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Fast läkarkontakt i primärvården

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.

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)

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


Målen som ska uppnås innan utgången av 2022
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Nationell definition om vem som kan vara fast läkarkontakt saknas, det är upp till varje region att fastställa. Detta är 
det preliminära förslaget på region Västmanlands definition av fast läkarkontakt:

¤ Fast anställd läkare

¤ 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.

Region Västmanlands definition av fast läkarkontakt
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Det kommer därmed inte gå att lista fast läkarkontakt på hyr/stafett/konsultläkare i nuläget. 
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 att visa 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.

Hur göra gällande hyr/stafett/konsultläkare?
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Steg 1 är att ”rensa” era listor i DUVA-rapporten Antal listade per VC inför överflyttning av den informationen om 
listade på läkare till nya listningssystemet FLISA.      

Detta behöver göras under september och sista dagen att kolla av att allt stämmer är 
21 september för sedan låses listorna inför överflyttning till nya listningssystemet 

FLISA.

Fast läkarkontakt – första steget
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Tillvägagångssätt
2021-08-197

Tryck på “OK”

Under 
“Medicinsk

ansvarig
enhet:” Välj

er 
vårdcentral

Under 
“Period:” 
OBS! Välj

alltid aktuell
månad, tex

202108 .

Gå in i DUVA-
rapporten

“Antal listade
patienter per 

VC”



Tryckpå
“Design” i 

högrahörnet



Markera
“Ikonen” på

bilden



Dåkommernyasökfält, där
du kansorteraefter

namn.
Se nästabild. Sök

sedan upp
personnummeri
Cosmic somhar 

felaktigfast 
läkarkontakt. 



Härkandu välja
namngiven

läkareeller den 
fiktivaläkarlistan

du önskargå
igenom



Skrivin 
personnumret
(somkomupp

iDuva-
rapporten) i

Cosmic.
Tryckpå

patientkortet
och sedan BUS 



Härser du attpatienten
ärlistadpåNorberg 
Vårdcentral, men i

patientlistan(under 
familjeläkare) är

patientenlistadpå
Oxbacken. 

Tryckpåfamiljeläkaredär
det stårDr Oxbackenoch 
ändratill DoktorNorberg, 
VårdcentralNorberg VC 
och skrivsammadatum 
somOvandvs2020-12-

09
Tryckpåsparaknappeni

högrahörnet. 



Dåkommerdet se 
utsåhär, likabåde

uppeoch nerei
patientlisten.  

KLART!



Marie Nordgren

Tele: 021-176641

Epost: marie.nordgren@regionvastmanland.se

Ann Braneby

Tele: 021-4818874

Epost: ann.braneby@regionvastmanland.se

Vid frågor och funderingar, välkommen att kontakta oss:
2021-08-1915

mailto:marie.nordgren@regionvastmanland.se
mailto:ann.braneby@regionvastmanland.se

