
Överenskommelse

God och nära vård 2022
En omställning av hälso- och 
sjukvården med primärvården som nav



Nära vård  ÖK 2022

Nära vård är ”ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad 
hälso- och sjukvård där samarbetet och samverkan mellan regioner 
och kommuner är central”

Omställningen till en god och nära vård pågår i kommuner och 
regioner. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet hos såväl 
regioner och kommunerna som staten.



Överenskommelsens utvecklingsområden 

−Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

−Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

− Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

− Förstärkning av ambulanssjukvården 



Ekonomisk omfattning av ÖK

Överenskommelsen omfattar totalt 6 373 miljoner kronor. 
− 5 070 miljoner kronor till regionerna 
− 1 000 miljoner till kommunerna 
− 250 miljoner kronor är avsatta för kommuner och regioner 

gemensamt
− 53 miljoner till SKR för att stödja regioner och kommuner i 

utvecklingen



Utvecklingen av den nära vården med 
primärvården som nav

Totalt 3 172 miljoner kronor
2 422 miljoner kr till regionerna, varav 200 miljoner kronor till fast läkarkontakt
750 miljoner kr till kommunerna 
Inom fyra områden:
− Insatser för att stödja omställningen till en Nära vård
− Insatser för att förbättra tillgängligheten i primärvården
− Insatser för att öka kontinuiteten och relationsskapande i hälso- och 

sjukvården
− Insatser för att öka delaktighet och medskapande i hälso- och sjukvården  



Nytt för 2022 –Utveckling av den nära 
vården med primärvården som nav

Generellt:
−Ny rubriksättning
− Bakgrund: 
Nytt i lag: primärvårdsuppdraget
Nya statliga utredningar: Rätt stöd för psykisk hälsa, Börja med barnen, 
Från delar till helhet, Äldreomsorgslagsutredningen
− Primärvårdens roll för psykisk hälsa lyfts fram tydligare
−Habiliterande insatser synliggörs



Nytt för 2022 –Utveckling av den nära 
vården med primärvården som nav
Särskilda insatsområden
Samverkan mellan regioner och kommuner

− En central del i den samverkan är att regionen och kommunerna i länet har en 
gemensam målbild för omställningen samt en struktur för hur omställningen ska 
utvecklas och följas upp. 

− Samverkan bör inte bara ske mellan regionernas och kommunernas primärvård utan 
också med andra berörda verksamheter och aktörer, t.ex. tandvården, socialtjänsten, 
skolan och dess elevhälsa, den specialiserade vården samt med aktörer inom det civila 
samhället

Ett ändamålsenligt resursutnyttjande för omställningen

I arbetet med en ändamålsenlig resurssättning kan grunduppdraget för primärvården som 
trädde i kraft den 1 juli 2021 behöva brytas ned ytterligare inom varje region.



Insatser för att stödja omställningsarbetet
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Generella insatser: Personcenterat förhållningssätt,  samverkan region och 
kommun, samordning inom eller mellan vårdgivare, anpassning av vårdtjänster till 
de målgrupper som i hög grad behöver vårdens tjänster  mm.

Särskilda insatser:

− Samverkan mellan regioner och kommuner

− Hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/ rehabiliterande arbetssätt 

− Undvik slutenvård genom proaktiva arbetssätt

− Ett ändamålsenligt resursutnyttjande för omställningen

− Säkerställa privata aktörers medverkan i omställningen



Insatser för att förbättra tillgängligheten i 
primärvården 
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

NYTT 2022: Digital specialistkonsultation som exempel

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.



Insatser för att öka kontinuiteten och 
relationsskapande i hälso- och sjukvården 
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 primärvården regionen.  NYTT 2022

− 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.

NYTT 2022: Beskrivning av kontinuitetsindex  



Insatser för att öka kontinuiteten och 
relationsskapande i hälso- och sjukvården  
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Uppdrag till regionerna:

NYTT 2022: Med stöd i upprättade handlingsplaner som utgår ifrån hur målen 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):

− 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

− Övrigt: Som exempel definiera uppdrag, ansvar och befogenheter utifrån lokala behov 
och förutsättningar. 



Insatser för att öka delaktighet och 
medskapande i hälso- och sjukvården 
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Uppdrag till regionerna om Patientkontrakt:

− NYTT 2022: Fortsätta införandet av patientkontrakt utifrån upprättade handlingsplaner 
för hur patientkontrakt implementeras, följs upp och utvärderas samt utveckla samverkan 
med den kommunala hälso- och sjukvården. 

− Inkludera i personcentrerade- och sammanhållna vårdförlopp 

− Ge information och utbildning till personal samt samverka med invånare och patienter för 
spridning av patientkontrakt.

− Bidra till utvecklingen av arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av 
patientkontrakt i lokala it-stöd samt anslutning till tjänster i den nationella 
tjänsteplattformen.



Utvecklingen av den nära vården med 
primärvården som nav
SKR uppdrag
• 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 RK och SKR
• Patientkontrakt kommun och regioner



Totalt 2 963 miljoner kronor varav 1 963 miljoner kronor till regionerna och 150 miljoner 
kronor till kommunerna.

Medlen får användas till insatser för 
• en ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård,
• att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen,
• utbilda vårdens framtida medarbetare. 

Goda förutsättningar för vårdens 
medarbetare



Kan exempelvis användas till: 
• Utveckling av teamet och interprofessionella arbetssätt
• Utveckla arbetssätten
• Modeller för kompetens- och karriärutveckling
• Kapacitets- och produktionsplanering
• Stärka samverkan mellan regioner och kommuner

• En ändamålsenlig kompetensförsörjning



Kan exempelvis användas till att: 
• Stödja hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö
• Stärka förutsättningarna för ledarskapet
• Använda kompetens rätt
• Minska behov av inhyrd personal

• Utveckla förutsättningarna på 
arbetsplatsen



Kan exempelvis användas till att: 
• Stärka kompetensutvecklingen
• Utveckla förutsättningar för ViL/VFU i primärvården
• Utveckla utbildnings- och handledarkapaciteten
• Utveckla goda lärandemiljöer
• Utveckla samverkan mellan sjukvårdshuvudmän och lärosäten
• Förstärka det strategiska arbetet med prognoser och 

dimensionering av läkares AT och ST

• Utbilda vårdens framtida medarbetare



• 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till 
kommunerna för specialistsjuksköterskeutbildning. 

• 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra 
utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor.

• 250 miljoner kr till regioner och kommuner som utökar antalet 
VFU-veckor för studenter på utbildningen mot 
sjuksköterskeexamen. NY 2022.

Riktade satsningar



400 miljoner kronor avsätts till regionerna och 100 miljoner till 
kommunerna. 
• Medel till insatser som syftar till att stimulera sjuksköterskor att 

vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.
• Ska användas på ett sätt som syftar till att fler sjuksköterskor 

kombinerar studier med arbete. 
• NYTT Permanent satsning 400 milj kronor per år. 

Under 2020-2023 förstärkt med ytterligare 100 milj kr per år.

Vidareutbildning för sjuksköterskor



100 miljoner avsätts till regionerna.
• Medel till insatser som syftar till att öka attraktiviteten att bli 

specialistsjuksköterska.
• Möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för 

specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala 
områden. 

Utvecklings- och karriärmöjligheter för 
specialistsjuksköterskor



250 miljoner kr till regioner och kommuner som utökar antalet VFU-veckor 
för studenter på utbildningen mot sjuksköterskeexamen.

• Syftet med den särskilda satsningen är att öka incitamenten för samtliga 
regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning

• Som ett första steg, stimulera utökningen av varaktiga platser under den 
3-åriga grundutbildningens samtliga terminer. 

Verksamhetsförlagd utbildning för 
sjuksköterskestudenter NYTT



I den prestationsstyrda satsningen på VFU ska 
regioner och kommuner redovisa
• Antalet VFU-veckor och platser som regionen/kommunen 

genomfört för sjuksköterskeutbildningen under HT2021 samt en 
uppskattning av antal VFU-veckor och platser som regionen/ 
kommunen kommer att kunna genomföra HT2022. 

• Senast den 30 november 2022 till Socialstyrelsen. 

• Utbetalning av medel sker i december 2022. 

• Medel fördelas utifrån hur stor del av den totala ökningen av 
antalet VFU-veckor som aktuell kommun/region står för. 



Stödja kommuner och regioner i arbetet med att identifiera behov av 
insatser och förutsättningar som krävs för att regioner och kommuner 
ska kunna utöka antalet VFU-veckor med bibehållen kvalitet. 

SKR ska…



Medel för AT-/BT och ST utgår ur ÖK 2022.
Uppdraget har istället lagts hos Socialstyrelsen.



Vid frågor om vårdens medarbetare

lotta.gemzell@skr.se



Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

100 miljoner kronor till regionerna:
− insatser inom strukturerad vårdinformation och standardisering. 

Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående insatser 
eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.



Förstärkning av ambulanssjukvården
85 miljoner kronor avsätts för 2022 
−Medel till insatser som syftar till att:

− Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälso- och sjukvårdens 
utveckling och behov. Det gäller såväl nära vård som högspecialiserad vård. 

− Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad samverkan 
med andra aktörer för omställningen till nära vård. 

− Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom ambulanssjukvården. Insatserna 
kan rikta sig till medarbetare inom hela larmkedjan.

− Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av sjuktransporter. Det 
kan t.ex. handla om samverkan mellan regioner och med andra aktörer som 
exempelvis den statliga räddningstjänsten.



Långsiktig strategisk samverkan RK och SKR
Bilaga:

Samverkan syftar till att:

− Främja omställningen av hälso- och sjukvården till en nära vård med fokus på primärvården.

− Gemensamt förvalta målbilden och främja uppföljningen av omställningen.

− Utveckla det gemensamma lärandet på nationell nivå som grund för stöd och 
utvecklingssatsningar 

Mål 2020-2022 att:

− Formerna för den strategiska samverkan på tjänstepersonsnivå är etablerad

− Socialdepartementets och SKR:s politiska ledningar har gemensamt inlett ett samarbete för att 
tillsammans främja omställningen



Redovisning

Frågeunderlag för redovisning tas fram gemensamt av SKR och 
Socialdepartementet senast 31 mars 2022
• Regioner och RSS - till Socialstyrelsen
− delredovisningar senast 30 september 2022 
− slutredovisning senast 31 mars 2023
• SKR- till Socialdepartementet 
− delrapport senast 30 september 2022. Även innehålla bedömning 

av vilka insatser som SKR preliminär ser som aktuella för en ev. ÖK 
2023.

− slutrapport 31 mars 2023
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