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• En stark primärvård är nödvändig för att klara hälso- och
sjukvårdens framtida utmaningar och för att kunna ge en god 
och kostnadseffektiv vård

Stark primärvård
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• I första hand vända sig till vårdcentralen
• Vara mer aktiv i sin egen hälso- och sjukvård
• Har möjlighet att  utnyttja ny teknik
• Lätt få hjälp på distans
• Ha möjlighet till en fast namngiven läkare i primärvård
• Känna trygghet i det och även möjlighet att ha annan fast 

vårdkontakt på vårdcentralen
• Få kontakt med rätt kompetens(MEON) och vid behov flera olika 

kompetenser
• Vara säker på att vårdcentralen har senaste kunskapen och tekniken 

som gör att man får bästa hjälp
• Vara säker på att vårdcentralen har bra och lätttillgängligt samarbete 

med sjukhusspecialister och kommuner när det behövs

Framtidens patient vill
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• En god arbetsmiljö
• Rimliga arbetsvillkor
• Förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt
• Ett utmanande arbete så man får använda sin kompetens 
• Bra samarbete inom primärvården och med vårdgrannar, 

”prata väl om varandra”
• Regelbunden kompetensutveckling
• Stöd av modern teknik

Framtidens medarbetare vill 
ha
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• 72  åtgärdsförlag har grupperats i 12 övergripande 
områden

• Där framgår förväntade vinsterna med åtgärdsförslagen vad 
som bör göras på kort respektive lång sikt

Resultat FBPV
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• Digital vårdcentral
• Bokningar till JC när 1177 ska sluta att göra det, pilot 

webbtidbok testas
• Alla VC införa minst fyra webbtidböcker 
• Förberedelse för vårdsamordnare, ny lagstiftning träder i 

kraft vid nyår
• Nära vård tillsammans med närsjukvården
• Utökning av antal ST-läkare till 126 idag ( före FBVP 67)
• Kompetensplan framtagen, arbetsgrupp som arbetar med 

kompetensförsörjningen

Vad händer inom PVC
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• Samordnare för dietisterna, organisation trygga förskrivning 
av kosttillägg

• Psykisk ohälsa, tidig hjälp modell ACT, 
• USV-enheter Ekholmen/Kärna och Ödeshög
• Ny Cosmic version, läkemedelslistan
• Nationella kunskapsstödet
• BI-rapporter, uppföljning , medicinsk kvalitet

Forts.
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PV är första linjens hälso- och sjukvård med ett omfattande och 
tydligt multiprofessionellt uppdrag.

PV genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

PV är lättillgänglig för alla invånare.

PV kännetecknas av kontinuitet och personkännedom. Alla 
östgötar skall erbjudas en fast kontakt med en specialistläkare i 
allmänmedicin.

PV prioriterar i varje situation utifrån medicinska behov.

PV verkar emot medikalisering.

PV koordinerar vården genom samarbete med andra vårdenheter 
och aktörer i samhället.

PV erbjuder en god arbetsmiljö för att garantera långsiktig 
kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och forskning.
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”Med dig, för din hälsa, 
genom hela livet”



• Alla medborgare i Östergötland har god tillgänglighet till PV
• Alla möts av PV med optimal kompetens och ett gott bemötande
• Alla patienter erbjuds hög kontinuitet till sin behandlare i PV och 

alla östgötar har en namngiven primärvårdsläkare
• Patientens väg genom vården har förbättrats med stöd av en PV 

med utökat samordningsansvar
• PV har en arbetsmiljö som lockar nya medarbetare
• PV har ekonomiska förutsättningar att utföra ett utökat uppdrag
• PV i Östergötland har stora möjligheter att utvecklas till ledande i 

Sverige

Målbild 2022
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