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• Stärka och tydliggöra patientens ställning

• Främja patientens integritet, självbestämmande 
och delaktighet

1 kap. Syftet med patientlagen

”Den som är stark 

måste också vara snäll.”



• Goda resultat gällande medicinsk kvalitet

• Sämre gällande kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet

• Möta demografisk utveckling samt förväntningar och behov 

idag

• Bibehålla och öka kvaliteten

• Kontroll på vårdens kostnader

• Svensk sjukvård historiskt fokuserad på akutsjukvård

• En stark primärvård bidrar till en jämlik hälsa

Bakgrund – behov av förändring – varför!

Samordnad utveckling för god och nära vård 3
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• Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig.

• Patienten har rätt till en snabb medicinsk bedömning (vårdgaranti).

2 kap. Tillgänglighet

Vad menas med 

”lätt tillgänglig”?
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• Hälsotillstånd, behandlingsalternativ, när patienten kan förvänta sig 
att få vård, hur behandlingen går till, risker för komplikationer och 
vad som händer efter behandlingen, ekonomiska ersättningar och 
en sammanfattning av den vård som givits. 

• När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få 
information. 

• Önskan om att avstå från information ska respekteras.

• Den som ger informationen ska försäkra sig om att mottagaren har 
förstått innehållet och betydelsen.

3 kap. Information
Hur är det möjligt att ta reda på 

om mottagaren har förstått?
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• Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. 
Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. 

• Patienten kan lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller på 
annat sätt. Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. 

• När patienten är ett barn ska barnets inställning ges utrymme.

• Om patienten till exempel är medvetslös ska hen få den vård 
som behövs för att rädda liv eller hälsa.

4 kap. Samtycke

Hur kan rutinerna 

för samtycke se ut?
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• Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras 
i samråd med patienten.

• En patients medverkan ska utgå från patientens önskemål 
och individuella förutsättningar.

• Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid 
utformningen och genomförandet av vården.

5 kap. Delaktighet

Hur ser möjligheterna ut 

för delaktighet?



En del slutsatser i 
huvudbetänkandet

• Planering skall göras 
tillsammans med individen, 
utifrån individens behov. 

• De med mest komplexa 
behov måste 
uppmärksammas mer.

• Förändring i kultur och 
värderingar till ett 
personcentrerat synsätt. 

Mer tid till 
livet!!!

Mindre tid till 
logistik och 

vården 



Patientkontrakt – för att uppnå delaktighet, tillgänglighet, samordning och samverkan 

Sammanhållen planering

Planering, överblick & stöd för koordinerade insatser

Överenskommelse

En gemensam överenskommelse mellan patient & 

vårdgivare  

Fast vårdkontakt 
Person med 

samordningsansvar 

Överenskommen tid
Bokas i samråd 

Gemensam värdegrund och samverkan är en 

förutsättning 



2021-03-18

• Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska 
tillgodoses. Insatser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

• En fast vårdkontakt ska utses om patienten begär det, eller om 
det av någon annan anledning är nödvändigt.

• Patienten ska kunna välja en fast läkarkontakt inom 
primärvården. Den som behöver både sjukvård och socialtjänst 
ska få en individuell plan.

6 kap. Fast vårdkontakt och 
individuell planering

Skulle du vilja ha en 

fast vårdkontakt?



En gigantisk kulturförändring 
knackar på vår dörr!! Hur? 
Vi måste flytta vårt fokus 

Organisation                      Person & relation

Reaktiv Proaktiv & hälsofrämjande 

Passiv mottagare Aktiv medskapare

Isolerade vård & Sammanhållet utifrån

omsorgsinsatser                  personens fokus                        
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• När det finns flera behandlingsalternativ ska patienten 
få möjlighet att välja. 

• När det finns olika hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning ska patienten få möjlighet att välja.

7 kap. Val av behandlingsalternativ 
och hjälpmedel

Har du haft möjlighet att 

välja vid något tillfälle?
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• En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom 
eller skada ska få möjlighet till en ny medicinsk bedömning.

8 kap. Ny medicinsk bedömning

Känner du till att 

möjligheten finns?
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• En patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och 
sjukvård ska inom eller utom denna region få möjlighet att välja 
utförare av offentligt finansierad öppen vård.

9 kap. Val av utförare

Känner du till att 

möjligheten finns?
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• Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patientens 
integritet respekteras.

• Den som är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av 
patienten utfärda intyg om vården.

10 kap. Personuppgifter och intyg 

Hur hanteras personuppgifter 

i receptioner och väntrum?
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• Patientnämnderna ska hjälpa patienter och deras närstående 
att föra fram klagomål och att få svar av vårdgivaren. 

• En patient som har drabbats av en vårdskada ska få information 
om vad som hänt, vad som görs för att det inte ska inträffa igen 
och få möjlighet att begära ersättning.

• Patient och närstående ska få möjlighet att delta i patient-
säkerhetsarbetet.

11 kap. Synpunkter, klagomål och 
patientsäkerhet

Har du varit delaktig i något 

patientsäkerhetsarbete?
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• Lotta Green Dahlberg
Processledare för vårdsamverkan Skåne nordväst, 
God & nära vård 
0435-283 94
lotta.green.dahlberg@klippan.se

• Åse Lindberg
Patientkommunikationsansvarig
Skånes universitetssjukhus
0732-59 40 71
ase.lindberg@skane.se

Kontaktuppgifter

mailto:lotta.green.dahlberg@klippan.se
mailto:ase.lindberg@skane.se
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Tack för din tid!


