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Samtliga verksamhetschefer inom primärvården i Västmanland 

Vårdvalsrådet, BHV-enheten och MHV-enheten 

 

INFORMATION FRÅN VÅRDVALSENHETEN - NR 10/19 

Förstärkta vårdgarantin  
Riksdagen har beslutat om ändring av vårdgarantin i primärvården som gällt sedan den 1 januari 2019. 
 

Istället för en besöksgaranti på 7 dagar till läkare är den nya vårdgarantin en bedömningsgaranti på 3 
dagar och gäller för alla legitimerade yrkesgrupper samt kuratorer i primärvården. Vårdgarantin gäller 
patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem. De har rätt till en 
medicinsk bedömning inom tre dagar.  
 

Vi följer SKL´s rekommendationer om att barnmorskemottagningar och barnhälsovården i primärvården 

inte ska redovisas i den förstärkta vårdgarantin. Skälet till det är att dessa verksamheter har mestadels 

rutinmässiga besök. 

Utvidgad primärvårdsuppföljning 

Varje månad skickas en fil med uppgifter från Cosmic till SKL´s databas, detta sker med automatik. Filen 
innehåller uppgifter kring förstärkt vårdgaranti samt en mängd annan data om vårdcentralerna. Det 
möjliggör en detaljerad uppföljning av primärvården. I den utvidgade primärvårdsuppföljningen ska alla 
yrkesgrupper redovisas.  
 

Diagnos- och KVÅ-koder ingår i den utvidgade primäruppföljningen och det innebär att alla yrkesgrupper 

ska koda alla besök med diagnos-och/eller KVÅ-kod. Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och 

en som arbetar inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom 

yrkesutövningen. 

Införande av registrering av diagnos-och KVÅ-kodning för barnmorskor och BVC-sköterskor planeras i 

början av 2020. 

Mer information om förstärkta vårdgarantin och utvidgade primärvårdsuppföljningen:   
Vårdgaranti i primärvården, registreringar i Cosmic, dok.nr 456 35 

Diagnosregistrering – Yrkesneutral diagnosregistrering i Region Västmanland, dok. nr 455 90  
Vårdgivarewebben  
Väntetider.se  
 
  
Med vänlig hälsning 
 
Anders Ahlgren 
Chef Vårdvalsenheten 

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/45635
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/45590
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-uppdrag/primarvarden/forstarkt-vardgaranti-och-utvidgad-uppfoljningsmodell/
https://www.vantetider.se/

