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Fast läkarkontakt på vårdcentralen
Hälso- och sjukvårdslagens sjunde kapitel § 3: Regionen ska organisera primärvården så att alla
som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster samt få till gång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem)...
Patientlagens sjätte kapitel § 3: Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom
primärvården.
Nyligen har mätningar gjorts (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys –Rapport ”Fast kontakt i
primärvården” 2021) som visar att 26 procent av Sveriges befolkningen uppger att har en fast
läkarkontakt trots att många fler önskar det. För tio år sedan låg andelen på cirka 50 procent.
I en undersökning av Novus på uppdrag av Läkarförbundet, konstateras att i Örebro län får dock
endast 12 procent träffa samma läkare vid varje besök. I Halland och Kalmar är det 36 procent medan
Jönköping är bäst i landet med 63 procent. I Norge och Danmark är över 90 procent av befolkningen
listade hos en fast läkare.
Den socialdemokratiska regeringen, liksom Socialstyrelsen, Läkarförbundet med flera, menar att fler
måste få fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Det förbättrar vårdens kvalitet och ger ökad trygghet
för patienten. Personer med fast läkarkontakt på sin vårdcentral har bättre erfarenheter av vården
och upplever i högre grad att de får vara delaktiga i sin behandling jämfört med personer utan fast
läkarkontakt. Fast läkarkontakt är också en viktig del i utvecklingen mot en god och nära vård, enligt
Socialstyrelsen. Regeringen har i februari 2022 också gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i
uppdrag att genomföra årliga kartläggningar och analyser för att följa patienters tillgång till fast
läkarkontakt. För några år sedan beslöts också om specialdestinerade statsbidrag riktade till just att
öka fasta namngivna läkare på vårdcentralerna.
Lagen är tydlig och klar. Som patient i Region Örebro län ska du ha möjlighet att välja en fast
läkarkontakt inom primärvården. Men trots lagstiftning och styrning från nationellt håll är det dock
vanligt att patienter i Region Örebro län ändå får ett nej av vårdcentralen på frågan om man kan få
en fast läkarkontakt.

Vilka politiska mått och steg har majoriteten vidtagit för att patienter i inom primärvården ska få
en fast läkarkontakt?
Har er politik varit verkningsfull så till vida att fler har fast läkarkontakt idag jämfört med förra
mandatperioden?
Hur har de specialdestinerade statsbidragen använts för säkra att Region Örebro län efterlever
lagen?
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