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Information om PRIMO (primärvårdens medicinska omhändertagande) 
 
Västerbottens läns landsting gör en särskild satsning för att stärka det 
medicinska omhändertagandet inom primärvården för vuxna personer med 
medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, med omfattande 
medicinsk problematik. Exempelvis gäller det personer med cerebral pares, 
Downs syndrom, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning och autism i kombination 
med utvecklingsstörning.  Det handlar om ett anpassat arbetssätt, kontinuitet 
samt fördjupad kunskap om patientgruppen och dess behov. 
 
Hälsocentralerna har uppdraget att erbjuda hälso- och sjukvård till alla men för 
att öka kunskapen och erfarenheten kommer några hälsocentraler i länet att 
bygga upp en särskild kompetens riktad mot patientgruppen. Initialt är det 
Ersboda hälsocentral i Umeå som har fått det uppdraget och som anställt 
personer till teamet. Primo, som teamet heter, är en planerad verksamhet där 
funktionsnedsättningens konsekvenser är i fokus. Besvär av andra slag, som 
exempelvis stukad fot, allergier handläggs som tidigare där personen är listad.  
 
För dig som patient innebär detta möjlighet till bland annat regelbundna 
uppföljningar, med kartläggning, bedömning och planering av insatser utifrån 
dina behov. Det kommer att innebära tillgång till team där arbetsterapeut, 
fysioterapeut, läkare samt sjuksköterska ingår, längre besökstider samt möjlighet 
att få träffa samma personal vid dessa besök.  
 
Samverkan med olika vårdinstanser som till exempel vuxenhabiliteringen eller 
andra specialistkliniker är en annan viktig del.  Om det finns behov, kan teamet 
hjälpa till med att samordna insatser och kontakter exempelvis mellan hälso- och 
sjukvården och kommun. 
 
Detta är ett erbjudande till dig som tillhör målgruppen. Du själv och/eller god 
man/företrädare väljer själv om du vill ta del av detta, nu eller framöver. Du 
behöver inte vara listad på Ersboda hälsocentral för att ta del av Primos insatser. 
 
 
Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta: 
Telefon till Primo: 072-231 87 71  
 
Primoteamet      
Maria Eriksson (sjuksköterska)  Therés Lundgren (arbetsterapeut) 
Anna Wiklund (sjukgymnast)   Roger Jonsson (läkare) 
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