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Till: 

Verksamhetschefer vårdcentralerna i Västmanland 

Vårdvalsrådet 

 

INFORMATION FRÅN VÅRDVAL PRIMÄRVÅRD - NR 4/22 

STATSBIDRAG TILL REGIONERNA FÖR STÖD ATT UTÖKA LÄKARKOMPETENSEN 
INOM ÄLDREOMSORGEN 2021-2022 

Bakgrund 
 
Summa: 14 565 000 kr 
 
Socialstyrelsens syfte: att öka antalet läkare inom äldreomsorgen 
 
Mål för Region Västmanland: att möjliggöra för vårdcentralerna att avsätta mer 
läkartid för patienter inom äldreomsorgen samt för stöd till personal inom 
kommunen. 
 
Bakgrund och metod: Då det är brist på läkare inom primärvården är bedömningen 
att mer resurser behöver tillföras för att möjliggöra en utökning av stödet till 
äldreomsorgen, utan att samtidigt försämra tillgängligheten och omhändertagandet 
av vårdcentralens andra patientgrupper. Detta framkom även i den översyn av 
primärvårdsprogrammet som genomfördes 2021, där behovet av att förstärka 
ersättning till målgruppen 75 år och äldre lyftes fram. En utökad budget ger 
vårdcentralerna möjlighet att utöka antalet läkartimmar och möjliggöra för vissa 
läkare att fokusera på samverkan med kommunen.  
 
Företrädare för kommunens vård och omsorg har lyft fram flera delar som de önskar 
mer stöd av primärvården, det handlar i många fall om en ökad tillgänglighet och ”en 
väg in” för kommunens sköterskor när behov av läkarkonsultation uppstår. Att kunna 
få råd och stöd i nära samband med förändringar i de äldres hälsotillstånd utan att 
hamna i telefonkö och riskera att prioriteras ned av mottagaren på vårdcentralen. 
Kommunen önskar också ett mer teambaserat arbetssätt som även bidrar till att höja 
kunskap och kompetens i kommunens personalgrupper. Detta är exempel på insatser 
som underlättas av en ökad läkartillgång. Vårdcentraler och kommuner har 2021 
tagit fram gemensamma handlingsplaner för hur samverkan ska stärkas, vilket nu 
utgör underlag för aktiviteter under 2022. Med hjälp av statsbidragen är målsättning 
att nya arbetssätt ska etableras i samverkan med kommunerna och att utfasningen 
av statsbidragen (2024?) kan gå hand i hand med ett utökat uppdrag och 
motsvarande resurser i det ordinarie primärvårdsprogrammet 2024. På så sätt fås en 
långsiktighet och en hållbar förändring i arbetssätt, något som statsbidrag annars 
sällan kan åstadkomma.  
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Vårdval primärvård har utformat stödet så att en större del fördelas till 
vårdcentralerna initialt för att möjliggöra resursförstärkning och en mindre del 
fördelas kopplat till konkret måluppfyllelse i form av en kombination av 
produktionsmått och indikatorer samt en kvalitativ återrapportering, gemensam med 
kommunerna.  
 
Förutsättningar för att få del av statsbidraget 2022 
För att ta del av statsbidraget ska följande grundförutsättningar vara uppfyllda: 

• Obligatoriskt deltagande i demensutbildning för läkare (genomförs 2 ggr i 

höst 2022). 

• Mer tid avsätts för boende och personal på SÄBO och korttidsboende samt 

vid behov i ordinärt boende. 

• Måste kommuniceras till kommunerna samt planeras och genomföras 

gemensamt. 

Uppföljning 
Nedanstående följs upp dels genom en samling indikatorer där utfallet för regionen 
som helhet ska öka: 

• antal hembesök i SÄBO  

• antal läkemedelsgenomgångar 

• antal SIP 

• antal demensutredningar 

• fast läkarkontakt som rondar SÄBO (nytt kontinuitetsindex) 

• SveDem-registrering 

• Registrering av brytpunktssamtal genom ny mall i Cosmic 
 
Nedanstående följs upp dels genom att respektive vårdcentral, i samverkan med 
kommunen återrapporterar:  

• Hur mycket läkartid man utökat med till äldreomsorgen 

• Beskrivning av genomförda åtgärder och effekter 

• Rapportering sker under december månad, enligt mall från vårdval 
primärvård. 

Fördelning av statsbidrag 
2/3 (9 700 000 kr) fördelas ut initialt till vårdcentralerna för att möjliggöra 
resursförstärkning.  
Fördelningen baseras på antal listade 75 år och äldre. Utbetalning sker i maj.  
 
1/3 (4 865 000 kr) fördelas ut efter att vårdcentralerna återrapporterat läkartid och 
aktiviteter och kan påvisa utökning och förbättring. Fördelningen baseras på antal 
listade 75 år och äldre hos de vårdcentraler som slutfört återrapporteringen. 
Utbetalning sker i december.  
 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Verksamhetschef Vårdval primärvård 
 
 


