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Varför?





Leva livet bästa möjligt



Att göra gott med de resurser vi har



Nära vård en Fokusförflyttning
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• Utbyggd primärvård ger högre effektivitet

• Utbyggd primärvård ger mer jämlik vård

Men…

• framtidens primärvård är inte dagens primärvård 

Effektiv vård SOU 2016:2

Utbyggd primärvård – varför?



Målbild
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform Riksdagsbeslut nov 
2020

”Hälso- och sjukvården bör ställa om så att 
primärvården är navet i vården och samspelar med 
annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör 
vara att patienten får en god, nära och samordnad 
vård som stärker hälsan. 

Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån 
sina förutsättningar och preferenser och att en 
effektivare användning av hälso- och sjukvårdens 
resurser ska kunna uppnås.” 



Nationellt primärvårduppdrag  1 juli 2021

1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att

tillgodose vanligt förekommande vårdbehov

2. se till att vården är lätt tillgänglig,

3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens

behov som patientens individuella behov och förutsättningar,

4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att      
samordningen sker inom primärvården

5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete

Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, riksdagsbeslut nov 2020





Att samskapa



Organisatoriska mellanrum

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Nätverks- & projektintegration (2000-talet)

Hierarkisk integration (1900-talet)

Mats Tyrstrup, Ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm
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Nya arbetssätt växer fram -exempel

Ta de av Lärande exempel på www.skr.se

Mobila team

Hemmet 
platsen för 

vården

Hem
monitorering

Specialist-
konsultation

Befolknings-
inriktat 
arbete

Patient-
kontrakt

Barnets 
bästa



Anette Nilsson, Anneli Forsgren, Jonas Almgren

Integrerad 
primärvård i 
hemmet

VårdcentralKommunal 
hälso-och 
sjukvård

Gemensam plan för primärvård
Samtidigt har båda huvudmännen sitt eget jobb att göra



Systemledning

Samverkan kommun och region



Gemensamma målbilder växer fram



Omställning också i ledarskap, styrning och uppföljning



SKR delar utredningens bedömning 
Klipp ur SOU 2020:19 sid 157-159

• Insatser i hemmet kan ges både på primärvårdsnivå och som öppen specialiserad 
vård

• Den hälso- och sjukvård som kommunen som huvudman ansvarar för att erbjuda 
är alltid på primärvårdsnivå

• Kommunerna kan, efter att ha ingått avtal med regionen, förutom att ansvara för 
hälso- och sjukvårdvård i särskilda boenden också ansvara för att erbjuda 
primärvårdsinsatser i patientens hem 

• Läkarinsatser är alltid regionens ansvar



SKR delar utredningens bedömning 
Klipp ur SOU 2020:19 sid 157-159

• Viktigt att skapa förutsättningar för god samverkan mellan huvudmännen vad 
gäller all den hälso- och sjukvård som bedrivs i patientens hem

• Det finns inte något i lagstiftningen som hindrar att kommunalt anställd hälso-
och sjukvårdspersonal kan medverka i, och i vissa fall utföra, insatser på andra 
vårdnivåer, som den regionfinansierade hälso- och sjukvården har ansvar för 
att erbjuda och har initierat, om regionen och kommunen enas om 
förutsättningarna för detta

• Kommunalt anställd hälso- och sjukvårdspersonal utför då insatser som 
regionen fortfarande har huvudmannaskap för



Att regionen i dessa fall är huvudman för insatser där kommunen 
är utförare innebär inte någon ansvarsförskjutning

• Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har fortfarande personligt yrkesansvar

• Kommunen har fortfarande kvar sitt arbetsgivaransvar för personalen

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har fortfarande ett särskilt medicinskt 
ansvar inom det av kommunen fastställda verksamhetsområdet



Syfte med förtydligandet

• Detta tydliggörande syftar inte till att föra över något nytt ansvar till 
kommunerna vad gäller hälso- och sjukvård 

• Det syftar till att skapa förutsättningar för personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna

• Det avser också bidra till en långsiktigt hållbar arbetsmiljö genom att 
förutsättningar för samverkan tydliggörs





Varför behövs Patientkontrakt?

Medicinska resultat i världsklass men fortfarande utmaningar med 
delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning

Det speglas i patienters berättelser att mycket energi går åt till att få 
livet i vardagen att fungera, frustation lyfts kring att jag…

… inte vet mitt nästa steg och vem som gör vad

… inte vet vart eller till vem jag ska vända mig 

… inte har enkla sätt att ta kontakt 

… inte känner mig trygg 

… inte har någon överblick 



Patientkontrakt



Det ska i patientlagen regleras att varje patient ska ha möjlighet till ett s.k. 

patientkontrakt som på ett sammanhållet sätt presenterar patientens individuella plan 

med de aktiviteter och insatser som är planerade. Det ska också framgå vem/vilka som 

utgör patientens fasta vårdkontakt(er) (F)

Patientkontrakt, förslag SOU 2020;19 

27



Flera Nära vård utredningar

• Informationsöverföring inom vård och omsorg (31 maj 2021)

• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
( 1 okt 2021)

• Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i 
framtidens hälso- och sjukvård ( 31 aug 2021)

• Samsjuklighetsutredningen ( 30 nov 2021)

• Tillgänglighetsdelegationen ( 15 maj 2022)

• Äldreomsorgslag ( 30 juni 22)



Framgångsfaktorer för den nära vården

• Personcentrering som förhållningssätt och 
arbetssätt

• Samverkan mellan kommuner och regioner -
systemledning

• Målbild som visar riktning och plan för 
genomförandet

• Samordna före inte efter

• Skapa tillsammans med invånare, patienter och 
brukare 

• Ställ om styrning och ledning


