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Till: 

Samtliga verksamhetschefer inom primärvården i Västmanland 

Vårdvalsrådet 

 

INFORMATION FRÅN VÅRDVALSENHETEN - NR 14/21 

Fast läkarkontakt 
Fast läkarkontakt är en viktig del i utvecklingen mot en god och nära vård. För 
personer med komplexa behov, såsom multisjuka äldre eller personer med kroniska 
sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort. 
Det kan även finnas patienter som av andra skäl vill ha en fast läkarkontakt. 
 
Detta vårdvalsinformationsbrev handlar om det första steget inför vad som är tanken 
att uppnå innan utgången av år 2022 

 
 
Läs mer om fast läkarkontakt i Socialstyrelsens Medlemsblad samt i Frågor och svar: 
Fast läkarkontakt m.m. - meddelandeblad (socialstyrelsen.se) 
 
Frågor och svar fast läkarkontakt (socialstyrelsen.se) 
 
Nationell definition om vem som kan vara fast läkarkontakt saknas, det är upp till 
varje region att fastställa. Detta är ett preliminärt förslag till region Västmanlands 
definition av fast läkarkontakt:  

• Fast anställd läkare 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2021-7-7474.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-7-7482.pdf
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• ST-läkare i allmänmedicin kan 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. 

I nuläget kommer det inte gå att lista fast läkarkontakt på hyr/stafett/konsultläkare. 
För de vårdcentraler som har hyr/stafett/konsultläkare betyder det att fiktiva listor 
används eller skapas, se två exempel nedan: 
Dr Norberg 1 eller Dr Norberg XX (namn på hyr/stafett/konsultläkare). 
OBS! De fiktiva listorna ska innehålla Vårdcentralens namn, före ev namn på 
hyr/stafett/konsultläkare. Detta för att skilja ut så att dessa inte visas upp som fast 
läkarkontakt för patienten när de loggar in 1177.se (vilket kommer vara möjligt 
längre fram). Internt kommer vårdcentralen att kunna se hur många patienter som är 
listade på respektive hyr/stafett/konsultläkare. De fiktiva listorna enligt Dr Norberg 1 
kan användas för lista patienter där det saknas namngiven läkare att lista på.  
 
Steg 1: Är att rensa era listor i DUVA-rapporten ”Antal listade per VC” inför 
överflyttning av denna information om listade på läkare till det nya listningssystemet 
FLISA. Detta behöver vara klart och avstämt en sista gång den 21/9. 
Se bifogad lathund för tillvägagångssätt. Vi erbjuder också berörda medarbetare 
(främst listningsansvariga) två digitala genomgångar som Marie Nordgren och Ann 
Braneby håller i, om hur man gör och där möjlighet finns att ställa frågor. Samma 
upplägg på båda tillfällena, så man väljer en dag att gå: 

• Tisdagen den 31/8 kl. 15-16 

• Fredagen den 3/9 kl. 11-12 

Ni anmäler er genom att meddela ann.braneby@regionvastmanland.se, teamslänk 
kommer skickas ut till anmälda dagen innan respektive tillfälle. OBS! Skriv datum på 
önskat utbildningstillfälle, namn, epost-adress samt vårdcentralsnamn på deltagare 
ni önskar anmäla. 
 
Steg 2: Blir att märka upp era patienter som bor på SÄBO, med Hemsjukvård SÄBO i 
Cosmic, mer information om det kommer i ett Vårdvalsinfo i september/oktober. 
 
Parallellt arbetar Vårdval primärvård tillsammans med DUVA och Medrave med hur 
uppföljningen av de tre målen ska visas i rapporter.  
 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Verksamhetschef Vårdval primärvård 
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