
Nu om då! Då om nu? 

Världen förändras varje 

minut och vi med den…



• Tolkar nuet

• Utvecklingen går så snabbt

att framtiden blir

oförutsägbar

• Vilka effekter som följer av

människors aktiviteter och 

teknologisk utveckling blir

allt svårare att förutse. 

• Konkreta tips för att

navigera i den 

oförutsägbara framtiden.

• Mönsterspaning Kjell A Nordström & Per Schlingmann





Vården har fortfarande 
utmaningar…

 Ändrat våra beteenden hur vi handlar, gör bankärenden, 

bokar resor.

 Tjänster erbjuds utifrån kunders olika behov – ökad 

effektivitet. 

 Vi har blivit medskapare i större utsträckning.

 Förväntningarna på delaktighet och samskapande i mötet 

med vården ökar. 

 Vi behöver gå en sträcka!



…om 10 år



Källa: Region Jönköpings län



”Hälsa är att i glädje vara 

upptagen av sina livsuppgifter”  
- Gadamer, tysk filosof



https://www.youtube.com/watch?v=BJ7TZ-n-044

2014 -Passion for life won first prize in EU 
contest
”Social innovation in ageing – The European
Award

Passion för livet

Källa: Region Jönköpings län

http://plus.rjl.se/files/upl_1539775718622111096.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BJ7TZ-n-044


Den svenska hälso- och sjukvården fungerar i grunden 

bra, även om det alltid finns förbättringsåtgärder. 

Ska vi nå excellenta resultat för varje människa måste 

vi våga tänka nytt. Vi måste våga se helheten och 

värdera och utveckla det som sker mellan vårdmöten. 

Vi måste stärka oss medborgare kring allt det som 

vi själva kan bidra med, men samtidigt inse att det 

vi kan och orkar varierar över tid. 

Om vi bygger bättre broar mellan de olika aktörer som 

har stor betydelse och inverkan på slutresultatet kan vi 

komma framåt tillsammans.

Källa: palema.se



Sverige i internationell jämförelse

 Svenska patienter upplever en 

sämre tillgänglighet än 

patienter i andra länder

 Personer med kronisk sjukdom 

involveras i mindre 

utsträckning i sin vård och 

behandling i Sverige

 Fortsatt stora utmaningar i 

patienternas upplevelser av 

delaktighet, information och 

samordning



Personer med kronisk sjukdom
(Personer med minst en sjukdom)



”Januariavtalet”
[2019-01-11] Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna 
och Miljöpartiet de gröna



Patientkontrakt 
– förväntas bidra till att öka patienternas tillit till 
hälso- och sjukvården, välfärden.

 En hälso-och sjukvård som utgår från patientens behov, med 

tydliga mål genom en överenskommelse mellan patient och 

vårdgivare.

 En överenskommelse ökar förutsättningarna för delaktighet, 

trygghet och förståelse hos såväl patienter och som närstående. 



Befintliga lagar för patientens 
involvering



Patientkontrakt
Gemensamt ansvar – för bättre hälsa och vård



• 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



Patientkontrakt i praktiken
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 överenkommelse? 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

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?

Du och vården – hur funkar det? 



Patientkontrakt

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?

Du och vården – hur funkar det? 



Brukskvaliteter som skapas



Värdet av en tjänst 

utvecklas i samskapande mellan 

patient och vårdgivare



Skillnaden mellan en vara och en tjänst?

• Varor kan skapas och lagras i ”byrålådan”

medan en tjänst uppstår vid användningen

tillsammans med kunden.

• En tjänst skapas och konsumeras samtidigt



Personcentrerat arbetssätt

Självständiga 
och engagerade 

Oroliga och 
engagerade 

Traditionella och 
”oroar sig inte i 
onödan”

Sårbara och 
oroliga



Hur kommer era patientkontrakt se ut?



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





Seidy klarar sig bra hemma efter sin höftoperation. 

Detta tack vare en samordnad insats från sjukhus, 

vårdcentral och Aneby kommun – som Seidy har 

fått vara med och planera. 

Genom överenskommelsen med sjukvården har 

hon också en fast vårdkontakt och vet de nästa 

stegen i sin rehabilitering.

– Jag är så tacksam över att det har gått så bra 

som det har. Alla delar har funnits runt omkring 

mig, som hemsjukvård och hemtjänst. Jag är i 

mitten och alla ni är runt omkring mig och stöttar 

så att jag kan vara här hemma.

Seidy Magnfält, Aneby  - om 

fast vårdkontakt och nästa steg

Källa: Region Jönköpings län



– Inför min knäoperation har jag fått 

instruktion av min läkare att träna för att 

stärka mina muskler och hjälp till det har jag 

fått av vårdcentralens sjukgymnaster. 

På det här sättet får jag hjälp med att ta 

ansvar för min rehabilitering, eftersom 

träningen redan blivit en del av vardagen.

Vi har en bra överenskommelse jag och min 

läkare. 

Marina Andersson, Gränna – om 

delaktighet och överenskommelse

Källa: Region Jönköpings län



– Jag vet att jag kan höra av mig när 

som helst om jag har frågor om min 

tungcancer eller känner mig orolig. Jag vet 

också att oavsett om jag hör av mig till 

sjuk- eller tandvården så är de alltid 

uppdaterade om mig och mitt fall. 

Tobias Lindstedt, Forserum –

om samverkan och vikten av en 

sammanhållen plan

Källa: Region Jönköpings län



Ulf Nygren, Lekeryd 

– Jag har min läkare som fast vårdkontakt 

när jag behöver, genom fysiskt besök eller 

digitalt vårdmöte via app. 

Det är bra när vården kan vara tillgänglig 

på nya sätt.

Jag får regelbunden läkemedelsbehandling 

på Länssjukhuset Ryhov och vet alltid 

nästa steg i min behandling. 

Om ökad tillgänglighet och nya 

tjänster för kontakt med sjukvården

Källa: Region Jönköpings län



”Det jag själv klarar 

och får göra vill jag 

göra själv”
röst WS 2

”Jag är insatt i min sjukdom. 

Jag vill också bidra med att 

inspirera andra”

röst WS 2

”Jag har fått ett förtroende att 

själv ta medicin vid behov. Det 

ökar också känslan av att 

själv ta ansvar”.
röst WS 2

Källa: Region Jönköpings län



TILLIT

till 

välfärden



”TVT”  

- tidiga 

viktiga 

tecken

&

Mönster-

spaning



“Vi ser inte
kulturförändringen

från vårt
köksfönster”

Foto: Jörgen Hildebrandt

Kontakt:

Projektledare

anette.nilsson@skr.se

Samordnare

harald.gronqvist@skr.se

- Hans Rosling

mailto:anette.nilsson@skr.se

