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§ 17 Diarienummer RS 2018/863

Motion Tid i primärvården inom ett dygn

Beslut
Beredningen för hälso- och sjukvård lämnar följande synpunkter inför 
behandlingen av motionen: 
- Grundupplägget i det nuvarande hälsovalsuppdraget är bra.
- All bedömning kanske inte behövs inom ett dygn, akuta patienter får 

alltid vård omgående.
- Det sker kontinuerliga träffar där både offentligt och privat drivna 

hälsocentraler/läkarmottagningar samverkar.
- Regionen bedriver ett arbete mot en mer Nära vård där frågorna belyses.

Bakgrund
I motion 23/2018 Tid i primärvården inom ett dygn föreslår Jessica Rydell 
(MP) att det ska bli lättare att etablera mindre enheter i glesbygd samt att 
samarbetet mellan de offentligt drivna och privat drivna aktörerna förenklas. 
Jessica Rydell föreslår vidare att läkarledda team införs för att ge alla 
patienter en fast läkarkontakt, men även en fast kontakt med sjuksköterska 
och andra yrkesgrupper som är relevanta. Dessutom föreslås att vårdgarantin 
ska skärpas till att alltid vara tid inom ett dygn till medicinsk bedömning 
samt att hälsovalsuppdraget ändras så att flexiblare öppettider blir en regel.
Inför diskussionen i ärendet gav Ewa Ahlin Karlsson, samordnare för 
beställd vård, en nulägesbeskrivning om hur det ser ut idag. Idag finns stora 
möjligheter att etablera mindre enheter inom Hälsoval Kalmar län. Alla 
vårdenheter kan var och när som helst öppna en filial.
2019 skärptes och vidgades en nationella vårdgarantin från att ha varit 
maximalt 7 dagar till läkarbesök är det nu 3 dagar till en medicinsk 
bedömning av legitimerad personal. 
Hälsovalsuppdraget/förfrågningsunderlaget beskriver vilket uppdrag 
primärvården har, det vill säga vad primärvården ska utföra, medan frågor 
kring hur vårdenheterna löser sitt uppdrag hanteras på respektive enhet. Fast 
läkarkontakt och fast vårdkontakt är lagstyrt i Hälso- och sjukvårdslagen och 
Patientlagen.
Beredningen har beretts möjlighet att yttra sig över motionen inför beslut i 
regionstyrelsen den 8 maj. Efter diskussion enades beredningen att lämna 
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följande synpunkter: Grundupplägget i nuvarande hälsovalssystem är bra, all 
bedömning kanske inte behövs inom ett dygn, akuta patienter får alltid vård 
omgående. Det sker kontinuerliga träffar där både offentligt och privat 
drivna hälsocentraler/läkarmottagningar samverkar. Regionen bedriver ett 
arbete mot en mer Nära vård där frågorna belyses.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott.
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Regionfullmäktige

Motion om tid i primärvården inom ett dygn

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion: Tid i primärvården inom ett dygn, med 
hänvisning till redovisat yttrande.

Bakgrund
I en motion föreslår Jessica Rydell (MP) att det ska bli lättare att etablera 
mindre enheter i glesbygd samt att samarbetet mellan de offentligt drivna 
och privat drivna aktörerna förenklas. 
Jessica Rydell föreslår vidare att läkarledda team införs för att ge alla 
patienter en fast läkarkontakt, men även en fast kontakt med sjuksköterska 
och andra yrkesgrupper som är relevanta.
Jessica Rydell föreslår även att vårdgarantin ska skärpas till att alltid vara tid 
inom ett dygn till medicinsk bedömning samt att hälsovalsuppdraget ändras 
så att flexiblare öppettider blir en regel.

Yttrande
Idag finns det stora möjligheter att etablera mindre enheter inom Hälsoval 
Kalmar län. Alla vårdenheter kan var och när som helst öppna en filial. Det 
kan vara antingen en större filial med läkarresurs tillgänglig eller en mindre 
filial utan läkarbemanning. Så länge huvudenheten uppfyller samtliga ställda 
krav i uppdraget/förfrågningsunderlaget så finns egentligen inga ytterligare 
krav på filialen. För att få den extra fasta ersättningen som finns för filial ska 
däremot filialen befinna sig i glesbygd där befolkningstätheten är låg samt 
vara bemannad ett visst antal timmar per vecka.

Hälsovalsuppdraget/förfrågningsunderlaget beskriver vilket uppdrag 
primärvården har, det vill säga vad primärvården ska utföra, medan frågor 
kring hur vårdenheterna löser sitt uppdrag hanteras på respektive enhet. Det 
kan exempelvis handla om att arbeta teambaserat. Fast läkarkontakt och fast 
vårdkontakt är lagstyrt både i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen. 
Det anges att patienter ska ha möjlighet att välja fast läkarkontakt samt 
tilldelas en fast vårdkontakt när patienten så önskar eller när det finns särskilt 
behov av detta. Sedan 2019 betonas särskilt kravet på fast läkarkontakt i 
hälsovalsuppdraget. För att förstärka primärvårdens samordningsansvar finns 
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det utsedda vårdsamordnare på samtliga vårdenheter inom Hälsoval, i syfte 
att säkra omhändertagandet och skapa trygghet för de mest sjuka.  

2019 skärptes och vidgades den nationella vårdgarantin. Från att ha varit 
maximalt 7 dagar till läkarbesök är det nu 3 dagar till en medicinsk 
bedömning av legitimerad personal. Oavsett vad en vårdgaranti säger ska de 
patienter som är akut sjuka alltid få vård omgående. Hälsocentralerna har 
inte öppet på helgerna och kan därför inte uppfylla en vårdgaranti på ett 
dygn för samtliga patienter. 

2019 dubblerades ersättningen för att ha öppet längre än 40 timmar per 
vecka, vilket innebär att det kommer bli mer attraktivt för vårdenheterna att 
ha kvällsöppet och kanske även helgöppet där behov finns. Varje vårdenhet 
ska sedan styra sin verksamhet och sina öppettider utifrån vad som är 
lämpligt, med hänsyn till behov och resurser.

Den samverkan mellan offentligt drivna och privat drivna vårdenheter som 
kan styras utifrån region Kalmar läns roll som beställare sker i samband med 
hälsovalsmöten och i det medicinska rådet. Samarbetet har utvecklats och 
blivit betydligt bättre jämfört med för några år sedan. Utöver detta kan 
vårdenheterna själva välja på vilket sätt de samverkar och samarbetar.

Sofia Hartz
planeringsdirektör

Bilaga
Motion: Tid i primärvården inom ett dygn
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