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Inledning 
Patientkontrakt i Värmland avser att bidra som verktyg för personcentrering i alla möten med dem vi är 

till för och tar avstamp i lyhördhet utifrån frågeställningen: Vad är viktigt för dig? 

Arbetet med införandet av patientkontrakt i Värmland är i nuläget i tidig fas, även om vi jobbat med 

delar av patientkontraktet under många år. Följande handlingsplan ska ses som en initial plan för 

införande av patientkontrakt i Värmland. 

Region Värmland arbetar i nära samarbete med länets 16 kommunerna samt privata aktörer, med 

omställningen till Nära vård tillika patientkontrakt, såväl strategiskt som operativt. 

Framtagandet av handlingsplan för patientkontrakt har skett i samverkan mellan region Värmland och 

kommunerna genom Referensgruppen för patientkontrakt i Värmland samt en arbetsgrupp för 

handlingsplanen. 

En viktig ambition med patientkontraktet är att skapa kontinuitet för den enskilde, där funktionerna fast 

vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården lyfts som viktiga funktioner. Följande handlingsplan 

berör ej fast läkarkontakt i primärvården, då fast läkarkontakt behandlas i en separat handlingsplan. 

Dock kan fast läkarkontakt vara en central del i patientkontraktet. Ansvariga för handlingsplanerna 

patientkontrakt och fast läkarkontakt har regelbundet stämt av och synkat ihop de båda planerna. 

Följande handlingsplan är förankrad hos region-, kommun-, patient-representanter i referensgrupp 

samt arbetsgrupp för patientkontrakt i Värmland och beslutad av hälso- och sjukvårdsledning, Region 

Värmland. 

 

I bakgrunden redogörs för ledning och styrning i Värmland utifrån Nära vård, överenskommelse God 

och Nära vård 2021 med fokus på patientkontrakt samt om patientkontrakt och dess delar.  

Därefter beskrivs nuläget i Värmland utifrån utveckling av patientkontrakt och dess delar. 

Handlingsplanen åskådliggör slutligen aktuella aktiviteter för implementering och 

uppföljning/utvärdering av patientkontrakt i Värmland, för det närmaste året.  

 

Bakgrund 

Region Värmland 

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och 

kollektivtrafik i länet. Hälso- och sjukvården organiseras i områden: område slutenvård som i 

huvudsak avser sjukhusvård, område öppenvård som är vård utanför sjukhusen samt psykiatri, 

område samverkan samt område vårdkvalitet. Regionen har tre akutsjukhus med specialistsjukvård, 

operationsverksamhet samt 30 vårdcentraler.  

Region Värmland arbetar i nära samarbete med länets 16 kommunerna samt privata aktörer, med 

omställningen till Nära vård, såväl strategiskt som operativt. 

Ledning och styrning i Värmland 

I Värmland finns en regional och länsgemensam samordningsgrupp med representanter från 

kommunerna i Värmland samt Region Värmland som tillsammans under 2021 leder 

målbildsprocessen för Nära Vård. Kopplad till samordningsgruppen finns en politisk referensgrupp 

(bestående av två politiker från varje kommun samt hälso- och sjukvårdsnämndens presidium från 

region Värmland), en operativ styrgrupp (beredningsgruppen) och ett processtöd.  
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Länets gemensamma arena för utveckling av välfärdsfrågor i samverkan ”Nya Perspektiv”, blir en 

viktig utgångspunkt för strategisk planering och arbete i omställningen till Nära vård på ledningsnivå, 

både politisk och tjänstemannamässig. 

Inom Region Värmland hanteras överenskommelsen för Nära vård av en styrgrupp som består av 

Hälso- och sjukvårdsledningen samt samordnare för Nära vård. 

En del i Nära vård handlar om patientkontrakt. För arbete med utveckling och införande av 

patientkontrakt finns Referensgruppen för patientkontrakt i Värmland med representanter i olika 

funktioner från slutenvård, öppenvård somatik och psykiatri, kommun, kliniska kunskapsstödsenheten, 

patientrepresentanter samt utvecklingsledare från Område Samverkan, Region Värmland. 

En arbetsgrupp har tillsatts för framtagande av handlingsplan för patientkontrakt i Värmland med 

representanter från slutenvård, öppenvårdspsykiatri och kommun, samt områdeschef och 

utvecklingsledare från Område Samverkan, Region Värmland.  

På detta sätt arbetar Region Värmland och länets kommuner i nära samarbete med varandra och 

tillsammans med patientrepresentanter för utveckling av patientkontrakt, såväl strategiskt som 

operativt. 

Överenskommelse 2021 Nära Vård  - Patientkontrakt 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att 

stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården 2021.  

Överenskommelsen pekar på flera utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av 

hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den Nära vården.  

Omställningen till Nära vård syftar till att ändra fokus i vård, omsorg, socialtjänst 

• Att gå från fokus på vår organisation till fokus på person och relation där vi utgår från 

patientens eller brukarens förutsättningar, förmågor och behov för individens upplevelse av 

trygghet.  

• Att gå från isolerade vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus där vi 

utgår från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.  

• Att gå från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Att gå från att se invånare och patienter 

som passiva mottagare till aktiva medskapare innebär att skapa tillsammans med invånare, 

patienter och brukare 

Patientkontrakt för personcentrering-samordning-kontinuitet 

I överenskommelsen om Nära vård beskrivs hur patientkontrakt kan främja arbetet med 

personcentrering, samordning och kontinuitet i vården, som är ett av målen med vårdens omställning.  

Patientkontraktet ska innehålla de insatser som vårdgivare och vårdtagare har kommit överens om, 

inklusive de insatser som patienten själv ansvarar för, samt information om patientens fasta 

vårdkontakt. Det ska också innehålla hälsofrämjande och förebyggande insatser. Patientkontrakt lyfts 

dessutom som en central del i överenskommelsen om vårdförlopp för att säkra ett personcentrerat 

arbetssätt för, att säkra och patienternas delaktighet.  

”För att åstadkomma en bättre och mer personcentrerad samordning i vården som kan utgöra ett stöd 

för både patienter, närstående och vårdens medarbetare, ska systemet med patientkontrakt fortsätta 

att utvecklas”.  

Följande insatser skall regionerna genomföra för att fortsätta utveckla arbetet med patientkontrakt 
enligt 2021 års överenskommelse: 
 

• I samråd med kommunerna; utarbeta handlingsplaner för hur patientkontrakt implementeras, 
följs upp och utvärderas, samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och 
sjukvården. 
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• Inkludera patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som 
implementeras i enlighet med beslut inom Regionernas nationella system för 
kunskapsstyrning. 

 

• Ge information och utbildning till personal samt samverka med invånare och patienter för 
spridning av patientkontrakt. 

 

• Bidra till utvecklingen av sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden genom arbetssätt och 
rutiner för en strukturerad dokumentation av patientkontrakt i lokala it-stöd, samt anslutning till 
tjänster i den nationella tjänsteplattformen. 

 

Handlingsplan för patientkontrakt ska beskriva utvecklingen av införande av patientkontrakt, 

implementering, utvärdering/uppföljning, samt beskriva samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård. Handlingsplanen ska skickas till SKR senast den 30 september 2021 

(God och nära vård 2021. En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner) 

Patientkontrakt - en gemensam överenskommelse 

En gemensam överenskommelse 

Patientkontrakt handlar inte om ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt, utan ses mer som en 

överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten, något som vården och patienten utformar 

tillsammans.  

 

Innehållet i överenskommelsen ska spegla: 

 - vad som ska ske i vårdkontakterna  

 - när det ska ske  

 - vem patienten ska vända sig till  

Det ska vara tydligt både vad patienten och vad  

vården ska göra.  

 

Patientkontrakt är ett gemensamt ansvar för en god och nära vård. 

En viktig del i utvecklingen är hur vi tillsammans bygger relationer 

mellan patienter och vården för att främja god hälsa och vård. 

SKR beskriver syftet med patientkontrakt; genom en gemensam 

överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet 

och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt. 

Ett patientkontrakt är ett sätt att ge patienten och närstående möjlighet att vara mer delaktig i sin egen 

vård och nyttja patientens egna resurser.  

 

Patientkontrakt möjliggör ett personcentrerat arbetssätt som innebär att lyssna in vad som är viktigt för 

patienten, vilka förväntningar och farhågor som finns, men också vilka resurser patienten har och 

vilket ansvar och vilka insatser som är rimliga för just denna person, i den specifika situationen. Målet 

är en patient som är delaktig utifrån sina egna förutsättningar.  

I överenskommelsen om God och nära Vård 2021 belyses att patientkontrakt i första hand ska 

erbjudas patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. 
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Sammanhållen planering 

Genom samverkan mellan berörda vårdaktörer ska patientens behov, aktiviteter och önskemål 

samordnas, för att ge en överblick. En patient med flera vårdkontakter ska enkelt kunna ta del av en 

sammanhållen plan, som minskar dubbelarbete och sparar tid för både patienten och vården. 

Sammanhållen planering kan vara en del av ett patientkontrakt. 

”Sammanhållen plan” är en framtidsvision av en interaktiv plan på 1177.se som 

visualiserar och samordnar patientens behov, aktiviteter och önskemål vilket 

underlättar vardagen för den enskilde  

…en sammanhållen planering är interaktiv och ger överblick över patientens behov, 

aktiviteter och önskemål 

…en sammanhållen planering stödjer både patienters och vårdens behov av 

samordning 

Fast kontakt med vården 

Hälso- och sjukvården ska ansvara för samordning och koordinering av vårdinsatserna genom en fast 

vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter och ska ha ansvar för samordning. 

Syftet är att skapa tydlighet för patienten kring nästa steg i vård och behandling, för att ge trygghet, 

kontinuitet och helhet. I primärvården är fast vårdkontakt och fast läkarkontakt reglerade i lag. SKR 

…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 

Det ska vara enkelt att ta kontakt med vården. Patienten ska kunna boka tider i samråd med vården 
eller på egen hand och på olika sätt, till exempel via webben. Tillgänglighet handlar 
även om att få vård inom rimlig tid när patienten behöver och kan, med nationella 
medicinska riktlinjer som utgångspunkt. SKR 

… 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. 
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Nuläge och planerade insatser 

 Nuläge  

Sedan början av 2020 finns 5 utvecklingsledare i Område Samverkan, Region Värmland, som har ett 
uppdrag att stödja verksamheterna i arbetet med patientkontrakt. Referensgrupp för patientkontrakt i 
Värmland finns också sedan 2020. Från och med hösten 2021 kommer två av utvecklingsledarna i 
Område Samverkan verka som processtöd och ta ett övergripande ansvar för att driva processen med 
patientkontrakt i Värmland. 
  
Under pandemin har arbetet med patientkontrakt påverkats, då en omställning av hälso- och 
sjukvården genomförts. Några aktiviteter har genomförts under pandemiåret som har en positiv effekt 
för fortsatt arbete med patientkontrakt. Här är några exempel:  
 

• Intervjuer med 2 patientrepresentanter och 1 anhörigrepresentant har spelats in och 
spridits i olika workshops utifrån personcentrerad vård, målbildsarbetet Nära Vård, och 
under kampanjveckan ”Vad är viktigt för Dej”. Dessa intervjuer finns tillgängliga för alla 
verksamheter oavsett huvudman via länets ”Vårdgivarwebb”.   
 

• Kartläggning av aktuella behov av förbättringsarbete med samordnad individuell 
planering, SIP, i Värmland. Planering och genomförande av grundutbildning i SIP, 
samordnad individuell plan.  

  

• Nätverksträffar för utskrivningssamordnare inom slutenvården, både somatik och 
psykiatri, samt kommun.   

  

• Fortsatt och ständigt pågående stöd i utvecklingsarbeten som rör samverkan, vårdens 
övergångar, personcentrerad vård och samverkansstrukturer på lokal nivå.  

  
Pandemin har också bidragit till en ökad samverkan mellan regionen och kommunerna i 
länet. Samverkan har stärkts, då samverkan har skett kring exempelvis vaccinationer, smittskydds- 
och hygienfrågor. 
 
Sammanhållen planering 

I dagsläget finns inget enhetligt underlag för en dokumenterad överenskommelse mellan patient och 

vårdgivare.  

Det saknas även möjlighet att presentera en digital översikt för sammanhållen planering, för patienter 

eller vårdens medarbetare. Förbättrade möjligheter till en i realiteten aktiv samverkan och 

informationsdelning kring sammanhållen planering pågår inom Inera. En förstudie om steg 1 är 

publicerad och arbetet med fas 2 pågår under hösten 2021 för att kunna resultera i mer samlat beslut 

om genomförande runt årsskiftet 2021-2022 eller tidigt 2022.  

Det finns många olika planer och behov ses att inventera, rensa och samordna dessa. Flera av dessa 

planer speglas ej upp via 1177 vårdguiden och är därför inte tillgängliga för patienten.  

Kortsiktigt arbetar Kundgrupp Cosmic och leverantören Cambio med att utveckla möjligheterna att 

dela planeringsinformation både från Cosmic Link och för befintlig användning av vårdplaner med 

patienten. Inom vissa gränser kan funktionalitet skapas för att patienten också kan göras 

medskapande, i begränsad omfattning. De tjänster via 1177 som idag erbjuds är inte möjliga att 

integrera fullt ut i regionens vårdinformationssystem.   

För närvarande kan patienten kontakta flertalet verksamheter inom regionen via 1177 Vårdguiden, 

utifrån begränsad funktionalitet och tjänster. 

Samordnad individuell planering, SIP 

Arbetet pågår i nuläget utifrån lagstiftningen samtidigt finns behov av att förbättra kvalitet på, och att 
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initiera och genomföra fler SIPar efter behov. December 2020 genomfördes en 

kartläggning/inventering gemensamt för region, kommuner och patientrepresentanter, för att fånga 

aktuella behov för fortsatt förbättringsarbete med Samordnad individuell planering. 

Förbättringsområden som framkom rör; själva SIP-mötet samt förberedelse och uppföljning, 

samordningsrollen, IT-stöd, ansvarsfördelning, gemensam bild av SIP-processen. Även vikten av 

förutsättningar som flexibilitet, individanpassning, tid, förståelse och respekt för olika aktörers 

sammanhang.  

Uppföljning av genomförda SIP:ar mäts idag genom indikatorn ”andelen av under mätperioden 

avslutade vårdtillfällen där en samordnad individuell planering initierats och genomförts i samband 

med slutenvårdstillfället” (Under eller inom 30 dagar efter avslutat vårdtillfälle, patienter anslutna till 

kommunala insatser). Uppföljning sker utifrån ett bedömt behov av SIP. 

Det har identifierats risker med hur indata registreras, både i Cosmic Link, utifrån KVÅ-koder samt 

vilken mall som används vid dokumentation av SIP. Det finns ingen konsekvent användning av koder 

och mallar, och hur vi markerar behov av SIP i Cosmic Link. Därav får vi idag troligtvis inte ut rättvis 

statistik.  

Vi har idag ingen kvalitativ uppföljning av SIP. 

Fast vårdkontakt 

Det ser olika ut inom Regionens primärvård (egenregi och privata aktörer inom Hälsoval) hur arbetet 

med fast vårdkontakt ser ut. Idag finns flera olika rutiner och riktlinjer om fast vårdkontakt och 

samordnande sjuksköterska. På några av regionens specialistmottagningar finns också 

kontaktsjuksköterskor med ett samordningsuppdrag. Idag ses ett behov av att utveckla rollen som fast 

vårdkontakt ytterligare. 

Se även specifikt om kontinuitet och fast läkarkontakt i separat handlingsplan 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) 

Ett samarbete mellan ansvariga verksamheter för patientkontrakt och PSV inom regionen har nyligen 

etablerats för att inkludera patientkontrakt i arbetet med PSV på ett tydligare sätt. 

En representant från regionens kunskapsstödsenhet har tillkommit referensgruppen under hösten 

2021. I nuläget ingår delar av patientkontraktet i vårdförloppen då de exempelvis tydliggör nästa steg i 

vård och behandling. När ett vårdförlopp kommer på remiss till Kliniska kunskapsstyrningsenheten ser 

Region Värmlands lokala programområden över om vårdförloppen tar hänsyn till delarna i 

patientkontraktet och återkopplar till NPO om någon del saknas.  

Planerade insatser 

Följsamhet till handlingsplanen och uppföljning av planerade insatser sker kontinuerligt via 
Referensgruppen för patientkontrakt i Värmland. Olika verksamheter och funktioner kommer att vara 
involverade och ansvariga för genomförande beroende av insats. Processtödet har övergripande 
ansvar genom att sammankalla referensgruppen och leda arbetet framåt. 
Patient- och anhörigrepresentanter involveras och ger viktig input i alla aktiviteter. 

Definiera patientkontrakt i Värmland samt förtydliga målgrupp  

Fortsatt process med att definiera vad ett patientkontrakt innebär i Värmland 

 

Vad menas med patientkontrakt i Värmland? 
Är det när alla patientkontraktets delar finns eller räcker det med en del; exempelvis överenskommelse om en tid i 

samråd (när o hur) för uppföljning? 

Är det när patientkontraktet är dokumenterat och isf vart? 

Vem ska erbjudas ett patientkontrakt?  
Indikation? Avgränsad (smal eller bred) målgrupp/målgrupper eller alla? 

 

Exempel: 
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Patienter med längre vård-och behandlingsinsatser 

Patienter med omfattande och komplexa vårdbehov 

Patienter där det finns andra skäl att tydliggöra planering eller där patientkontrakt kan gagna individen 

Patienter som har ett eget önskemål om patientkontrakt 

Patientkontrakt kan upprättas med stöd av närstående eller god man istället för med patienten själv 

Dokumentation av patientkontrakt 

Fortsatt process för att möjliggöra dokumentation av patientkontraktets delar/överenskommelsen 
 
Se över möjligheten att kunna dokumentera patientkontrakt/överenskommelsen i Cosmic 
journalsystem i samarbete med IT-enheten och UAP (utveckling- och användarstöd patientjournal- 
Region Värmland) 
 
Se över möjligheten att kunna utveckla stöd för en regional vy på 1177 för sammanhållen planering i 
samarbete med IT-enheten och UAP 
 
Utöka referensgruppen med representanter från IT och UAP 
 
Region Värmland avser att vara en aktiv part i arbetet för att förverkliga de IT-tekniska möjligheterna 

för patientkontrakt. Samverkan inom Kundgrupp Cosmic gör att arbetet kan ske i samarbete och 

enhetligt med andra regioner. Ingen slutlig tidsplan för Inera-projektets realisering i praktisk drift finns 

idag. Beträffande det pågående arbetet just nu i regionens vårdinformationssystem så förväntas 

driftsättning av detta kunna ske under 2022  

Hur blir patientkontraktet nåbart och interaktivt för alla parter och i olika verksamheter? (Patient, region 
och kommun) 
Hur kan patienter som ej nyttjar digital teknik interagera i/ta del av patientkontraktet? 
Hur speglar vi överenskommelser över huvudmannagränser? 
Ses behov av länsgemensam plattform, finns någon sådan befintlig struktur och kan den i så fall 
utvecklas, för dialog om gemensamma utmaningar inom e-hälsa/välfärdsteknik/digitala lösningar på 
operativ nivå? 

Planer 

Inventera befintliga planer som används i länet och se över möjligheter för hur de kan inkluderas i 
patientkontraktet 

 
Hur kan olika planer synkas i patientkontraktet?  

Kommunikation 

Framtagande av kommunikationsplan för patientkontrakt i Värmland 
 
Framtagande av kommunikations- och informationsmaterial om patientkontrakt  
 
Utarbeta och tillgängliggöra information om patientkontrakt på ”Vårdgivarwebben” 
 
Planera för och genomföra utbildningsinsatser, informationsträffar, workshop etc för ledning och 
medarbetare inom regionen, kommunerna samt till medborgaren 
 
Vem ska nås? 
Vilket budskap ska ges? 
Hur sker information och kommunikation kring patientkontrakt? 
Vilka kommunikationskanaler är aktuella? 
Specifik plan för medborgardialog? Intresse-anhörig-patient-pensionärs-föreningar m.fl. 

Personcentrering 

Undersöka möjlighet till: 
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  - ”levande bibliotek” (brukarmedverkan)  
  - studiecirklar i personcentrering och personcentrerat ledarskap (ledning) 

Överenskommen tid och tillgänglighet 

Översyn av olika sätt att ta kontakt med vården 
Sammanställa några förslag för utveckling av kontaktvägar 
Se över en fortsatt utveckling av webb-tidbok 
 
Vilka behov av alternativa kontaktvägar ses? 
Vilka kontaktvägar behövs utvecklas? 
Vilka behov av funktioner som möjliggör för patienter att enkelt komma överens med vården om tider 

för behandling? 

Översyn och koordinering av samordningsfunktioner 

Översyn och eventuellt revidering av rutiner/riktlinjer/instruktioner som finns för olika 
samordningsfunktioner; fast vårdkontakt, samordnande sjuksköterska och kontaktsjuksköterska utifrån 
befintlig lagstiftning 
 
Tydliggöra vem som har samordningsansvar om flera fasta vårdkontakter finns och hur 
samordningsansvarig ”utses” 
 
Se även specifikt om kontinuitet och fast läkarkontakt i separat handlingsplan för fast läkarkontakt 
 
Vad har vi för behov av struktur för riktlinjer, rutiner och instruktioner för att underlätta för 
medarbetare? 
Hur sker samordning, samverka och koordinering mellan de fasta vårdkontakterna ut?  
Utses en ”samordnare” bland dessa och på vilket sätt? 

Förbättra kvaliteten i arbete med SIP, Samordnad Individuell Planering 

Initiativ utifrån kartläggning (dec 2020) av aktuella behov av förbättringsarbete med samordnad 
individuell planering, SIP, i Värmland 
 
Utbildningsinsatser: Grundutbildning i SIP och fördjupningsutbildning SIP, lokalt och länsgemensamt 
 
Undersöka möjlighet till regelbundet återkommande utbildningar i den länsgemensamma 
stadigvarande utbildningsstrukturen. 
 
Undersöka möjligheter till webb-utbildningar tillgängliga via ”Vårdgivarwebben” 

 
Undersöka möjlighet till målgruppsanpassade dialogmöten (chefer, personal i en specifik verksamhet, 
geografiska områden m.m.) med olika teman utifrån lokala förutsättningar (t.ex. personer med 
samsjuklighet, psykisk ohälsa, barn och unga, våldsutsatta etc.) runt om i länet. Dialogmöten kan vara 
ett sätt att mötas i dialog kring förutsättningar för kvalitativt goda SIPar.  
 
Fortsatt utveckla kvantitativ och kvalitativ uppföljning av SIP 
Hur mäter och utvärderar vi det vi avser mäta? 

Uppföljning och utvärdering 

Införandet av patientkontrakt kommer att följas genom regelbunden avstämning om följsamhet enligt 
handlingsplanen och om planerade insatser genomförs/revideras 
 
Undersöka möjlighet att nyttja befintliga och andra system för uppföljning av patientkontrakt, 
exempelvis direkt i patientjournal 
 
Undersöka om ”Webbkollen” är ett lämpligt verktyg att använda för uppföljning och utvärdering av 
arbete med patientkontrakt 
 



Patientkontrakt i Värmland – REGION VÄRMLAND 

12 (14) 

Undersöka hur ”7 frågor” (se bilaga 1) kan användas för uppföljning och utvärdering av arbete med 
patientkontrakt och vilka effekter som uppnåtts 
 
Se över och vid behov omarbeta ”7 frågor” för anpassad användning till utvärdering/uppföljning  
 
Kan de 7 frågorna gällande patientkontrakt integreras i Webbkollen (snabbkollen)?  
På vilka ”nivåer” kan utdata ses i webbkollen? Individ-enhet-verksamhet-organisation? 
Hur utvärdera effekter på individnivå? ”7 frågor”? Djupintervjuer? 
Hur mäter vi patientkontraktets kvalitet? ”7 frågor”? 
Hur kan effekter på individnivå sammanställas för enheten som underlag för förbättringsarbete? 
Kan region och kommuner använda Webbkollen, och utgå från samma frågor för att möjliggöra en 
gemensam utvärdering och uppföljning? 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Skapa en struktur och en plan för fortsatt arbete att inkludera patientkontrakt i arbetet med 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Gemensamma och regelbundna dialogmöten 
mellan enheterna Kliniska kunskapsstödsenheten och Område samverkan, med start hösten 2021, 
och med stöd av ansvariga chefer 

Pilotverksamhet 

Planera för ”pilotverksamhet” som testar arbete med patientkontrakt eller delar av patientkontrakt i 
liten skala. Vid pilotverksamhet av patientkontrakt eller dess delar, revideras för förbättring och de 
positiva utfall används som underlag för införande i större skala, med beaktande av lokala 
anpassningar  
 
Exempelvis testa: 
Dokumentationslösning  
”de 7 frågorna” som utvärderingsmetod 
”Införa patientkontrakt utifrån de förutsättningar som finns tillgängliga” 

Samverkan 

Alla aktiviteter i handlingsplanen sker i samverkan utifrån Referensgrupp för patientkontrakt i 
Värmland. Genomförande av planerade insatser och införande av patientkontrakt sker i bred 
samverkan med olika verksamheter och funktioner beroende av ”insatsområde” 
 
Viktiga kanaler för kommunikation, förankring och ”språngbräda” för alla aktiviteter inom ramen för 
patientkontrakt är de befintliga strukturer för samverkan i länet som redan finns i form av olika nätverk, 
strategiska och operativa arbets- och ledningsgrupper både lokalt och regionalt 
 
Länets gemensamma arena för utveckling av välfärdsfrågor i samverkan ”Nya Perspektiv”, blir en 
viktig utgångspunkt för strategiskt arbete och planering på ledningsnivå, både politisk och 
tjänstemannamässig 
 
Särskilt viktig att beakta och uppnå i arbetet med samverkan mellan huvudmännen: 
-Gemensamt ansvar för förflyttning från organisationsfokus till individfokus 
 
-Föra dialog om patientkontraktets ”tillsammans-arbete” och att utmaningar med delaktighet, 
kontinuitet, tillgänglighet och samordning är ”ett gemensamt ansvar”. Utveckling av arbete med 
patientkontrakt sker tillsammans 
 
-Arbeta med respekt för varandras ”sammanhang” för att skapa tillit och förtroende 
 
-”Knyta samman” arbetet med patientkontrakt i Värmland till Nära Vård-omställningen. Patientkontrakt 
är ett för individen och huvudmännen gemensamt verktyg som kan ta oss framåt i Nära-vård-
omställningen 
 
-Nyttja de samverkansforum/nätverk etc. som redan finns samt vid behov skapa nya, tillfälligt eller mer 
stadigvarande  
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Bilaga 1. ”7 frågor” 

 

 

 



 

 

 
 


