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Samtliga verksamhetschefer på vårdcentral i Region Västmanland 

Vårdvalsrådet 

 

INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 18/21 

Steg 2 Fast läkarkontakt - Märkning av hemsjukvård särskilt boende för äldre  
 
Åtgärd behövs för att kunna följa det nationellt uppsatta målet, att de som bor på 
SÄBO för äldre och som får sin huvudsakliga hälso-och sjukvård där, ska andelen som 
har fast läkarkontakt utgöra minst 80 % och en betydande ökning av 
kontinuitetsindex till läkare ska ha skett. 
 
Ett arbete som behöver göras är att i Cosmic märka upp alla som har hemsjukvård 
särskilt boende för äldre, i samverkan med kommunerna. Vårdval Primärvård hade 
ett dialogmöte om fast läkarkontakt och märkning av hemsjukvård särskilt boende 
med MAS-arna den 8 oktober. 
 
Följande fastslogs: 

▪ De kommuner som har Cosmic (i dagsläget endast Västerås Stad) kommer 

själva att märka upp alla patienter som har hemsjukvård särskilt boende för 

äldre. Rutin mellan respektive kommun och vårdcentral ska sedan tas fram 

för att kontinuerligt fortsätta märka upp nya patienter som flyttar in på 

SÄBO. 

▪ De kommuner som inte har Cosmic kommer ta fram listor över de patienter 

som har hemsjukvård särskilt boende för äldre. Ansvaret att märka upp i 

journalen åligger sedan vårdcentralen. Rutin mellan respektive kommun och 

vårdcentral ska sedan tas fram för att kontinuerligt fortsätta märka upp nya 

patienter som flyttar in på SÄBO. 

 

Instruktion Märkning av hemsjukvårdspatient, dok.nr 42595 visar hur registreringen 
går till i Cosmic: 

 

https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/42595/public
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I månadsskiftet oktober/november kommer DUVA-rapporten Listade per vc 
uppdaterats med flikar där det går att följa hur många patienter som har märkningen 
hemsjukvård särskilt boende (kommer även finnas information för hemsjukvård i 
ordinärt boende) och hur stor andel av dessa patientgrupper som har fast 
läkarkontakt. Vårdcentralen kan också få fram alla patienter som har märkning 
hemsjukvård särskilt boende, se Instruktion Anslutningsöversikten – 
Användarmanual, dok.nr 45461. 
 
SKR kommer i slutet av november att begära in uppgifter från varje Region på hur 
många patienter som har hemsjukvård särskilt boende för äldre. Genom att, i 
samverkan med kommunerna, göra ovanstående märkning i journal kommer Region 
Västmanland kunna få fram denna statistik ur DUVA-rapporten. 
 
På vårdgivarwebben finns nu samlad information om arbetet med 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/45461
https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/45461
https://regionvastmanland.se/vardgivare/avtal-och-samverkan/primarvarden/fast-lakarkontakt/

