
Presentatör
Presentationsanteckningar
Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan vården och patienten som bidrar till bättre hälsa och vård.�Bildens symbolik med handslaget som den gemensamma överenskommelsen vill signalera den mänskliga tryggheten och tilliten och tekniken som ett naturligt integrerat stöd till den.



Innehåll

− Hälso- och sjukvårdens omställning till en God och nära vård
− Patientkontrakt – ett personcentrerat arbetssätt
− Patientkontrakt – en gemensam överenskommelse
− Införande av Patientkontrakt
− Jämlik vård – lösningen är inte att göra lika för alla
− Patientkontrakt som en självklar del i var dags arbete



Hälso- och sjukvårdens omställning 
till en God och nära vård
Det personcentrerade förhållningssättet är central 
och konkretiseras genom Patientkontraktet



Många förändringar präglar samhället…
…vi lever längre och färre ska försörja fler.

…digital teknik möjliggör nya beteenden inom de flesta områden.

…tjänster erbjuds utifrån kunders olika behov.

…alla blir medskapare i större utsträckning.

Det skapar förväntningar på vården… 
… att resurser används på bästa sätt.

… hastighet i omställningsförmåga av nya arbetssätt.

… att den anpassas utifrån olika behov.

… nya tjänster formas i samskapande.



…utgår från individuella förutsättningar 
och behov.

…bygger på relationer, är 
hälsofrämjande, förebyggande och 
proaktiv.

…bidrar till jämlik hälsa, trygghet och 
självständighet och grundas i 
gemensamt ansvarstagande och tillit.

En God och Nära vård



”Hälsa är att i glädje vara 
upptagen av sina livsuppgifter”  

- Gadamer, tysk filosof

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patientkontraktet med den gemensamma överenskommelsen tar sin utgångspunkt i att stödja människor att leva sitt liv bäst möjligt utifrån sina förutsättningar. Det innebär att skapa planer som har mål och syfte utifrån vad som är viktigt för individen och utifrån det bidra med att underlätta vardagen så undvikbar oro kan tas bort så inte ytterligare börda utöver att vara sjuk tillkommer som vi kan undvika. Oro som handlar om att man inte känner sig trygg för man vet inte sitt nästa steg, man vet inte vem som gör vad, det är många kontakter och de är inte samordnade, vilket kräver tid och energi. Patientkontraktet ska frigöra tid och energi till individens vardag.



Fokusförflyttning till…

…mer av 
− Fokus på person och relation

− Proaktiva och hälsofrämjande insatser

− Invånare och patienter som är aktiva 
medskapare

− Samordning utifrån personens fokus

…mindre av 
− Fokus på organisation

− Reaktiva insatser

− Passiva mottagare

− Isolerade vård och omsorgsinsatser



Patientkontrakt
Ett personcentrerat arbetssätt



Varför behövs Patientkontrakt?
Medicinska resultat i världsklass men fortfarande utmaningar 
med delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning

Det speglas i patienters berättelser att mycket energi går åt till 
att få livet i vardagen att fungera, frustation lyfts kring att jag…

… inte vet mitt nästa steg

… inte vet vart eller till vem jag ska vända mig 

… inte har enkla sätt att ta kontakt 

… inte känner mig trygg 

… inte har någon överblick 



Syftet med Patientkontrakt är att skapa 
förutsättningar för bättre hälsa och vård genom …

…överenskommelser där patienten och vården vet vem som gör vad.

…att stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser.

…att skapa tillitsfulla och goda relationer mellan patient och vårdgivare.

…att patienter vet sitt nästa steg och vart man vänder sig när man 
behöver ha kontakt med vården.

…att säkerställa att allt hänger ihop i en gemensam överblick, 
samverkan och samordning kring planer och insatser som utgår från 
patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten.

…att värna både patientens och vårdens tid.



Patientkontrakt bidrar till att…

… patientens egna resurser tillvaratas vilket
stärker individen och frigör resurser i vården.
… tillgänglighet, samordning och delaktighet 
stärks.
… öka personcentrering i vården för bättre 
anpassning från ett patientperspektiv
… tjänster utvecklas i samverkan mellan 
patient och vårdgivare.
… värna patientens och vårdens tid.



Detta är viktigt för mig!

Med inspiration från ”I statement”- Sir John Oldham OBE MBA

Presentatör
Presentationsanteckningar
Citat fångade med inspiration från ”I statement”, som formades utifrån en invånarundersökning i England.�I statement bidrar till ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från vad som är viktigt för personen som är i patientrollen.



Patienters röster …

Pilotprojekt Patientkontrakt 2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
Citat från deltagarna i pilotprojektet



Patientkontrakt
En gemensam överenskommelse



Patientkontrakt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patientkontrakt är inget juridiskt dokument utan ett koncept som består av fyra delar.Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare.Fast vårdkontakt vid behovBokade tider i samrådVid behov, hjälp med koordinerade insatser och planering och överblick. För att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan är det avgörande hur man lyckas arbeta med sina värderingar och bygga en vardagskultur i vården som genomsyras av samskapande.



Överenskommelse
Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare

…utgår från patientens egna förutsättningar 
och villkor.

…vad som ska ske i kontakten med vården.

…när de överenskomna aktiviteterna ska ske

…vem man vänder sig till. Det ska vara tydligt 
vad patienten gör och vad vården gör.



Fast vårdkontakt
med samordningsansvar

…gör att patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet tillgodoses.

…bidrar till att vårdens insatser samordnas, 
informerar om vårdsituationer och förmedlar
kontakter till andra involverade aktörer.

… lagstiftningen finns. 

… nya arbets- och förhållningssätt ger 
förutsättningar för fast vårdkontakt att bli en 
naturlig del i samverkan.



Överenskommen tid
Bokade tider i samråd

… veta sitt nästa steg genom tid i handen 
eller möjlighet att hantera tider via e-tjänster. 

… få vård inom rimlig tid när patienten behöver 
och kan komma – med nationella medicinska 
riktlinjer som utgångspunkt.



Sammanhållen planering
Överblick och stöd för koordinerade insatser

... en sammanhållen planering är interaktiv och 
ger överblick över patientens behov, aktiviteter 
och önskemål. 

… en sammanhållen planeringen stödjer både 
patienters och vårdens behov av samordning.

… en sammanhållen planering är en 
framtidsvision för en teknisk lösning på 1177.se.



Sammanhållen vy på 1177.se

En överblick skapar nya 
möjligheter till samverkan 
och tydlighet kring vem 
som gör vad.

Teknisk utveckling 
förutsättning för en 
sammanhållen vy på 
1177.se

ADMINISTRATIV VY

ÖVERSIKT

NYA TJÄNSTER

BEFINTLIGA TJÄNSTER

Plan

Presentatör
Presentationsanteckningar
På uppdrag av SKR har Inera genomfört en förstudie kring sammanhållen vy på 1177, arbetet fortsätter nu att realiseras i olika steg och är integrerat i Vision E-hälsa 2030.



Införande av 
Patientkontrakt



Hur vet vi att Patientkontrakt är infört?

− Ställ de ”7” frågorna till patienter och medarbetare 
för återkoppling hur väl områdena i Patientkontraktet 
fungerar just nu i er verksamhet 

− Svaren ger underlag till förbättringsarbete

− Ett kvitto på när Patientkontrakt är infört är när
− Patienter och medarbetare svarar ja på de sju frågorna
− Patientkontraktet finns dokumenterat  
− Berättelser från patienter och medarbetare som kvitterar 

ett  personcentrerat arbetssätt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att fånga en kultur där arbetssätt systematiskt genomsyrar vardagens arbete är många gånger svårt att mäta. Genom att ställa de 7 frågorna och följa upp att överenskommelsen är dokumenterat i journalen får verksamheten en återkoppling på i vilken omfattning man gör detta. En viktig del till mätningarna blir också att fånga berättelser där både patienter och medarbetare berättar om värdet av Patientkontrakt.



1. Känner du att du kan ha fokus på att leva ditt liv och litar du på att du lätt får 
hjälp från vården när du behöver det?
Vet ni om era patienter känner att de kan ha fokus på att leva sitt liv och litar på att de lätt får 
hjälp från er när de behöver det?  

2. Har du en överenskommelse med vården som utgår från vad som är viktigt 
för dig, där du vet vad du gör för att må bra och vad du gör om du blir sjuk 
och vad vården gör?
Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem, där 
de vet vad de ska göra för att må bra och vad de ka göra om de blir sjuka och vad ni i 
vården ska göra? 

3. Har du enkla sätt att ta kontakt med vården?
Har patienterna enkla sätt att ta kontakt med er?

”7” frågor
Du och vården - hur funkar det?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur kan vi förstärka partnerskapet? Hur kan vi förstärka kvitto/effekt?



4. Har du en fast vårdkontakt? (vid behov)
Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt? (vid behov)

5. Vet du ditt nästa steg?
Vet patienterna alltid sitt nästa steg?

6. Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?
Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?

7. Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med 
samordning vid behov?
Har era patienter en överblick av sina olika planer i vården och får hjälp med 
samordning vid behov?

”7” frågor
Du och vården - hur funkar det?



Jämlik vård
Lösningen är inte att göra lika för alla.
Patientkontraktet anpassas utifrån person, 
situation och behov och förändras över tid



Värdet av en tjänst…
… uppstår alltid i direktsändning och resultatet 
är direkt tillgängligt.

… skapas och konsumeras samtidigt.

… förädlas i samskapande mellan patienten 
och vården.

… uppstår i samskapande mellan patienten 
och vården.

… är ett resultat av en gemensam insats av 
patienten och vården.



”One size doesn´t fit all”

Vi utvecklar tjänster i ”co-production”
– behoven styr 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns inte en storlek som passar alla lika lite som det finns en tjänst som passar alla. Tjänster behöver vi utveckla tillsammans för att lyckas med personcentreade arbetssätt där det finns flera olika tjänster kopplat till ett och samma behov,



Presentatör
Presentationsanteckningar
Variant utan textDenna indelning (kundsegmentering) av personer i patientrollen togs fram av projektet ”Flippen” som genomfördes inom primärvården för ett par år sedan. Syftet var att stödja innovativa arbetssätt i primärvården och underlaget togs fram genom ett antal intervjuer. Konsten är att anpassa vårdmötet så att de möter personen och dennes uttalade eller outtalade behov i just den situationen personen befinner sig i just då.



”Jag vill vara med och 
bestämma. Absolut. 
Jag vill veta vad det 
finns för alternativ, så 
att jag kan vara med 
och tycka och tänka.”

”Jag kan gå och oroa 
mig för saker om det är 
så att jag känner 
symptom och tänker på 
vad det är. Så jag tycker 
det är skönt att komma 
hit och få reda på vad 
som är galet.” 

”Säger en läkare till mig att 
”du behöver göra det här”, så 
tror jag på det. Det är ju trots 
allt läkarens jobb att göra den 
bedömningen. Jag kan inte 
tycka så mycket om det, för 
vad kan jag?”

”När jag blir sjuk så väntar jag 
alltid så länge som möjligt för 
att det ska gå över. Jag är 
väldigt rädd för sjukhus 
överhuvudtaget, väldigt rädd 
för att råka ut för något 
otrevligt.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Variant med textDenna indelning (kundsegmentering) av personer i patientrollen togs fram av projektet ”Flippen” som genomfördes inom primärvården för ett par år sedan. Syftet var att stödja innovativa arbetssätt i primärvården och underlaget togs fram genom ett antal intervjuer. Konsten är att anpassa vårdmötet så att de möter personen och dennes uttalade eller outtalade behov i just den situationen personen befinner sig i just då.



”Säger en läkare till mig att ”du behöver 
göra det här”, så tror jag på det. Det är ju 
trots allt läkarens jobb att göra den 
bedömningen. Jag kan inte tycka så mycket 
om det, för vad kan jag?”

Vi är olika och har olika behov och 
förväntningar i olika situationer



”Jag vill vara med och bestämma. 
Absolut. Jag vill veta vad det finns för 
alternativ, så att jag kan vara med och 
tycka och tänka.”

Vi är olika och har olika behov och 
förväntningar i olika situationer



”Jag kan gå och oroa mig för saker om 
det är så att jag känner symptom och 
tänker på vad det är. Så jag tycker det är 
skönt att komma hit och få reda på vad 
som är galet.” 

Vi är olika och har olika behov och 
förväntningar i olika situationer



”När jag blir sjuk så väntar jag alltid så 
länge som möjligt för att det ska gå 
över. Jag är väldigt rädd för sjukhus 
överhuvudtaget, väldigt rädd för att 
råka ut för något otrevligt.”

Vi är olika och har olika behov och 
förväntningar i olika situationer



Hur kommer era Patientkontrakt se ut?



Patientkontrakt som en 
självklar del i var dags 
arbete



Kontakt Vårdmöte Hemma

Vilka tjänster finns för kontakt?

Webbtidbok

Kallelse

Telefon

Videosamtal 

Mail/meddelande

Mottagningen/

avdelningens  

e-tjänster

- Hur genomförs vårdmöten? Virtuellt, via 
telefon, fysiskt? På vilken vårdnivå?

- Hur identifieras behov av fast vårdkontakt? 
Beskriv rollen!

- Hur sker planering och samordning? 
- Hur görs en ömsesidig överenskommelse 

med patienten kring vem som gör vad? (mitt 
och ditt ansvar/löften)

- Hur ser nästa steg ut - överenskommen tid?
- Hur sker samordning och samverkan med 

andra aktörer?

Jag har ett partnerskap med vården där vår 
ömsesidiga överenskommelse och planering gör 
mig trygg.

Jag vet...
o vad jag ska göra för att må bra 
o vad jag ska hålla koll på för att veta när jag 

behöver söka vård
o vart jag vänder mig när jag behöver hjälp

Patientkontrakt i praktiken



Viktiga värden som Patientkontraktet 
bidrar till…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ordet brukskvaliteter kommer från forskning och kommer från t.ex. yxans skaft som anpassades för att det skulle passa den som brukar yxan. På liknande sätt skapas kvaliteter i mötet med vården, i interaktionen mellan vårdaaktör och personen i patientrollen. Det är det som gör att brukskvaliteterna många gånger är komplexa. Och det är viktigt att stämma av dem med den som använder tjänsten, om han eller hon upplever att de känner exempelvis trygghet, förutsägbarhet, närhet mm.Det är en sak att vi i vården kan uppvisa våra processkartor hur vi jobbar, men en annan sak att få bekräftat vilket värde tjänsten ger när den används. Det är i interaktionen det avgörs.



Gör Patientkontrakt till en naturlig 
del i det som redan pågår…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Patientkontrakt ska inte ses som något ”nytt” som ska leva sitt eget liv. Det är viktigt att det integreras i allt som pågår. Visionen är att alla kulturer ska genomsyras av att patientkontraktets byggstenar är på plats i varje möte, med varje person, varje gång…



Projektledare

Anette Nilsson
anette.nilsson@skr.se
070 – 280 53 14

Samordnare
Harald Grönqvist
harald.gronqvist@skr.se
08 – 452 77 97

Kommunikatör
Staffan Björk
staffan.bjork@skr.se
08 – 452 75 92

www.skr.se/patientkontrakt

Kontakt och mer information
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