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”Jag är frisk –
men lever med en sjukdom”

Patienten i fokus blir patientens fokus



90 dgr

Detta är patientkontrakt - film

file://netapp05.lkl.ltkalmar.se/RagnhildH/AKTIVITETER 2017/Patientkontrakt/Film/FILM Patientkontrakt-v2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=42o9jJ4Q57E&feature=youtu.be


Överenskommelse
- gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare

Hur patienten ska vara delaktig utgår från 
patientens egna förutsättningar och villkor.

Ska spegla vad som ska ske i kontakt med 
vården och när, samt vem man vänder sig till.

SLUTSATSER o REKOMMENDATIONER

• Överenskommelse och löften bidrar till goda 
arbetssätt.

• Delat ansvar ställer krav på båda parter och 
stärker patientens ställning.

• Patienter välkomnar tydliga 
överenskommelser. 



Fast vårdkontakt
- person med samordningsansvar

Fast vårdkontakt skapar förutsättningar för 
kontinuitet och samordning för patienten.

Lagstiftningen finns. Förändrade arbets- och 
förhållningssätt ger förutsättningar för att fast 
vårdkontakt ska bli en naturlig del i arbetet.

SLUTSATSER o REKOMMENDATIONER

• Skapa stöd för att omsätta lag till praktik.

• Koppla roller till funktioner som 
diabetessjuksköterska, kontaktsjuksköterska, 
Case manager m fl. 

• Information till befolkning och medarbetare 
om rättigheter och skyldigheter.

• Skapa regelbunden uppföljning med fast 
vårdkontakt som kvalitetsparameter.



Överenskommen tid
- bokade tider i samråd

Tid i handen eller möjlighet att via e-tjänster 
hantera sina tider. 

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

SLUTSATSER o REKOMMENDATIONER

• Schemaläggning med minst 8-12 veckors 
framförhållning samt tillgängliggöra bokningsbara 
tider.

• Bevaknings- och väntelistor kan tas bort om tiden 
är överenskommen.

• Webbtidbok på 1177.se kan stärka arbetssättet 
med överenskommen tid.

• Utveckla webbtidbok så patienter själva kan boka 
tid på rätt vårdnivå – stöd för triagering.



Patientens upplevelse av tillgänglighet
- Nationell patientenkät primärvård mars 2018 

Extrafrågor i ett landsting inom ramen för Patientkontrakt 

Om det var aktuellt :

• Fick du vid din kontakt med vården veta vad som är nästa steg/åtgärd?  76,2% positiva svar

• Fick du en tid för nästa steg/åtgärd direkt i samband med besöket/kontakten? 43,2% positiva svar

• Fick du möjlighet att själv boka tid för nästa steg/åtgärd via 1177? 32,6% positiva svar

Obs! Dessa frågor saknar jämförelse med riket.

Publika resultat 13 mars 2018



Sammanhållen plan
- planering, överblick och stöd för koordinerade insatser

En sammanhållen plan är en framtidsvision av 
en interaktiv plan på 1177.se

Sammanhållen plan som är interaktiv 
visualiserar och samordnar patientens behov, 
aktiviteter och önskemål – vilket underlättar 
vardagen. 

SLUTSATSER o REKOMMENDATIONER

• Framtidsvision av en sammanhållen plan på 
1177.se kan samla patientkontraktets alla delar.

• Förändrad lagstiftning som möjliggör en sömlös 
och patientsäker vård och omsorg.

• Rensa och ensa antalet planer.



• Nätverk för erfarenhetsutbyte och förankring

• Yrkesroller – professionsmiljarden

• Mätmetoder 

• God och nära vård

• Förankring i Nationell kunskapsstyrning och Standardiserade vårdförlopp

• Utveckla e-tjänster för ökad delaktighet och kommunikation

• Utveckla sammanhållen plan på 1177.se kopplat till Min vårdplan

- fortsatt arbete 
En del av Patientmiljarden


