inom 
vårdval psykisk hälsa primärvård som den har avtal med. Avstämning kring patienter ska ske minst en gång/vecka. 

För samverkansmöten erhåller vårdenheten en ersättning på 1 000 kr/vecka och avtal. 

Det ska ske en årlig uppföljning av hur samverkan med leverantörerna inom psykisk hälsa primärvård är uppbyggd 
(omfattning, vilka metoder och verktyg som används samt hur processen ser ut på enheten). Redovisningen sker i 
samband med den fördjupade uppföljningen.

Förslag är att den här ersättningen ska utgå och att det ska ingå i grunduppdraget, se förslag på text nedan

Samverkan Psykisk hälsa primärvård

Vårdenheten ska ha regelbunden kontakt med de leverantörer inom vårdval Psykisk hälsa primärvård som den har 
avtal med. Samverkansmöte med avstämning kring patienter ska ske kontinuerligt minst en gång/vecka och 
personcentrerat teamarbete kring patienter ska ske vid behov t.ex. rehabiliteringsmöte (se bilaga 2). 
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Hälsoval – ta bort inför 2022

Sent avbokat/uteblivet asylbesök

Är extremt få fall nu och tar väldigt mycket administrativ tid.
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Psykisk hälsa primärvård –

Uppdrag 2022
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Psykisk hälsa – ytterligare arbetsområden inför 2022

• Personcentrerad vård – individanpassad behandling och rätt stöd. Förslag på nytt 
stycke om God och Nära Vård:

Vårdenheterna ska, i linje med utredningen God och Nära Vård, aktivt bidra i arbetet för utveckling 
och omställning mot en god och nära vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30 kap 13 a 
§ 1 som trädde i kraft 2021-07-01) har primärvården ett samordningsansvar gällande olika insatser 
för patienten, i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården. 
Primärvården ska även inkludera den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för. 
Delbetänkandet God och Nära Vård – Rätt stöd till psykisk hälsa lyfter vikten av personcentrerad 
vård där insatserna utgår från den enskilda människans behov oavsett hur hälso- och sjukvården 
väljer att organisera sig. Individanpassad behandling och ett salutogent förhållningssätt är av stor 
vikt i arbetet mot en god och nära vård för patienterna.
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Psykisk hälsa - Kompetens

Psykologer

Leverantören ska garantera att verksamheten har tillgång till psykolog samt att 
kompetensen används när behov föreligger.

Förslag att ersättning för användning av psykolog införs:

Region Kalmar län ersätter andel psykologbesök av totalt antal besök över rullande 4 
månader.

Enheten erhåller ersättning 10 kr/listad och år för en andel över 5 %.
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Psykisk hälsa - Kompetens

PTP-psykologer = Praktiskt Tjänstgörande Psykolog

Efter avlagd psykologexamen krävs ett års praktisk tjänstgöring (på heltid) under 
handledning av en legitimerad psykolog för att erhålla legitimation som psykolog.

En del i att säkerställa kompetensen framåt är att erbjuda platser för dessa i 
verksamheten.
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Psykisk hälsa - Tillgänglighet

Andel videobesök - förslag

Ersättning för andel videobesök syftar till att utgöra incitament för vårdenheterna att erbjuda 
medborgarna digitala alternativ. Region Kalmar län ersätter andel videobesök enligt nedan:

Andel videobesök av totalt antal besök

Enheten erhåller ersättning enligt följande

En andel mellan 10 % - 24 % ger 10 kr/listad och år

En andel mellan 25 % - 39 % ger 15 kr/listad och år

En andel på 40 % eller mer ger 20 kr/listad och år

Enhet som inte når upp till 10 % men förbättrat sitt resultat sedan föregående mätning erhåller 0,5 
kr per år och hel procents förbättring multiplicerat med antalet listade. 

Enhet som överstiger 50% erhåller ingen ersättning.
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Psykisk hälsa – Barn och unga

• Unga psykisk hälsa – tydliggöra kopplingen till primärvården i uppdragen. Föreslagen 
text:

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt 
identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Det 
är viktigt att barn och unga får hjälp av kompetens som är specialiserad på detta och 
därför ska denna patientgrupp hänvisas dessa till Barn- och ungdomshälsan.
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Psykisk hälsa – ta bort inför 2022

Samverkan Hälsoval

Leverantören ska enligt Förfrågningsunderlaget rubrik 2.4.1 ha regelbunden kontakt med de leverantörer inom 
Hälsoval som den har avtal med. Avstämning kring patienter ska ske minst en gång/vecka. 

För dessa samverkanmöten erhåller Leverantören en ersättning på 1 000 kr/avtal och vecka. 

Det ska ske en årlig uppföljning av hur samverkan med vårdenheterna inom Hälsoval uppbyggd (omfattning, vilka 
metoder och verktyg som används samt hur processen ser ut på enheten). Redovisningen sker i samband med 
den fördjupade uppföljningen . 

Förslag är att den här ersättningen ska utgå och att det ska ingå i grunduppdraget, se förslag på text nedan

Samverkan

Genom att leverantören tecknat avtal med minst en hälsovalsenhet (hela eller del av lista), innebär det utöver 
grunduppdraget, ett samverkansansvar i större omfattning för de medborgare som är listade på den 
hälsovalsenheten. För att säkerställa jämlik vård och behandling inom området psykisk hälsa Primärvård, ska 
vårdenheten teckna avtal med minst en hälsovalsenhet gällande delar av eller hela listan. Avtalet ska säkerställa 
teamarbete för de listade medborgarna.
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Gruppdiskussioner

• Möten framöver – fysiskt/digitalt?

• Definition fast läkarkontakt – vad innebär fast läkarkontakt för er?

• Tillgänglighetsmått – hur kan vi ersätta bäst för att undvika undanträngningseffekter?

• Om tid över – diskutera kring läkemedelsbudgeten

Någon i varje grupp för anteckningar och mailar sedan till 
bestallarenheten@regionkalmar.se Efter lunch får alla kort återge vad om sas. 

mailto:bestallarenheten@regionkalmar.se
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Fast läkarkontakt kopplat till hemsjukvård och SÄBO

Förslag definition fast läkarkontakt

Fast läkarkontakt innebär att patienten ska ha kännedom om sin 
läkare och veta hur denna vid behov kan komma i kontakt med sin 

läkare. 

Vid behov av ett läkarbesök och den fasta läkaren inte har möjlighet 
att ta emot, ska patienten själv besluta om denne önskar träffa 

ersättare eller vänta tills den fasta läkaren åter är tillgänglig, i de fall 
vården kan anstå. 
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