
Kontakt

Bakgrund Mål

Genomförda förändringar Resultat

Vården behöver bli mer personcentrerad 
och anpassas till dem den är till för 

Tjänster behöver utvecklas i samverkan 
mellan patient och vårdgivare

Patientens egna resurser behöver 
tillvaratas för att stärka individens egen 
kraft samt frigöra resurser i vården till 
dem som behöver det 

I Region Jönköpings län har
patientkontrakt breddinförts med stöd av
genombrottsmetodik i de olika
verksamheterna

Delprojektet patientkontrakt invånare 
syftar till att: 
- invånaren ska träna sig i att tillvarata 
sina egna resurser 

- förbereda sig för att i mötet med 
vården/omsorgen utveckla gemensamma 
överenskommelser med gemensamt 
ansvar

- stärka samskapande med 
patientföreningar/Funktionsrätt
Jönköpings län

Alla invånare som varit i kontakt med 
vården ska till 90 % uppleva: 

- delaktighet 

- tillgodosedd information

- tillgänglighet

- förtroende

Följs via Nationell Patient Enkät

Magdalena Fritzon, magdalena.fritzson@rjl.se Maria Johansson, maria.e.johansson@rjl.se

PATIENTKONTRAKT –
KATALYSATORN TILL NÄRA VÅRD

med invånaren som bränsle!

• Olika områden där Patientkontrakt har integrerats 

”I projektet har skapats 

en energi och utrymme 

där alla får bidra” 

”Känns jämlikt, man vet 

inte om några i gruppen 

är patientföreträdare 

eller jobbar i regionen”

”Min egen hälsa har 

påverkats positivt” 

• Ett designteam med olika kompetenser har tillsammans drivit arbetet framåt på flera 
olika nivåer

• Ny roll som digital coach har utvecklats av invånarna själva via ett co-design projekt

• Samverkanspartner har varit olika verksamheter, PEER, Levande bibliotek samt 
patientstödjare

Stärka och möjliggöra 

invånarens tillvaratagande och utvecklande 

av egna resurser för ökad tilltro till egen 

förmåga: 

- i relation till egen hälsa

- kontaktvägar med vården

- och i möten med vården
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Kontakt

Vad har fungerat bra? Vad har varit svårt?

Viktiga milstolpar

• Användning av Zoom-verktyget med polls och breakoutrooms vid nätverksträffar med 

vårdsamordnare och projektgrupp invånare  

• Att medvetandegöra osäkerhetsfaktorer och att hitta nya roller vid innovation genom 

visualisering och självskattning (Clarke J,Waring J,Timmons S, Damien, Newman)

• Noggrannhet i mötesförberedelser med transparens i kommunikationen har lett till ökad 

trygghet för projektdeltagare

• Väl sammansatt designteam med olika kompetenser och professioner

• Olika mötesplatser för samverkan

• Värdefullt med koppling teori-praktik, nära samverkan med följeforskare

Lärdomar: 

• Ha med person med patienterfarenhet från början

• Integrera i det som redan pågår

• Gör det enkelt

• Vara trygg med att inte ha alla svar från början

• Håll i, håll ut, håll om

PATIENTKONTRAKT –
KATALYSATORN TILL NÄRA VÅRD

med invånaren som bränsle!

• Nå ut till alla verksamheter – genombrottmetoden har inte nått alla

• Viss tröghet att involvera alla professioner

• SIP inom samma huvudman

• Initialt skapade begreppet patientkontrakt frågor

• Hur patientkontrakt ska dokumenteras utan att skapa ytterligare 
dubbeldokumentation

• Korta ledtider är en utmaning för att matcha verksamheternas vardag

• Ändrade arbetssätt kan vara stimulerande men även utmanande 

Beskriv viktiga milstolpar/beslut/vägval i arbetet

Magdalena Fritzon, magdalena.fritzson@rjl.se

Maria Johansson, maria.e.johansson@rjl.se
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Scanna QR-koden
för mer
information 

om patientkontrakt
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