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Övergripande beskrivning av 
primärvårdsuppdraget 

Primärvårdsuppdraget i Norrbotten regleras av lagar och förordningar samt 

den vårdvalsbeställning som regionstyrelsen beslutar årligen. 

De senaste åren har det genomförts ett antal utredningar och tagits fram 

betänkanden som rör förändringar i primärvård. Några av dessa är: 

 Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och 

kontinuitet SOU 2019:42 

 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 

SOU 2020:19 

 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa SOU 2021:6 

 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och 

nära vård SOU 2021:78 

Lagar och förordningar 
De viktigaste lagarna som styr hälso- och sjukvården är Hälso- och 

sjukvårdslagen inklusive hälso- och sjukvårdsförordningen, Patientlagen 

samt Patientsäkerhetslagen. Förändringar i lagar sker kontinuerligt och 

föregås av utredningar och betänkanden som går ut på remiss till regioner 

och andra instanser. Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar 

primärvårdens vårdval.  

Hälso- och sjukvårdslagen HSL 

Från den 1 april 2017 gäller en ny hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30). 

HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. Lagen fokuserar på de skyldigheter som vårdgivarna 

och huvudmännen har och anger målen för hälso- och sjukvården. HSL 

innehåller bland annat bestämmelser om krav på god vård och att kvaliteten i 

verksamheten ska utvecklas och säkras. Enligt HSL ska det finnas personal, 

lokaler och utrustning som så att god vård ska kunna ges. Här regleras att det 

ska finnas verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig, MLA. Lagen 

innehåller även skrivningar om Fast läkarkontakt i primärvård, samordnad 

individuell plan, SIP samt Vårdgarantin i primärvård. 

Patientlagen 

Syftet med patientlagen (2014:821) är att stärka och tydliggöra patientens 

ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller 

bland annat bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, 

delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, val av 

behandlingsalternativ och hjälpmedel, ny medicinsk bedömning samt val av 

utförare 

Patientsäkerhetslagen PL 

Syftet med patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) är att främja hög 

patientsäkerhet och minska vårdskadorna. Lagen innehåller bland annat 

bestämmelser om vårdgivarnas ansvar för systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, legitimation och behörighet för vårdpersonal, 

skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, tillsyn av Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). 
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Ändringar i HSL och PL 
En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, 

som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar 

därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. De 

lagrådsremisser som i större omfattning påverkar primärvården är: 

Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. 
Lagändringar trädde i kraft 1 juli 2021: 

Primärvårdens grunduppdrag: 

Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör 

primärvård särskilt  

1 tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose 

vanligt förekommande vårdbehov, 

2 se till att vården är lätt tillgänglig, 

3 tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov 

som patientens individuella behov och förutsättningar, 

4 samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt 

att samordningen sker inom primärvården, och 

5 möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete 

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform. 

Lagändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2022: 

 Patienten ska få möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt 

hos den utförare inom primärvården som patienten valt genom listning 

 Omlistning får ske högst två gånger under en period av ett år 

 Regionen får på begäran av utförare besluta om begränsning av antalet 

listade. Regionen får avslå begäran helt eller delvis endast om det finns 

särskilda skäl. 

Uppdrag i vårdvalsbeställning 2022 
Basuppdragen i beställningen bygger på hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 5§ 

hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården som en del av den öppna vården 

utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för 

behovet av sådan medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 

och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska 

resurser eller annan särskild kompetens. 

Basuppdrag 

I primärvården ska utredning, diagnos, vårdplanering och behandling inom 

det allmänmedicinska området utföras. I samtliga dessa områden ska 

primärvården eftersträva tidiga insatser 

Hälsofrämjande arbete 

Uppdragen inom hälsofrämjande arbete är: 

 Hälsosamtal till 40-, 50- och 60-åringar 

 Arbete med att identifiera risker avseende levnadsvanor hos patienter 

med risk för att utveckla hjärt-/kärlsjukdom eller psykisk ohälsa samt 

genomföra åtgärder för personer med konstaterad risk. 

 Erbjuda tokbaksavvänjning av utbildad personal för patienter som vill 

sluta röka. 
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 Erbjuda fysisk aktivitet på recept samt uppföljning av dessa till patienter 

som behöver stöd att komma igång med fysisk aktivitet. 

Medicinsk behandling 

Mottagningsverksamhet för såväl akut som planerad utredning, vård och 

behandling. 

 Läkarmottagning 

 Sjuksköterskemottagning 

 Medicinsk fotvård 

Barnhälsovård 

Barnhälsovård för barn 0-6 år. Barnhälsovården ska, bland annat:  

 ge föräldrastöd 

 upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn 

 uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle 

Mödrahälsovård 

Mödrahälsovården ska, bland annat:  

 ge preventivmedelsrådgivning, råd och stöd i abortsituation 

 ge hälsovård i samband med graviditet och barnafödande 

 upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos blivande föräldrar 

 ge stöd i förlossnings och föräldraförberedelse 

 genomföra gynekologiska cellprovskontroller 

Rehabilitering 

Mottagningsverksamhet för planerad utredning och behandling. 

 Fysioterapimottagning 

 Arbetsterapimottagning 

 Mottagning hos beteendevetare (kurator, psykolog) 

Ungdomsmottagning 

Uppdrag: 

 stärka identitets- och personlighetsutveckling 

 förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem 

 främja en god reproduktiv och sexuell hälsa 

 bedriva utåtriktat hälsofrämjande arbete 

Vård i hemmet 

 Hemsjukvård för barn och ungdomar under 18 år 

 Hembesök som inte omfattas av kommunens åtagande. 

 Läkarinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 

Sjukvårdsrådgivning 

 Per telefon, sköts via 1177 

 Via Digitalen 

Akut omhändertagande 

Ansvar för akut omhändertagande på primärvårdsnivå dygnet runt, året runt 

Digital vård 

 Chatt och videobesök via Digitalen 
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 Via E-tjänster på 1177. Obligatoriskt basutbud: 

* Förnya recept 

* Kontakta mig 

* Av/omboka tid 

* Beställa tid 

Smittskydd 

Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. 

Hjälpmedel 

Ansvar för hjälpmedel som tillhör primärvårdsuppdraget. För barn under 18 

år ingår också hjälpmedel som används i hemmet. 

Utbildnings- och utvecklingsuppdrag 

Delta i utvecklingsarbeten. Handledning av studenter från vårdutbildningar 

samt läkarutbildning. 

Tilläggsuppdrag 

För att vård ska kunna erbjudas i hela länet och vården ska bedrivas effektivt 

och ändamålsenlig har vissa hälsocentraler tilläggsuppdrag utöver 

basuppdraget. De tilläggsuppdrag som är aktuella är: 

 Ambulans-, bassäng-, bårhusverksamhet, OBS-platser, ljusbehandling 

och radiologi (bild- och funktionsmedicin). 

 Hälsoundersökningar av asylsökande 

 Jokkmokks hälsocentral har i tilläggsuppdrag att bedriva en resursenhet 

för samisk hälsa.  

 Lättakut kvällstid 17-22 i Luleå och Boden 

Uppdrag kopplade till Nära vård 

Regeringen har gjort en överenskommelse med Sveriges kommuner och 

regioner om utveckling av god och nära vård. I den handlingsplan som tagits 

fram ingår att stärka kontinuiteten med fokus på fast vårdkontakt och fast 

läkarkontakt. I handlingsplanen ingår även att införa patientkontrakt i 

regionen. Patientkontraktet ska innehålla de insatser som vårdgivare och 

vårdtagare har kommit överens om, inklusive de insatser som patienten själv 

ansvarar för, samt information om patientens fasta vårdkontakt. I detta ingår 

även hälsofrämjande och förebyggande insatser. För att stärka arbetet med 

psykisk hälsa ska primärvården erbjuda insatser från psykosociala team. 

Framtida vårdideologisk inriktning inför 
omställningen till Nära vård 

Omställningen till Nära vård har särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet 

och kontinuitet. Målet med omställningen är att patienten ska få en god, nära 

och samordnad vård som stärker hälsan. Primärvården ska vara basen och 

navet i vården. Det innebär en roll som kontinuitetsbärare och samordnare 

för personer med omfattande sjukvårdsbehov och behov av samordning av 

sina vårdkontakter. Verktygen för detta är fast vårdkontakt och fast 

läkarkontakt. Vården ska vara enkel att nå för länets medborgare och 

tillgängligheten god. Primärvården ska bedrivas med ett familjemedicinskt 

perspektiv och genom arbete i team. Både den fysiska och psykiska hälsan 

ska omhändertas.  

 


