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Patientkontrakt
− Punkt 59 i ”Januariövrenskommelsen” mellan regeringen, L, C
− Tilläggsuppdrag till utredningen ”Nära vård”, Anna Nergårdh

− Troligen lag förslag i betänkande 2020-03-31

− Pilotprojekt 2017
− Halland, Kalmar, Norrbotten

−Nationellt projekt 2018, 2019, 2020
− Del av överenskommelse ”Patientmiljarden” 2019 resp. ”Nära vård” 2019, 2020

− 0,5 miljarder kr till landstingen 2019 resp. 2020
− Projekt pågår i alla landsting
− Integreras i ”Min vårdplan cancer”, Ntionell Kunskapstyrning
− …mera info…ww.skl.se…sök ”Patientkontrakt”



Skapa förutsättningar för bättre hälsa och vård genom att …

• Ta gemensamt ansvar där patienten och vården vet vem som gör vad

• Ta tillvara och stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser

• Skapa tillitsfulla, goda relationer mellan patient och vårdgivare, som värnar människors tid

• Skapa trygghet genom att tillse att patienter vet sitt nästa steg och vart man vänder sig när man 
behöver ha kontakt med vården

• Säkerställa att allt hänger ihop – gemensam överblick, samverkan och samordning kring planer och 
insatser som utgår från patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten

Syfte med patientkontrakt



Patientkontrakt – ett koncept i fyra delar



Patientkontrakt  – en överenskommelse



Du och vården – hur funkar det?
1. Känner du att du kan ha fokus på att leva livet och litar på att du lätt får hjälp från vården 

när du 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? 

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

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

5. Vet du ditt nästa steg?

6. Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans?

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



En utgångspunkt är att hälso- och sjukvården ska känna till om patienterna 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.

1. Har patienten varit delaktig i besluten om sin hälso- och sjukvård?

2. Har ni en överenskommelse med patienterna som utgår från vad som är viktigt för dem
a) där de vet vad de ska göra för att må bra

b) vad de ska göra om de blir sjuka

c) vad ni i vården ska göra?

3. Erbjuder ni patienterna en fast vårdkontakt? (vid behov)

4. Har patienterna enkla sätt att ta kontakt och ha dialog med er?

5. Har ni och patienten tillsammans kommit överens om tiden för nästa kontakt?

6. Vet patienterna alltid sitt nästa steg? 

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

Patienten och vården – hur funkar det? 



Anteckning i vårddokumentationen …del av journalmall

Patientkontrakt

• - Strukturerad vårdinformation, Nationell kunskapsstyrning
• omfattar alla NPO (Nationella prograområden)  / SVF (Standardiserade vårdförlopp, ej cancer)

• beslutsunderlag

• möjliggör sammanställningar, 

• sammanhållna planer



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

−Patientens aktiviteter…
− vad ska ”jag” göra
− vad kan ”jag” göra

−Patientkontrakt
− Överenskommelse

− Fast vårdkontakt
− Överenskommen tid
− Sammanhållen plan

• Insatser från sjukvården…
• sker ibland i sekvens
• ibland bestäms ordning och 

aktiviteter av annat

• För patienten finns ett…
• ”före”
• ”under”
• ”efter”
och 
• ”mellanrum”…”må bra tid”



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



Kontakt och mer information

Projektledare

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

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



Överenskommelse om god och nära vård
Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och 
samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.
Överenskommelse om God och nära vård (PDF, nytt fönster)
Överenskommelse om en uppdaterad kömiljard
Överenskommelsen ska åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra 
tillgängligheten samt att utveckla uppföljningen av väntetider för att skapa en mer 
komplett bild av tillgängligheten i vården.
Överenskommelse om en ny uppdaterad kömiljard (PDF, nytt fönster)
Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp
Genom att förstärka det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvården, där de nya standardiserade vårdförloppen blir en del av arbetet, ska 
överenskommelsen öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.
Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp (PDF, nytt fönster)

”Patientkontraktet kommer att vara en central del i arbetet med standardiserade 
vårdförlopp på nya områden. Med patientkontrakt avses en sammanhållen 
överenskommelse med patienten och dess samtliga vårdkontakter. För att läsa mer om 
regeringens satsning på patientkontrakt se överenskommelsen mellan regeringen och 
SKL för 2019 God och nära vård.” 

https://skl.se/download/18.4402e18716b630bd97a3cb5f/1560859304687/%C3%96verenskommelse%20God%20och%20n%C3%A4ra%20v%C3%A5rd%202019.pdf
https://skl.se/download/18.3654812616b816209bf42b40/1561382216371/190617%20%C3%96k%20k%C3%B6miljarden%20f%C3%B6r%20beslut.pdf
https://skl.se/download/18.4fb1868016ac3ad3e02a6052/1558443364284/%C3%96verenskommelse%202019%20om%20standardiserade%20v%C3%A5rdf%C3%B6rlopp%20-%20J%C3%A4mlik%20och%20effektiv%20v%C3%A5rd%20med%20god%20kvalitet%202019.pdf
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