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Till: 

Samtliga verksamhetschefer på vårdcentral i Region Västmanland 

Vårdvalsrådet 

 

INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 24/21 

Steg 3 - Fast läkarkontakt, definitionen fastställd, SKRs punktmätning, fast 
läkarkontakt visas på 1177.se 

Region Västmanlands definition av fast läkarkontakt i primärvården 
Regionstyrelsen fastställde den 23 november 2021 Västmanlands definition av fast 
läkarkontakt vilken överensstämmer med regeringens förslag på definition i 
lagrådsremissen 

• En fast läkarkontakt ska vara specialist i allmänmedicin, i geriatrik eller i barn- och 

ungdomsmedicin, ha annan likvärdig kompetens eller fullgöra specialiserings-

tjänstgöring i allmänmedicin. Specialister inom geriatrik eller barn- och 

ungdomsmedicin ska enbart kunna vara fast läkarkontakt för vissa 

patientgrupper. En geriatriker kan vara fast läkarkontakt för äldre patienter som 

har hemsjukvård eller som bor på särskilt boende, men även för andra äldre 

patienter och en specialist i barn- och ungdomsmedicin kan vara fast 

läkarkontakt för barn 0–18 år. 

 

• För att vara fast läkarkontakt krävs också att läkaren är tillsvidareanställd. 

 

• ST-läkare i allmänmedicin kan också vara fast läkarkontakt under sin ST-

tjänstgöring. Upplägget inklusive storleken på antalet listade patienter ska 

utformas tillsammans med verksamhetschef, handledare, ST-läkare och vid 

behov studierektor utifrån ST-läkarens individuella förutsättningar samt med 

kontinuerligt stöd av handledare/allmänspecialist och därtill ska verksamheten 

ha en struktur för hur fast läkarkontakt upprätthålls vid frånvaro av ST-läkare, till 

exempel vid sidotjänstgöringar och sjukdom mm. 

Enligt Region Västmanlands definition av fast läkarkontakt kommer det inte vara 
möjligt att lista patienter på hyr-, stafett-, konsultläkare samt på läkare som saknar 
specialistkompetens enligt definitionen av fast läkarkontakt.  

För de vårdcentraler som har hyr-, stafett-, konsultläkare samt läkare som saknar 
specialistkompetens enligt definitionen av fast läkarkontakt betyder det att fiktiva 
listor används, t ex Dr Norberg 1 eller Doktor Norberg XX (namn på hyr-, stafett-, 
konsultläkare samt läkare som saknar specialistkompetens). 

 
 



   

 2 (2)  

Datum   

2021-11-26   

   
 

 

  
 

 
 

SKRs punktmätning-patienter som bor på SÄBO för äldre med fast läkarkontakt 
I slutet av V48 sker en nationell mätning där bland annat antal patienter som har en 
namngiven fast läkarkontakt i SÄBO för äldre besvaras. Vårdval Primärvård kommer 
inhämta den statistiken från DUVA-rapporten ”Listade per VC och fast läkarkontakt” 
och fliken ’’SÄBO med fast läkarkontakt”.  
 
Viktigt!  
De saknas fortfarande uppmärkta SÄBO-patienter för flertalet vårdcentraler. Det är 
av vikt att ni snarast märker upp alla era listade patienter som bor på SÄBO för 
äldre i patientkortet under övrig information med ”Hemsjukvård SÄBO”. Ni måste 
uppge ett ”värde” om ni inte vill uppge namn på boendet så räcker det att skriva 
tex SÄBO eller 1:a innan ni sparar.  
 
Se instruktion: Märkning av hemsjukvårdspatient, dok.nr 42595 som visar hur 
registreringen går till i Cosmic: 

 

Visa upp fast läkarkontakt på 1177.se fr.o.m. 1 mars 2022 
På vårdvalsrådet den 24 november godkände vårdgivarna att fast läkarkontakt visas 
upp för patienterna när de loggar in på 1177.se fr o m 1 mars 2022. 
 
Det är endast de fasta läkarkontakterna som följer Region Västmanlands definition 
som visas upp, dvs endast de fasta läkarkontakterna (listad på läkare i FLISA) som är 
namngivna med läkarnamnet först. De fiktiva listorna kommer inte visas upp då hyr-, 
stafett- och konsultläkare eller läkare utan specialistkompetens enligt Region 
Västmanlands definition inte kan vara fast läkarkontakt. 
 
På vårdgivarwebben finns samlad information om Fast läkarkontakt 
Fast läkarkontakt - Region Västmanland (regionvastmanland.se) 
 
Vänligen sprid denna information till alla medarbetare som berörs. 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Verksamhetschef Vårdval primärvård 
 
 

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/42595
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/primarvarden/fast-lakarkontakt/

