
Tillgänglig primärvård
För ökad kunskap och stöd för verksamhetsutveckling



Vad är viktigt för patienten när det gäller 
tillgänglighet?

Fysiska miljönVård i rimlig tid

Planen efteråt

Flexibel bokning Bra information

Få träffa rätt person

Källa: Patientupplevd tillgänglighet: Ett försök att fånga och förstå patientupplevd tillgänglighet. 

Läs rapporten på skl.se

Vård för alla

https://skl.se/download/18.4a5135491584cf8c8262e930/1479391570002/Delprojektrapport+patientupplevd+tillg%C3%A4nglighet.pdf




Utökad uppföljning av 
primärvårdens tillgänglighet

−Månatlig rapportering via filöverföring

− Vårdgarantibesök och övriga besök

− Alla yrkeskategorier

− Besök, besök distans, kvalificerad brev- och telefonkontakt, 

hembesök

− Kontaktinformation, diagnos, åtgärd



Analysverktyg för lokal återföring av data

Nationella resultat på www.vantetider.se



Förstärkt vårdgaranti, 
implementering Region 

Uppsala



Utgångsläge januari 2019

• Längst väntetider till psykolog och kurator med lägst andel 
medicinsk bedömning inom tre dagar

• Diagnossättning inom sjuksköterskegruppen kring 52%
• Flertalet verksamheter upplevde att lagändringen var otydlig i hög 

eller viss grad
• Vissa primärvårdsmottagningar som närakut och jourmottagning 

ingick ej i mätningen
• Sammantaget 71% medicinsk bedömning inom tre dagar



Högre andel diagnos-
och/eller åtgärdsregistrerade 
besök och en kvalitetssäkrad 

utdata

Anpassat stöd till 
vårdcentralernas chefer 
och medarbetare inom 
förstärkt vårdgaranti

Utvidga vårdgarantimätningen 
till att också inkludera regionens 

jourmottagningar

Genomlysa 
vårdcentralernas 

förutsättningar kring 
måluppfyllnad av 

vårdgaranti med fokus på 
psykologer och kuratorer

Fyra målområden identifierade



Åtgärder i korthet Skapat regional rapport för 
förstärkt vårdgaranti för samtliga 
verksamheter

Arbetat fram lathund med 
patientfall och exemplifieringar

Utifrån enkät till verksamhetschefer 
fokuserat arbetet gentemot 
sjuksköterskegruppen enligt önskemål

Deltagit på fyra utbildningsdagar för 
sjuksköterskor med utbildningscase

Genomfört månatliga utskick till 
samtliga verksamheter som har en 
diagnossättnin/KVÅ-registrering 
understigande 70% för sjuksköterskor

Besökt vårdcentraler som önskar 
besök och informationsdragningar på 
platsSamverkat nära  med Primärvårdens 

IT-support kring utbildningarna då 
flertalet frågor rör vårdtjänster och 
bokningsunderlag

Fokuserat genomlysningen på psykologer 
och kuratorer på Enköpings vårdcentraler 
och gett ett riktat verksamhetsstöd till 
dessa vårdcentraler

Inkluderat jourmottagningarna i länet 
från augusti 2019 och utbildat dessa 
verksamheter



Resultat augusti/september 2019

• 77% medicinska bedömningar inom tre dagar aggregerat
• Diagnossättningen 65% inom distrikts- och sjuksköterskegruppen, en 

ökning med 13%
• Inom psykolog och kuratorgruppen ses en förbättring, främst beroende på 

korrekt registrering och förändrade arbetssätt såsom akuta tider och drop-
in till dessa yrkesgrupper inom vissa verksamheter



Lärdomar

• Finns fortsatta behov av stöd hos vårdverksamheterna, vi har fångat upp 
deras önskemål genom enkla forms-enkäter

• För oss har sjuksköterskegruppen varit en stor nyckel
• Små insatser varje månad ger verksamheterna ett ganska gott stöd
• Samla professionsgrupperna och diskutera öppet har varit uppskattat och 

framgångsrikt
• Segt och uthålligt jobb 



Kontaktuppgifter

Lisbeth Isaksson Johan Assarsson Nina Anundsson 

08-452 70 81 08 – 452 77 15 018-611 65 581

lisbeth.isaksson@skl.se johan.assarsson@skl.se nina.anundsson@regionuppsala.se

Sveriges Kommuner och Landsting Region Uppsala
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