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1 Grundläggande information 

1.1 Syfte 

 

Att få till stånd en kvalitativ och samordnad nära vård som blir likvärdig och jämlik 

över hela länet och som är tillgänglig hela dygnet. Att öka tillgängligheten och 

kontinuiteten för befolkningen, med särskilt fokus på personer med komplexa behov. 

Att öka samarbetet med vårdgrannar och andra aktörer för att kunna få till en bättre 

samverkan över organisatoriska gränser. Genom att koncentrera viss del av den nära 

vården i s.k. vårdcentrum kan vården bli mer effektiv.  

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Den 30 maj 2017 beslutade regionstyrelsen att ge hälso-, sjukvård-, och FOUU 

utskottet i uppdrag att till regionstyrelsen i april 2018 lägga förslag, målbild och 

strategi för effektiv och nära vård 2030-för ett gott liv i en nyskapande 

kunskapsregion. Detta ledde till ett arbete i projektform där hälso- och 

sjukvårdsdirektören var projektägare samt Göran Stiernstedt utsågs till ansvarig 

utredare samt projektledare. Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att man stödjer 

den föreslagna målbilden och strategierna för effektiv och nära vård 2030. Samtidigt 

uppdrogs åt regiondirektören att i oktober 2018 återkomma med bearbetade förslag 

och konsekvenser av genomförandet samt förslag på etableringsplan. 

 

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet 

och jämlik för länets samtliga invånare anser utredningen att det behövs ett antal 

platser i länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör 

koncentreras. En form av nod för arbetet med vård och omsorg inom ett geografiskt 

område. Utredningen föreslår att dessa benämns vårdcentrum.  

 

Det finns redan i dagens hälso- och sjukvård verksamheter i länet som passar in på 

ovanstående beskrivning. 

 

Ett vårdcentrum består av en eller flera hälsocentraler med grunduppdrag inom 

vårdvalssystem och tilldelas ett samordningsansvar för den nära vården i området, 

innefattande bland annat organisation och bemanning av vissa gemensamma resurser 

som jour, beredskap, mobila team med mera. Utredningen förslår att hälsocentralen 

ifråga erhåller ett tilläggsanslag för uppdraget. Till vårdcentrum bör förutom 

hälsocentraler en viss specialiserad vård och närvårdsplatser knytas. Invånarna ska 

inom vårdcentrumet erbjudas dygnet-runt-öppen akutverksamhet på primärvårdsnivå 
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med röntgen och viss laboratorieverksamhet tillgänglig. Ett vårdcentrum har ett 

sistahandsansvar och ett utökat hälsouppdrag för befolkningen i området. 

 

Utredningen anser vidare att det är önskvärt att verksamheten vid ett vårdcentrum 

bedrivs i attraktiva lokaler där vårdutbudet kan samlokaliseras. Planeringen bör 

vidare ske i nära samverkan med kommunerna. Det är även önskvärt att andra 

skattefinansierade samhällsaktörer såsom tandvård, arbetsförmedling, polis och 

försäkringskassa lokaliseras i nära anslutning. 

 

I Region Uppsala fortsätter nu denna specifika utredning med förslagen om att 

koncentrera viss del av primärvårdsuppdraget som idag bedrivs på samtliga 

vårdcentraler och att flytta ut delar av den verksamhet som idag bedrivs inom 

sjukhusorganisationerna. Detta är angeläget att genomföra så snart som möjligt. Det 

handlar om att vidareutveckla förslagen inom ramen för avsnitten 6.1.5 tom 6.1.8 i 

rapporten samt avsnittet om vård i hemmet och mobila team. I uppdraget ingår att se 

vilka typer av kompetenser eller andra resurser på primärvårdsnivån som inte möjliga 

eller lämpliga att etablera vid alla hälsocentraler. Frågor att utreda vidare är 

exempelvis öppettider och sistahandsansvar. Det ingår även att se på vilken 

primärvårdsverksamhet som idag bedrivs vid sjukhusen som kan flyttas över 

organisatoriskt till Nära vård och hälsa (avsnitt 6.4).  

 

Uppdraget att utveckla vårdcentrum är sannolikt den mest komplexa då det är många 

aktörer inblandade och då det finns en stark koppling till 

fastighetsinvesteringsplaneringen. Ett genomförande fullt ut förutsätter politiska 

ställningstaganden inom länets kommuner. Det finns dessutom kopplingar till förslag 

om nationell reglering av primärvårdsuppdraget som behöver bevakas. 

 

Som ett av Region Uppsalas huvuduppdrag vid sidan av hälso- och sjukvård ligger 

det regionala utvecklingsansvaret. Med etablering av vårdcentrum kan Region 

Uppsala axla detta ansvar tydligt genom att utveckla ett vårdutbud utifrån ett 

befolkningsperspektiv i nära samklang med kommunerna. Ett vårdcentrum kan med 

fördel samordnas med den verksamhet kommunerna finner angelägen som ligger i 

linje med en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden samt mellan 

hälso- och sjukvård och social omsorg. 

 

Genomförandeprojektet består av två delar.  Den första handlar om att ta fram 

grundförutsättningar för utvecklingen av vårdcentrum i länet. Den andra delen utgår 

från utvecklingen av vårdcentrum utifrån lokala förutsättningar och behov. 

 

Det är dock angeläget att redan i uppstartsfasen starta dialoger med alla berörda 

kommuner för att möjliggöra samplanering. En annan samverkanspartner vid 

etablering av vårdcentrum kan vara staten och de verksamheter som är nära 
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medborgarna såsom försäkringskassa, arbetsförmedling m fl. Som ansvarig för 

regional utveckling finns det stora möjligheter att etablera en tydligare offentlig 

närvaro i länets kommuner. 

 

 

 

2 Projektorganisation 

 

2.1 Projektorganisation 

Projektet ingår som en del i strategin Förnyad vårdstruktur. Strategiansvarig är 

förvaltningsdirektören vid Lasarettet i Enköping. 1 delprojekt 1 är det två 

delprojektledare från Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) vid Regionkontoret, 

som leder arbetet och sedan kommunicerar det vidare till projektledaren. Den ene 

arbetar med det förstärkta geografiska hälsouppdraget och den andre utreder 

sistahandsansvaret. 

 

Delprojekt 2 och 3 håller projektledaren själv i och sammankallar till möten med 

inblandade projektmedlemmar. Två möten per delprojekt genomförs och 

projektmedlemmarna diskuterar projektmålen och lämnar synpunkter utifrån sina 

respektive verksamheter och sin kompetens. Dessa synpunkter beaktar sedan 

projektledaren i slutrapporten. Projektledaren träffar referensgrupperna vid minst två 

tillfällen och stämmer av under projektets gång. 

 

Projektledaren och delprojektledarna rapporterar löpande till vårdledningsgruppen, 

som är styrgrupp för projektet. Denna grupp utgörs av sjukhusdirektören för 

Akademiska sjukhuset och förvaltningsdirektörerna för Lasarettet i Enköping, 

folktandvården och Nära vård samt hälsa och hälso- och sjukvårdsdirektören. Under 

projekttiden har en strategigrupp bildats där strategiansvarig och projektägare ingår. 

Projektägare är förvaltningsdirektören vid Nära vård och hälsa. 

 

HS- FoUU- utskottet utgör politisk styrgrupp för programmet i sin helhet och dit 

rapporterar hälso- och sjukvårdsdirektören. Koncernledningen utgår styrgrupp på 

tjänstemannanivå för programmet. En facklig referensgrupp har bildats för att ingå i 

arbetet på övergripande nivå 
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Projektmedlemmar  
▪ Delprojektledare från 

HSA, 

Regionkontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare: Louise Hamark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Projektmedlemmar  

• Habilitering 
▪ Kommun 
▪ NÄVA 
▪ MNT/LAH 
▪ NVH/PV 
▪ Repr.Privat PV 
▪ Chefsläkare NVH 
▪ Chefläkare AS 
▪ Akutmedicin 
▪ Närakuten 
▪ Palliativ medicin 

 

Projektmedlemmar  
▪ Psykiatri 
▪ Barn 

▪ Geriatrik 

▪ Specialmedicin 

▪ Smärtrehab 

▪ NVH/PV 

▪ Repr.Privat PV 

▪ Chefsläkare AS 

▪ Chefläkare NVH 

 

Projektägare: Torun Hall 

Styrgrupp: VLG 

Delprojekt 2: 
”specialiserad vård 
vid vårdcentrum” 

Delprojekt 3: 
”basuppdrag i 
vårdcentrum” 

Delprojekt 1:  
”förstärkt geografiskt 

hälsouppdrag och 
sistahandsansvar” 

Referensgrupper: 
• AU till PV forum 

• Led.grupp NVH 

• Kommunala- 
chefer 
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VLG= vårdledningsgruppen 

AU=arbetsutskott 

PV=primärvård 

NVH=nära vård och hälsa 

HSA=hälso- och sjukvårdsavdelningen 

AS=akademiska sjukhuset 

NÄVA=närvårdsavdelning 

MNT=mobilt närvårdsteam 

LAH=lasarettsansluten hemsjukvård 
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2.2 Organisationsschema 

 

Roll Namn Verksamhet Ansvar 
Kontakt 
information 

Projektägare/beställare Torun Hall    

Styrgrupp VLG    

Referensgrupp Ledningsgruppen-

NVH 

Chefer från 

kommunerna 

AU till PV-forum 

   

Projektmedlemmar Louise Hamark NVH Projektledare  

 Helen Askebro Regionkontoret Delprojektledare   

 Magnus Thureson Regionkontoret Delprojektledare  

 Emma Nicholls 

Delprojekt 2: 

Mikael Köhler 

Kristina Okembia 

Klas Ekström 

Monica Mäki 

Fredrik Settergren 

Tina Dahlgren 

Maria Lidén 

Mattias Sjöberg 

Gunilla Svedström 

Tarja-Leena 

Kirvesniemi 

Petra Levin 

Jonas Engman 

 

Delprojekt 3: 

Ingrid Meissner 

Mats Gulliksson 

Lotta Nordgren 

Thermenius 

Regionkontoret 

 

AS 

NVH 

Barnklin.AS 

Barnklin.AS 

NVH 

NVH 

AS/specialmed 

NVH 

Psyk.klin AS 

Psyk.klin AS 

 

Aleris VC 

Rehabilitering o 

smärtcentrum 

 

NVH/Hab 

NVH 

NVH 

 

Administratör 

 

Chefsläkare 

Chefsläkare 

Verksamhetschef 

Sektionschef 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef 

Distriktsläkare/processledare 

Verksamhetschef 

Sektionschef 

 

Verksamhetschef 

Avdelningschef 

 

 

Verksamhetschef 

Chefsläkare 

Verksamhetschef 
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Karin Andersson 

Monica Pettersson 

Monica Rogberg 

Mattias Taflin 

Anne Johansson 

Maria Carles 

Mikael Köhler 

Anette Skoglund 

Martin Dreilich 

 

Susanne Söderberg 

 

Anna-Carin Sakari 

 

NVH/PV 

NVH/PV 

NVH/NÄVA 

NVH/MNT 

LE/Medicin 

Närakuten/Aleris 

AS 

Akutsjukvård.AS 

Palliativt 

centrum AS 

Uppsala 

Kommun 

Ture Ålander 

Läkarpraktik AB 

 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Enhetschef 

Avdelningschef 

Verksamhetschef 

Chefsläkare 

Verksamhetschef 

Sektionschef 

 

Samordningschef 

 

Verksamhetschef 

     

 

VLG= vårdledningsgruppen 

AU=arbetsutskott 

PV=primärvård 

NVH=nära vård och hälsa 

HSA=hälso- och sjukvårdsavdelningen 

AS=akademiska sjukhuset 

NÄVA=närvårdsavdelning 

MNT=mobilt närvårdsteam 

LAH=lasarettsansluten hemsjukvård 

LE= lasarettet i Enköping 

Hab=habilitering 
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3  Processer och metoder 

I delprojekt 2 och 3 har projektledaren haft två möten med respektive grupp av 

projektmedlemmar. Projektmedlemmarna diskuterade projektmålen och lämnade 

synpunkter utifrån sina respektive verksamheter och sin kompetens. Frågeställningar 

som diskuterats har varit: 

 

• Närvårdsavdelning: vilka patientgrupper ska vårdas där och hur ska de vara 

organiserade? 

• Mobila närvårdsteam: hur ska ett mobilt team vara uppbyggt och vilket 

uppdrag ska de ha? 

• Röntgen och laboratorium: organisering, öppettider och utrustning? 

• Akutverksamhet och öppettider: ska allt vara öppet 24/7 och ska allt i så fall 

vara öppet 24/7 redan från start? 

• Vilka specialiteter, utöver allmänmedicin, ska organisatoriskt finnas 

representerade på vårdcentrum samt i vilken form? 

• Habiliteringsverksamhet: vad ska finnas på varje vårdcentrum? 

• Samverkan med kommunen: hur samverkar Regionen och kommunerna kring 

punkterna ovan? 

 

Frågan kring vilka specialiteter, utöver allmänmedicin, som organisatoriskt ska finnas 

på vårdcentrum och i vilken form, stod i centrum för projektmedlemmarna i 

delprojekt 2 och övriga frågor för projektmedlemmarna i delprojekt 3. 

I praktiken blev det dock så att båda grupperingarna diskuterade kring alla 

frågeställningarna. 

 

Frågor av mer öppen och allmän karaktär kopplat till vårdcentrum har 

projektmedlemmarna också fått diskutera såsom: 

• Vilka kompetenser och resurser behövs på ett vårdcentrum? 

• Vad får befolkningen på ett vårdcentrum? 

• Vad kommer patienten att märka för skillnad jämfört med när patienten söker 

vård idag? 

• Hur stora skillnader kan det få vara mellan olika vårdcentrum, dvs vad ska 

vara baskravet på alla vårdcentrum och vad får se olika ut beroende på 

demografin i aktuellt område? 

• Hur skulle du vilja att ett vårdcentrum fungerade för att du skulle vilja jobba 

där? 

• Vad är det för behov som kan tillgodoses på vårdcentrum?   

• Vad behöver de som vi är till för och vilket fokus har de?  
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Projektledaren har lett diskussionerna och en administratör har varit med och tagit 

anteckningar, som sedan har sammanställts tillsammans med projektledaren. 

 

Projektledaren har träffat referensgrupperna vid flera tillfällen och stämt av med dem 

under projektets gång och tagit in synpunkter. 

3.1 Målen 

Att baskravet på vad som ska vara uppfyllt för att få kalla sig ett vårdcentrum är 

definierat exempelvis närvårdsavdelning, röntgen och laboratorium, mobila 

närvårdsteam, öppettider, utlokaliserad sjukhusvård, förstärkt strategiskt hälsoansvar, 

sistahandsansvar och samverkan med kommunen och andra aktörer. 

 

4  Utfall resultatmål 

Här föreslås att baskravet på vad som ska vara uppfyllt för att få kalla sig ett 

vårdcentrum är definierat. Ingående parametrar är exempelvis närvårdsavdelning, 

röntgen och laboratorium, mobila närvårdsteam, öppettider, utlokaliserad 

sjukhusvård, förstärkt geografiskt hälsouppdrag, sistahandsansvar och samverkan 

med kommunen och andra aktörer. 

Närvårdsavdelning 

Utgångspunkten är att en närvårdsavdelning ska drivas och finansieras av Regionen 

och respektive kommun tillsammans. Det ska vara öppet och bemannat 24/7 med 

möjlighet till akuta inläggningar. Vården ska bedrivas enligt hälso- och 

sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdspersonal fattar beslut om inläggning. Det ska 

gälla vuxna patienter från 18 år och uppåt. Behov av inläggning kan initieras från 

såväl kommunens sjuksköterskor i hemsjukvård som från läkare eller sjuksköterskor 

från vårdcentrum och tillhörande vårdcentraler, från sjukhusen eller från mobilt 

närvårdsteam. Inskrivningsbeslut tas i samråd med ansvarig läkare på 

närvårdsavdelningen. Alla platser bör vara tillgängliga för både kommuner och region 

och inte vara dedikerade till någon huvudman, då detta skapar en mindre flexibilitet 

till det aktuella behovet. En närvårdsavdelning kräver tillgång till specialistläkare 

med kompetens inom geriatrik, internmedicin och allmänmedicin. Tillgång till 

övervakningsmöjligheter och syrgas måste finnas. Det ska finnas ett tydligt uppdrag 

med grundkriterier som ska vara lika över hela länet med gemensamma kriterier för 

inskrivning. Patienter aktuella för vård på en närvårdsavdelning är patienter i behov 

av inneliggande vård, men inte av sjukhusets resurser. Det kan bl.a. handla om: 
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• Försämring av kända kroniska sjukdomar som hjärtsvikt och KOL 

• Eftervård när patienten legat på en akutvårdsavdelning på sjukhus och 

behöver längre vårdtid för att stabiliseras och mobiliseras. 

• Behov av inneliggande intravenös behandling med t.ex. vätska, 

vätskedrivande eller antibiotika. 

• Behov av smärtstillande behandling inneliggande p.g.a. t.ex. ortopediska 

tillstånd såsom kotkompression som inte ska eller har opererats. 

När man slår fast kriterierna för intagning behöver man särskilt vara uppmärksam 

på gränsdragningen mot geriatrisk rehabilitering, som har personal med särskild 

kompetens inom rehabilitering. Vidare bör man säkerställa att 

närvårdsavdelningarna inte blir postoperativa avdelningar efter kirurgi och 

ortopedi eller att det blir avdelningar för redan helt färdigbehandlade och 

utskrivningsklara patienter. Om behovet inte finns av hälso- och sjukvård, utan är 

ett rent omvårdnadsbehov (endast SoL) ska patienten istället få hjälp på t.ex. en 

avlastningsplats eller på ett korttidsboende. 

När man arbetar vidare med specifikt vilka kriterier det ska vara för inskrivning 

på närvårdsavdelning bör man också tänka på vilka kriterier som ska föreligga 

för utskrivning. 

 

Mobila närvårdsteam 

Mobila närvårdsteam verkar idag i hela länet och har ett uppdrag från 17 år att utföra 

akuta somatiska insatser på primärvårdsnivå oavsett boendeform. Möjligen skulle 

man framöver kunna ändra detta till från 18 år och äldre för att harmonisera med 

övriga verksamheter. Det är kommunens och ambulanssjukvårdens sjuksköterskor, 

1177 Vårdguidens sjuksköterskor samt vårdcentralernas personal som kan ta 

direktkontakt med Mobilt närvårdsteam. Teamet består av läkare och sjuksköterska 

och målgruppen är patienter med omfattande behov och patienter med 

funktionsnedsättning, som har svårt att ta sig till en vårdcentral. Mobila närvårdsteam 

kan även kontaktas vid behov av akut medicinsk uppföljning och bedömning i 

samband med utskrivning från slutenvården. Teamet har möjlighet till 

direktinläggningar på bl.a. närvårdsavdelningarna. Verksamheten expanderar hela 

tiden sedan starten. Att ha öppet under kontorstid är sannolikt det mest effektiva, då 

patienter som debuterar med symtom sena kvällar och nätter i större utsträckning har 

behov av mer omfattande vård och utredning. Detta måste dock analyseras mer i 

detalj och utredas vidare i samband med översynen av beredskapsjouren, 

närvårdsavdelningen och annan mobil verksamhet, allt för att samlat nyttja våra 
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resurser på bästa sätt samtidigt som vi möter behovet i befolkningen. Det är också 

viktigt att titta på hur man har organiserat liknande verksamheter på andra ställen i 

Sverige. 

Mobilt närvårdsteam ska utgå från vårdcentrum och teamet bör vara bemannat med 

läkare och sjuksköterska. För att dra nytta av varandra på ett vårdcentrum och kunna 

skapa en plattform för våra allra mest sjuka patienter, bör vi dock vid behov kunna 

koppla på andra personer och kompetenser från t.ex. habilitering, psykiatri, palliativ 

medicin eller rehabiliteringsmedicin. Att skapa fler parallella team med specifika 

kompetenser bedömer vi dock blir för sårbart och inte optimalt nyttjande av våra 

resurser. 

En äldrevårdsenhet på varje vårdcentrum, som helt bygger på hembesök och där 

patienter med så omfattande behov att de inte kan ta sig till en vårdcentral kan vara 

listade, skulle göra sig väl. Det blir enkelt att samarbeta med den kommunala 

hemsjukvården, mobilt närvårdsteam, närvårdsavdelning och respektive vårdcentral 

kring dessa patienter med en lokalisation på vårdcentrum. Tänkbart är att man driver 

detta tillsammans med kommunerna och att regionen bemannar med läkarresurs och 

kommunerna med sköterskeresurs. Det är viktigt med en samlad kompetens kring 

våra allra mest sköra patienter och därför behöver också apotekare, dietist, logoped 

och sjukgymnast ingå i teamet. 

Specialiserad vård på vårdcentrum 

Förutom allmänmedicin ska psykiatri, barnmedicin och geriatrik vara obligatoriskt på 

varje vårdcentrum. När det gäller närvårdsavdelning behövs även internmedicinsk 

kompetens som där föreslås bli obligatoriskt. Verksamheterna ska finnas fysiskt 

representerade. Man kan tänka sig att grundanställningen t.ex. är på barnsjukhuset, 

men att placeringen är några dagar per vecka ute på aktuellt vårdcentrum. Förutom 

läkare inom respektive specialitet behövs fler professioner, för att kunna skapa 

funktionella team. Det är viktigt att tänka igenom hur teamen ska se ut, så det skapas 

utefter patientens behov och att vården så långt det är möjligt kan klaras av på 

vårdcentrum utan att patienter t.ex. måste åka någon annanstans för att träffa en 

ytterligare profession. Kompetenser man kan tänka sig är psykiatrisjuksköterska, 

barnsjuksköterska, hjärtsviktssjuksköterska, men också paramedicinare såsom 

psykologer, fysioterapeuter, dietister och logopeder. Längs vägen får vi utvärdera 

vilka ytterligare kompetenser som behövs, vilket också kan variera mellan olika 

vårdcentrum beroende på demografin i upptagningsområdet. Andra tänkbara 

medicinska specialiteter, utöver de obligatoriska på varje vårdcentrum, som 

diskuterats är: rehabiliteringsmedicin, hud, kardiologi, öron, ögon, ortopedi och 

gynekologi. Där skulle man kunna tänka sig att det sker i form av fysiska besök eller 

på konsultbasis, men även via andra kanaler som t.ex. via video. Vi behöver 

tillsammans utarbeta nya samarbetsformer med upparbetade kanaler för att på bästa 

sätt kunna möta behovet. 
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Habilitering 

Basutbud blir obligatoriskt på varje vårdcentrum. Vissa specifika verksamheter inom 

funktionshinderområdet kan koncentreras till något vårdcentrum och då förslagsvis 

till Kungsgärdet, om det där blir ett vårdcentrum. Detta då flera av dessa 

verksamheter är lokaliserade där redan i nuläget. Hur detta ska se ut mer i detalj 

behöver man titta vidare på. 

Röntgen och laboratorium 

Prover kan tas lokalt och vårdnära analyser analyseras på plats. Övrigt bör analyseras 

på större laboratorier, då kvalitetssäkringen är viktig. Röntgen genomförs på plats och 

bedöms på röntgenkliniker. Slätröntgen är obligatoriskt. Det är önskvärt att 

slätröntgen och labprover kan tas åtminstone en stor del av dygnet för att kunna 

genomföra akuta inläggningar på närvårdsavdelningarna och i övrigt kunna göra väl 

grundade bedömningar även under jourtid. 

Akutverksamhet och öppettider 

På ett vårdcentrum finns närvårdsavdelning och det innebär i sig att ett vårdcentrum 

är öppet 24/7. Dock behöver kanske inte alla verksamheter vara öppna 24/7. Dygnet 

runt vård kräver mycket resurser och vi behöver kartlägga hur behovet ser ut i detalj 

för befolkningen vid olika tidpunkter på dygnet och sedan definitivt bestämma hur 

öppettiderna ska se ut för mobilt närvårdsteam, röntgen och laboratorieverksamhet 

och primärvårdsjourer. Utefter behovet och demografin kan det eventuellt se olika ut 

beroende på vart i länet vårdcentrumet är lokaliserat. Tänkbart är t.ex. ett par 

jourmottagningar i Uppsala på vårdcentrum med öppettider kl 21-24, då även 

möjlighet till röntgen och labprovtagning finns. Därefter tar beredskapsjour vid, som i 

sig behöver ses över gällande vilket uppdrag den ska ha framöver. Utöver detta 

behövs läkare som är kopplad till närvårdsavdelningen. Läkarbemanningen som 

behövs jourtid kopplat till vårdcentrums alla delar behöver ses över i sin helhet, så 

tillräcklig resurs och kompetens finns och att vi samtidigt använder resursen på ett 

genomtänkt sätt. Liknande upplägg ska finnas i Östhammar, Enköping och Tierp. I 

dagsläget är jourmottagningarna i Tierp och Östhammar öppna dygnet runt och det är 

förmodligen berättigat med tanke på avstånd till akutsjukhus. Ett annat tänkbart 

alternativ är förstås att jourmottagningarna på vårdcentrum även i Uppsala och 

Enköping är öppna 24/7, om det är berättigat utifrån behovet hos befolkningen. 
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Förstärkt geografiskt hälsouppdrag 
 

Hälsocentraler 

 

För att understryka vårdcentralernas hälsouppdrag föreslås de byta namn till 

Hälsocentraler. Vad detta innebär och hur det i detalj skiljer sig från dagens 

vårdcentralsuppdrag, kommer utredas vidare under 2020 för införande under 2021. 

Övergripande föreslås det framtida Hälsocentralsuppdraget bestå av det uppdrag som 

idag är fastställt i förfrågningsunderlag för vårdcentral Dnr: VS2018-0072. Detta 

innebär att hälsocentralerna ska arbeta med levnadsvanor i patientmötet och detta ska 

ske utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor. Enligt riktlinjerna ska det förebyggande arbetet riktas mot identifierade 

riskgrupper eftersom dessa har högre risk för sjukdom vid ohälsosamma 

levnadsvanor. Hälsocentralerna ska också ge råd och stöd till individer generellt då de 

flesta sjukdomsfall inträffar bland personer med låg eller måttlig risk, eftersom dessa 

är så många fler personer än de med hög risk.    

  

Enligt utredningen om Effektiv och nära vård kommer framtida Hälsocentraler, 

utöver dagens vårdcentral, även ha ett tydligt uppdrag med inriktning mot hälsa och 

helhetsansvar för sina listade patienter. Detta kan exempelvis innebära att se 

patientens hela situation och inte bara det som patienten söker för. I samband med 

övergången till hälsocentraler förändras också arbetet med ohälsosamma 

levnadsvanor från primärpreventivt till att även vara en del i patientens vård och 

behandling. Utvecklingen har en tydlig riktning där levnadsvanor är en del i 

behandlingen. Som en naturlig del i en framtida hälsocentrals uppdrag ingår också 

arbetet med att delta och samarbeta i Vårdcentrums samverkan kring det förstärkta 

geografiska hälsouppdraget, detta arbete beskrivs nedan.  

 

Hälsocentraler med förstärkt geografiskt hälsouppdrag alternativt 

Vårdcentrum, där sådant finns 

 

För att nå en mer jämlik hälsa i befolkningen kompletteras hälsocentralernas uppdrag 

(beskrivet ovan) med ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Detta uppdrag åligger 

Vårdcentrum om sådant finns annars får en Hälsocentral även ett förstärkt geografiskt 

hälsouppdrag. Arbetet inom detta uppdrag sker i samverkan med andra aktörer inom 

det geografiska ansvarsområdet såsom: kommun, Polis, Arbetsförmedling, det lokala 

förenings- och näringslivet samt med övriga hälsocentraler i området. Uppdraget 

innebär ett strategiskt inriktat arbete för jämlik hälsa i befolkningen utifrån hälsans 

bestämningsfaktorer. Arbetet omfattas av planering, samordning och uppföljning av 

det strategiska arbetet i det geografiska området. Det förstärkta geografiska 

hälsouppdraget bör även omfattas av ekonomisk ersättning i form av exempelvis 

tilläggsanslag. Arbetet påbörjades i början av 2019 och kommer att slutredovisas i 

samband med att del två rapporteras i slutet av maj. 
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Sistahandsansvar 

I Region Uppsalas målbild och strategi för effektiv och nära vård 2030 finns 

preciserat att Vårdcentrum har ett sistahandsansvar för hälso- och sjukvård. De 

ekonomiska förutsättningarna och formerna för sistahandsansvaret behöver dock 

utredas vidare när det gäller vårdcentrum, och framför allt om vårdcentrum kan 

bedrivas i privat regi, som upphandlad verksamhet eller om vårdcentrumuppdraget 

ska delas mellan flera hälsocentraler. Det är angeläget att det finns en robust 

infrastruktur som håller över tid då framtidens vårdcentrum har en central roll i den 

utvecklade vårdstrukturen. Arbetet påbörjades i början av 2019 och kommer 

slutredovisas i samband med att del två rapporteras.  

 

Samverkan med kommunerna och andra aktörer 

Samverkan med andra aktörer och då framförallt med kommunerna är helt nödvändig. 

Denna genomgripande förändring av sjukvårdssystemet är inget som regionen kan 

göra på egen hand, utan den ska vi göra tillsammans. Ungefär en fjärdedel av all 

sjukvård bedrivs idag i kommunal regi och vi har redan många verksamheter 

tillsammans med kommunerna t.ex. familjecentraler, närvårdsavdelningen i 

Östhammar, Hälsoäventyren, Ungdomsmottagningar samt alla våra äldreboenden där 

Regionen står för läkarbemanningen och kommunerna för övrig bemanning. Genom 

att titta på vilka verksamheter vi kan driva gemensamt och hur vi bättre kan samordna 

oss banar väg för mindre dubbelarbete och bättre nyttjande av våra resurser, som på 

så sätt kommer våra invånare till godo. I denna stora förändring måste vi se till att 1 

plus 1 blir 3 och att vi får ut en positiv nettoeffekt. 
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5 Utfall tidplan 

Projektet som helhet har haft ”kort om tid”. Det skulle ha kunnat utgöra en 

begränsning, men blev kanske också en sporre till att snabbt välja ut 

projektmedlemmar och kalla till möten för att kunna komma igång.  Delprojekt 1 kom 

igång lite senare, vilket till en början försvårade synkroniseringen mellan 

delprojekten. 

6 Utfall kostnader, inklusive resurser 

Projektledare, delprojektledare, ingående projektmedlemmar och deltagare i 

referensgrupper som arbetat i projektet under delar av sin arbetstid har finansierats av 

den verksamhet där personen har sin huvudanställning. Tidsåtgången i denna första 

del av projektet blev som planerat. 

7 Indikation effektmål 

 

Följande effektmål finns angivna: 

Regin Uppsalas befolkning har tillgång till en nära vård som präglas av en: 

• Ökad tillgänglighet 

• Ökad kontinuitet och sammanhållning 

• Ökad tydlighet kring vart de ska vända sig med olika hälsoproblem 

• Ökad kostnadseffektivitet 

• Minskat antal onödiga återinskrivningar vid sjukhus 

Uppdraget att utveckla vårdcentrum är komplext med många inblandade aktörer och 

har stark koppling till fastighetsutvecklingen i Regionen. Utvecklingen av 

vårdcentrum hänger också ihop med övriga strategier inom Effektiv och nära vård 

2030. Ett genomförande fullt ut förutsätter också politiska ställningstaganden inom 

länets kommuner. Det finns dessutom kopplingar till förslag om nationell reglering av 

primärvårdsuppdraget som behöver bevakas. Uppdraget i sin helhet löper dessutom 

över många år framåt.  

 

Vad vi kan säga om projektet såhär i sin linda är att dialogerna har påbörjats brett 

mellan flera olika huvudmän och att kunskapen om varför vi behöver göra denna 

strukturförändring av vården har börjat sprida sig och det finns goda möjligheter för 

att vi kan nå utsatta effektmål över tid om vi håller i dialogerna och får med oss alla 

medarbetare och chefer och politiker inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna inom 

såväl Regionen som inom kommunerna. 
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8 Överlämning/leverans av projekt 

Slutrapporten för denna första del av projektet har presenterats muntligt och skriftligt 

till styrgruppen och därefter tar projektägaren, strategiansvarig och hälso- och 

sjukvårdsdirektören den vidare för beredning inför kommande politiska beslut. 

9 Fortsatt arbete 

Nu fortsätter utvecklingen av vårdcentrum lokalt med grupper kring varje tänkt 

framtida vårdcentrum.  

I Tierp, Östhammar och Enköping är det tänkt ett vårdcentrum per område. Alla 

kommuner, även där det inte finns ett eget vårdcentrum, kopplas till ett vårdcentrum 

och t.ex. kopplas Älvkarleby till Tierps vårdcentrum. Gällande Heby kommun får 

detta tittas på i detalj framöver kring vilket eller vilka vårdcentrum befolkningen ska 

tillhöra. Detta får göras tillsammans med representanter för Heby kommun. 

I Uppsala behövs två till fyra stycken vårdcentrum. Förslagsvis kan man starta med 

två där man skulle kunna nyttja befintliga lokaler på t.ex. Samariterhemmet och 

Kungsgärdet. I södra delarna av Uppsala kommun förväntas en hög 

befolkningstillväxt vilket sannolikt kommer förutsätta utbyggnad av vårdcentrum 

även där. Ev. bör samordningsmöjligheter med Knivsta kommun undersökas här. 

Möjligen behövs framöver även ett vårdcentrum i de norra delarna av Uppsala i 

Årsta/Gränby området, där också befolkningsökning och utbyggnadstakten är hög. 

Uppstart av vårdcentrum i Knivsta och Håbo ligger längre fram i tiden, men dialoger 

behöver även där påbörjas med kommunerna och andra aktörer för att ge 

förutsättningar för en bra kommande utveckling. Till en början behöver vårdcentrum i 

Enköping även innefatta Håbo kommun och delar av Heby och vårdcentrum i 

Uppsala kommer att ha med Knivsta kommun i sitt arbete. 

Förslagsvis är verksamhetsområdescheferna inom Nära vård och hälsa 

delprojektledare/sammankallande i gruppen med hjälp av aktuell närvårdsstrateg som 

koordinator. Viktigt också att nyttja befintliga politiska styrgrupper och lokala 

närvårdsledningar. Tänkbara representanter i dessa lokala grupper skulle kunna vara 

följande:  

• Verksamhetschefer för vårdcentralerna som tillhör aktuellt vårdcentrum, 

innefattande såväl privata som offentligt drivna. 

▪ Representant från habiliteringen. 

▪ Representation från Närvårdsavdelning och Mobilt närvårdsteam. 

▪ Representation från aktuella kommuner. 
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▪ Representation från aktuellt sjukhus. 

▪ Representant med folkhälsokunskap. 

▪ Representant från fastighet och service 

▪ Ekonom 

▪ Medborgar-/patientmedverkan 

▪ HR 

▪ Kommunikation 

▪ Facklig representation och samverkan via den regiongemensamma 

referensgruppen 

▪ Representation från forskning, utbildning och utveckling (FoUU) 

▪ Representation från övriga samhällsaktörer 

Behovet av kompetenser i grupperna kan sannolikt variera över tid och en del kan 

kanske vara adjungerade och delta vid behov och en mindre grupp kan utgöra kärnan. 

Här gäller det även att tänka på andra statliga samhällsaktörer som t.ex. 

Försäkringskassan, Polisen och Arbetsförmedlingen, men även andra som t.ex. 

Sveriges apoteks förening kan vara aktuella. Specifika kompetenser som bl.a. IT kan 

behöva tas med under perioder också. Under projektets gång behöver säkert 

arbetsgrupper formeras för att jobba vidare med vissa specifika frågor. Man behöver 

också se till att kompetens kring regelboksuppdateringar finns med och att FoU 

perspektivet kommer med övergripande i vårdcentrum planeringen.  

Utöver de lokala grupperna kring varje tänkt vårdcentrum behövs vissa frågor tittas 

övergripande på i ett gemensamt projekt mer av ”matriskaraktär”. Det gäller specifikt 

våra uppdrag utanför kontorstid och hur vi på bästa sätt ska bygga dessa utefter behov 

i befolkningen kopplat till effektivt nyttjande av resurser. Det gäller våra 

närvårdsavdelningar, mobila närvårdsteam, beredskapsjour och primärvårdsjour på 

vårdcentrum. En specifik grupp bör tillsättas för att titta på detta och t.ex. ta fram 

kriterier för inskrivning och utskrivning samt titta över behovet av resurser över 

dygnet. I dessa möten bör t.ex. chefsläkare från såväl primärvård som sjukhus och 

MAS från kommunen medverka samt chefer för de närvårdsavdelningar och mobila 

närvårdsteam som redan finns. I Östhammar drivs närvårdsavdelningen av kommun 

och Region tillsammans, varför det kan vara lämpligt att titta extra på hur man arbetar 

där och vad som är framgångsfaktorer samt hur deras kriterier för inskrivning är 

formulerade.  
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Vidare behöver man titta vidare på en eventuell nischning av vissa vårdcentrum t.ex. i 

Uppsala för att se om man utöver basuppdrag kan samla vissa saker till ett 

vårdcentrum för att bättre samla kompetens och möta behovet hos befolkningen. 

I nästa steg behöver vi också koppla på det uppdrag kring barn och ungas psykiska 

hälsa som pågår och integrera det i arbetet kring vårdcentrum. 

Framöver behöver vi också successivt göra ekonomiska analyser på de olika delarna 

kring vårdcentrum samt fundera kring hur samordningsansvaret från vårdcentrum ska 

finansieras och hur och om det hänger samman med sistahandsansvaret. 

Gällande projektet ”förstärkt geografiskt hälsouppdrag”, kommer det, utöver att det 

finns med i helheten ovan, fortsätta med en separat utredning under våren 2019 med 

slutrapport som ska redovisas till HS- utskottet 13 augusti. Där ska en projektgrupp 

arbeta fram förslag på uppdrag för det utökade geografiska hälsouppdraget för 

Vårdcentrum alternativt för hälsocentraler med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. I 

detta ingår även att ta fram förslag på ersättningsmodell. Projektgruppen ska också ta 

fram ett förslag på en övergripande modell för samverkan inom det hälsoinriktade 

arbetet med lokalsamhället så som kommun, myndigheter, polis, 

frivilligorganisationer m fl. Ytterligare en uppgift inom projektet är att identifiera 

vilka nya kompetenser som eventuellt behövs för omställningen av det strategiska 

hälsoinriktade arbetet, detta kan avse utbildning till befintlig personal eller inrättande 

av nya funktioner.  

Projektgruppen består av följande:  

• Hälsostrateg, Nära Vård & Hälsa 

• Kliniskt verksam på vårdcentral - Privat  

• Kliniskt verksam på vårdcentral – Egen regi 

• Närvårdsstrateg, Kommun  

• Utvecklingsstrateg inom folkhälsa, Regionkontoret 

• Utredare avtal, Regionkontoret 

• Utredare hälsoinriktad hälso- och sjukvård, Regionkontoret 

Projektledaren kommer också att delta i huvudprojektets andra del vilket innebär 

dialoger som utgår från utvecklingen av vårdcentrum lokalt i de olika kommunerna 

och stadsdelarna. Ett syfte med deltagande i dialogerna är att lyssna in hur 

Vårdcentrum utvecklas i stort så att det hälsoinriktade arbetet går i linje med detta. 

Det är också viktigt att se vilka lokala behov som finns avseende det hälsoinriktade 

arbetet. En intention med deltagandet är också att tillsammans med kommunerna 

diskutera hur uppdraget kring det utökade geografiska hälsoinriktade arbetet kan 

utformas på bästa sätt.   
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10 Erfarenheter och observationer 

 

En stor svårighet har varit att vi är så fast i de strukturer som vi redan har och 

att vi lätt utgår från dem. Det viktiga är att hela tiden komma tillbaka till 

befolkningens behov och de övergripande frågeställningarna kring vårdcentrum 

som: 

• Vad är det för behov som kan tillgodoses på vårdcentrum?   

• Vad behöver de som vi är till för och vilket fokus har de?  

• Vilka kompetenser och resurser behövs på ett vårdcentrum? 

• Vad kommer patienten att märka för skillnad jämfört med när patienten söker 

vård idag? 

 

Vårdcentrum är inte ett ”minisjukhus”, utan det är någonting mer- någonting som vi 

inte har idag och som ligger utanför den struktur och de begrepp som vi har idag. 

Organisationen där skulle kunna vara nätverksbaserad med bibehållen 

organisationstillhörighet, men där vi arbetar tillsammans för våra invånare och nyttjar 

våra resurser på bästa tänkbara sätt tillsammans. Förhoppningen är att det där även 

kan finnas äldreboenden och hemsjukvård utöver mobila närvårdsteam och 

närvårdsplatser, så att befolkningen kan få en sammanhållen och välutbyggd nära 

vård. 

 

Gällande läkarbemanning på t.ex. en närvårdsavdelning eller i mobilt närvårdsteam är 

det inte viktigast vilken specialitet läkaren har utan med kompetens och intresse. Det 

kan fungera såväl med en geriatriker som med en internmedicinare och med en 

allmänmedicinare med bred kompetens och intresse. 

 

På ett vårdcentrum kommer personalen att kunna samverka och jobba ihop mellan 

olika huvudmän och olika inriktningar och specialiteter. Detta kommer kunna ge en 

stimulerande arbetsmiljö, där man inte på samma sätt kommer behöva uppleva att 

patienter hamnar mellan stolarna utan att arbetssättet kommer kunna vara mycket 

smidigare och mer personcentrerat. Det kommer också kunna vara en stimulerande 

miljö för forskning, utveckling och utbildning, vilket vi behöver ta vara på. Det är 

också viktigt att komma ut på de respektive utbildningarna och prata om detta. När 

man ser över lokalbehovet för ett vårdcentrum behöver även plats för studenter och 

forskare tänkas in. 

 

En gemensam bilpool per vårdcentrum skulle sannolikt kunna göra att vi använder 

våra resurser smartare och får högre täckningsgrad på användandet per bil. I nuläget 

har alla verksamheter egna bilar. Detta skulle också vara bra ur miljöhänsyn. 
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Vi kan vidare få mycket input från andra hur de tar sig an denna utmaning. Vi har ett 

nätverk med kringliggande regioner och landsting där vi delar erfarenheter och goda 

exempel med varandra. Att titta på hur de jobbar i glesbygd t.ex. glesbygdsmedicinskt 

centrum i Storuman och med ”Hemsjukhuset” i Borgholm eller Tiohundra i Roslagen, 

men även utanför vårt lands gränser som t.ex. hur de i Alaska har skapat en nära vård 

tillsammans med befolkningen, kan ge viktiga insikter. Vi behöver också koppla till 

digitaliseringsutvecklingen. 

 

För att komma till akutmottagningarna (barn, psykiatri, ÖNH och infektion 

inkluderat) på sjukhusen framöver bör man antingen komma på remiss eller via 

hänvisning från 1177 eller med ambulans. Detta bedömde vi i grupperna som en 

framgångsfaktor och en viktig förändring för att på sikt ändra sökmönstret hos 

befolkningen och för att kunna få till en Effektiv och nära vård. 

 

En framgångsfaktor är en tydlig och genomtänkt kommunikationsstrategi både internt 

och externt till befolkningen som löper över tid. Mycket viktigt att alla berörda 

känner att de har fått svar på frågan kring varför vi behöver göra denna stora 

genomgripande förändring av sjukvårdens organisation. 

 

En farhåga som tagits upp från fr.a.de mindre specialiteterna från sjukhusen är att det 

blir ett utökat åtagande när resurser i form av t.ex. specialister flyttas ut till 

vårdcentrum. Det ska det inte bli då patienterna flyttar med och kommer vara där 

läkaren eller annan profession är. I själva verket är tanken att vi ska kunna arbeta mer 

i team och över organisationsgränser i vårdcentrum, så att mer kan lösas där och bara 

de som absolut är i behov av sjukhusens resurser ska remitteras vidare dit: 1+1 ska bli 

3. En ytterligare farhåga/utmaning som tagits upp är att utlokalisering av specialister 

kan leda till fraktionering med risk för sårbarhet vis sjukdom och semester och risk 

för minskat kollegialt stöd och utbyte. Att specialisten behåller sin anställning på 

respektive klinik på sjukhuset, men arbetar vissa dagar på vårdcentrum, skulle kunna 

vara en lösning på detta. 

 

Det finns också risker kring att själva genomförandet kan påverkas av bl.a: 

• Ett ekonomisk ansträngt läge i regionen och även i kommunerna medför risk 

för fokus på kortsiktiga lösningar och ekonomiska åtstramningar med 

åtföljande svårigheter att prioritera det långsiktiga behovet av 

strukturförändringar i vården och satsningar på den nära vården. 

• Kompetensförsörjningsproblematiken i regionen är en annan svårighet, som 

kan utgöra en risk. 

▪ Strategisk lokalförsörjning taktar inte med vårdcentrumutvecklingen 

▪ Eldsjälsstyrt- vårdcentrum behöver snabbt in i befintlig struktur i ”linjen” för 

att det ska bli verkstad. En stöttande organisation som är funktionsstyrd över 
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lång tid för att hålla i hela ”Effektiv och nära vård 2030” över tid behövs 

också. Någon form av lokal projektstödsorganisation för specifikt 

vårdcentrum behövs också. 

▪ Den nära vården får nya uppdrag utan att resurser kommer med. Resurser i 

form av personal, kompetens och pengar behöver följa med, annars blir 

resultatet att den nära vården står där med ett ändå större uppdrag utan mer 

resurser. 

 

11 Förslag till förbättringar 

Under hela detta projekt har tanken varit att vi lär oss under vägen och att ”vi lägger 

rälsen allteftersom tåget kommer åkandes”. Våra lärdomar tar vi vidare till nästa steg 

och förbättrar. Hela programmet hade ingen klar styrmodell när vi drog igång och 

delprojekt 1, gällande det förstärkta geografiska hälsoansvaret och sistahandsansvaret, 

hade inte ett tydligt uppdrag från början och kom igång lite senare än delprojekt 2 och 

3, vilket har försvårat synkroniseringen av de tre delprojekten. Det var vidare vissa 

svårigheter till en början kring vilket administrativt stöd som gick att få som 

projektledare och från vem. Inför kommande faser är det viktigt att vi tänker på att 

samordna och tidsmässigt synka alla delar och ger projektledarna samordningsstöd 

och administrativt stöd. Vi behöver vidare överväga om vårdcentrum som projekt 

behöver en egen styrgrupp för att underlätta att projektet behåller styrfart och kan 

hållas samman på ett funktionellt sätt. 

12 Kommentarer från projektet 

Jag som projektledare är tacksam över att jag fått möjligheten att jobba med detta! 

Vårdcentrum är ett mycket spännande projekt och ju mer jag som projektledare har 

satt mig in i det, desto mer komplext har jag insett att det är!  

Intresset att vara med i projektgrupper och referensgrupper har varit stort och 

efterfrågan från andra forum att få information kring vårdcentrum har också varit 

stort. Närvårdsstrategerna i regionen, pensionärsföreningar och Elevhälsocheferna i 

regionerna är några av dem som efterfrågat dragningar kring vårdcentrum. 

Vårdcentrum rör hela sjukvården, både inom Regionen och inom kommunerna med 

alla deras medarbetare och chefer. Vidare rör det alla våra samarbetspartners och i 

slutändan hela befolkningen! 
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14 Checklistor 

Checklista inför beslut, BP5 

 JA NEJ 

Alla ärenden och projekthandlingar är omhändertagna och diarieförda   

Projektets akt är avslutad   

Alla erfarenheter och observationer dokumenterade och avrapporterade   

Projektbiblioteket är uppdaterat med relevanta dokument   

Avvikelser från planerade mål är dokumenterade   

Effektmålen är dokumenterade i nyttokalkylen     

Ansvarig för uppföljningen av nyttoeffekterna är utsedd   

Nyttouppföljningsmetod är dokumenterad i överenskommelsen för 

realisering av nytta. 
  

Projektet är formellt avslutat   

 

Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller 

 JA NEJ KOMMENTAR: 

Beslut att GODKÄNNA Slutrapport och 

avsluta projektet BP5 
   

Beslut att bordlägga beslutet    

Datum och underskrift av projektägaren (finansiär av Initieringsfasen) 

Namnförtydligande 


