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Förslag om ”husläkarverksamhet med basal hemsjukvård” 
 
Vid Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens samrådsmöte i november 
presenterades förändringar i husläkarverksamheten vid de ca 210 
mottagningarna i länet. Man hänvisade till att man tittat mycket på vår 
undersökning Vårdcentralspatrullen, om hur husläkarmottagningarna 
fungerar för oss äldre. Trevligt att se resultat av vårt arbete!  
 
Här några av förslagen: 
Man betonar att vården av personer med kroniska sjukdomar, psykisk 
ohälsa, funktionsnedsättningar och sköra äldre ska prioriteras och ges god 
kontinuitet. Erbjudande om listning hos namngiven läkare och sjuksköterska 
som fast vårdkontakt ska ges. 
 
Äldremottagningen försvinner som begrepp och blir en del av den ordinarie 
verksamheten (vilket vi ju kom fram till redan skedde i stor omfattning). Man 
ska arbeta mer proaktivt med de äldre dvs förebyggande vad gäller 
livskvalitet, fysisk och psykisk hälsa och förhindra försämring hos sköra äldre 
med sviktande hälsa. Man ska arbeta i team med fler professioner och fler 
hembesök bl a med rehabilitering. 
 
Särskilt direkttelefonnummer utan knappval eller återuppringning blir kvar för 
de äldre. 
 
Man ska erbjuda en enklare läkemedelsgenomgång för personer över 75 i 
samband med läkarbesök. Likaså för personer som skrivs in i 
hemsjukvården. 
 
Förbättrad samordning och samverkan mellan olika vård- och 
omsorgsinstanser. 
 
Man föreslår ändringar i ersättningssystemen bl a från besöks- till 
listningsersättning. Den fasta delen av ersättningen höjs till 80%. 
Ersättningen höjs för personer 64-75 år och mer ändå för personer över 75 
år för alla typer av besök. Det ger utrymme för längre tid för besöket. 
Ersättning för hemsjukvård och hembesök höjs också. 
 
Höjd ersättning för att utbilda fler specialister i allmänmedicin. 
 
Extra ersättning till mottagningar som har kvällsöppet! Samt bonus om man 
erbjuder patienter ett besök med medicinsk bedömning inom tre dagar.  
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Vad sägs? Jag tycker att vi kan känna igen många av de brister vi pekat på i 
vår rapport ”Vårdcentralspatrullen” från förra året. Tack än en gång alla 
intervjuare för ert arbete. Rapporten finns att läsa på distriktets hemsida. 
 
/Ritva Elg, Vice distriktsordförande 
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