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Bakgrund 
SKL och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 vidareut-

veckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är 

att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik 

hälsa. 

Överenskommelsen omfattar totalt 2 430 mnkr. Av dessa avsätts 2 406 mnkr 

till regionerna. Överenskommelsen består av tre utvecklingsområden: 

 Omställning till god och nära vård 

 Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården 

 Patientkontrakt och andra sätt att främja samordning, samverkan och 

ökad delaktighet 

 

Inriktning 2019 

Omställning till god och nära vård 

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och 

omsorg som främjar jämlik hälsa. Målet är också att patienter och närstående 

ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar 

och behov. 

Medarbetarperspektivet ska lyftas fram och utvecklas. Utgångspunkt för 

omställningen är den målbild och färdplan som utredningen Samordnad ut-

veckling för god och nära vård har föreslagit i delbetänkandet God och nära 

vård – En primärvårdsreform (2018:39). 

Till regionerna avsätts 1500 mnkr för insatser som stödjer omställningen till 

god och nära vård. Insatserna bör utgå från ett långsiktigt strategiskt arbete 

där kommuner och regioner samverkar. Regionerna har ett särskilt ansvar för 

att samverkan med kommunerna etableras. Till SKL avsätts 15 mnkr för 

stödinsatser till huvudmännen. 

Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården 

Genom överenskommelsen ges förutsättningar för regionerna att fortsatt 

förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården. Syftet är att genom 

insatser som stärker arbetet med den förstärkta vårdgarantin ska patienten 

snabbare få rätt vård genom förbättrad tillgänglighet. 

Till regionerna avsätts 453 mnkr för insatser som avser att förbättra och 

utveckla tillgängligheten i primärvården. 

Patientkontrakt ska främja delaktighet, tillgänglighet, samverkan 
och samordning 

Målet är att främja förutsättningarna för samordning av vårdsinsatser, sam-

verkan mellan vårdaktörer samt tillgänglighet och ökad delaktighet för pati-

enter. Regionerna ska fortsätta utveckla arbetet med Patientkontrakt vilket 

bygger på värdegrunden i personcentrerad vård. 
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Med Patientkontrakt ska det på sikt finnas en dokumenterad överenskom-

melse med gemensamt ansvar där det är tydligt beskrivet vad patienten gör 

själva och vad vården gör. En sammanhållen planering över patientens samt-

liga vård- och omsorgskontakter ska kunna visualiseras digitalt via 1177 

Vårdguiden. Det är både en överenskommelse mellan vården och patienten 

och en teknisk lösning som ska underlätta samordningen av patientens vård-

insatser. I första hand ska Patientkontrakt erbjudas patienter med omfattande 

och komplexa vårdbehov. 

Till regionerna avsätts 453 mnkr till införande av Patientkontrakt och till 

SKL avsätts 9 miljoner kronor till utvecklingsprojekt med Patientkontrakt. 

 

Villkor/Prestationskrav 
För att få ta del av medlen inom ramen för överenskommelsen ska regioner-

na uppfylla ett antal grundläggande krav. Arbetet ska utgå från aktuella ut-

vecklingsbehov i regionerna och ha en långsiktig ambition. Regionerna ska 

samverka med den kommunala hälso- och sjukvården.  

För respektive utvecklingsområde anges hur SKL ska stödja regionernas 

arbete. 

1. Omställning till en god och nära vård  

Området avser omställningen till god och nära vård med utgångspunkt i den 

målbild och färdplan utredningen Samordnad utveckling för god och nära 

vård har föreslagit i delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsre-

form (2018:39). 

Insatser som regionerna ska genomföra 

Insatser som stödjer omställningen till god och nära vård med särskilt fokus 

på primärvård som bidrar till att:  

 Utveckla samordning inom eller mellan vårdgivare.  

 Kontinuitet och relationsbyggande.  

 Tillgänglighet.  

 Delaktighet för patienter och närstående.  

 En säkrad kompetensförsörjning i den nära vården.  

 Anpassade vårdinsatser till de målgrupper som i hög grad besöker vår-

den, t.ex. patienter med psykisk ohälsa.  

Det kan även handla om utveckling av: 

 Ersättningssystem,  

 Hälsofrämjande och förebyggande insatser samt proaktiva arbetssätt.  

 Nya arbetssätt med stöd av digital teknik för att hantera utmaningar som 

finns i glesbefolkade områden med stora geografiska avstånd  

Insatserna bör utgå från ett långsiktigt strategiskt arbete där kommuner och 

regioner samverkar inom länen för att uppnå målbilden för omställningen. 

Inom ramen för denna överenskommelse ges regionerna ett särskilt ansvar 

för att samverkan med kommunerna kommer tillstånd.  
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Insatser som SKL ska genomföra  
SKL ska stödja kommunernas och regionernas   

 strategiska arbeten för omställningen till god och nära vård,  

 uppföljning av omställningen till god och nära vård samt ta fram meto-

der för uppföljning av resursutnyttjande och ekonomisk bärkraft i om-

ställningen,  

 förändringsledning i relation till omställningen, 

 kommunicera bakgrunden till omställningen och bidra till spridning av 

goda exempel,  

 arbete med kompetensförsörjning, utbildning och forskning i relation 

till omställningen till god och nära vård, 

 nya personcentrerade arbetssätt med inriktning på främjande, förebyg-

gande och proaktiva arbetssätt samt nya arbetssätt med stöd av digital 

teknik.  

Insatser för att stödja omställningen samordnas med Socialstyrelsen och 

andra berörda myndigheter. 

 

2. Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården 

Området omfattar insatser som syftar till att stärka arbetet med den förstärkta 

vårdgarantin. Medel kan användas exempelvis till nya och utvecklade ar-

betssätt, åtgärder för att attrahera och behålla personal, digitala kontaktvägar 

för patienterna utifrån deras behov, förändrad väntetidsuppföljning och utö-

kade öppettider för snabbare vård.  

Insatser som regionerna ska genomföra 

 Genomföra insatser för att utveckla och förändra arbetssätt eller andra 

insatser som stödjer arbetet med den förstärkta vårdgarantin.  

 Rapportera alla besök i primärvården till den nationella vänte-

tidsdatabasen, i enlighet med modellen för utvecklad uppföljning av 

primärvård. Resultatet ska användas för att förbättra tillgängligheten 

och därmed servicegraden för patienterna.  

 

Insatser som SKL ska genomföra  

SKL ska stödja regionerna i förbättringsarbetet och verksamhetsutvecklingen 

på området och tillsammans med regionerna samordna nationella mötesplat-

ser, idéseminarier och workshops i syfte att utbyta och sprida erfarenhet och 

kunskap om framgångsrika arbetssätt samt hur tillgängligheten inom primär-

vården kan förbättras. 

 

3. Patientkontrakt och andra sätt att främja samordning, 
samverkan och ökad delaktighet 

Området handlar om att främja förutsättningarna för samordning av vårdsin-

satser, samverkan mellan vårdaktörer och ökad delaktighet för patienter. 
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Insatser som regionerna ska genomföra 

För att ta del av medlen för utvecklingsområdet ska regionerna fortsätta ut-

veckla arbetet med att få en mer personcentrerad vård. Det kan till exempel 

ske genom införandet av patientkontrakt.   

Regionerna ska:  

 Ta fram och införa rutiner för fast vårdkontakt  

 Fortsätta arbetet med breddinföra webbtidsbokning  

 Stödja utvecklingen av systemet med patientkontrakt på 1177 Vårdgui-

den  

 Redovisa förbättringsarbete som påbörjats avseende gemensamma 

överenskommelser, överenskomna tider, samordning och samverkan.  

 
Insatser som SKL ska genomföra  
Arbetet med patientkontrakt ska anpassas och utvecklas i enlighet med vad 

som anges i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. 

SKL ska:  

 Säkra att Patientkontrakt och arbetet med Min vårdplan cancer integre-

ras. Det ger förutsättningar för att patientkontrakt ska kunna testas och 

användas regionalt.  

 Utveckla möjligheterna till digital visualisering med utgångspunkt från 

förstudien som genomförts av Inera.  

 Stödja regionerna att införa patientkontrakt för patienter med komplexa 

och omfattande behov samt se över hur vårdinsatser och hälsofrämjande 

och förebyggande insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 

kan inkluderas.  

 Utveckla mått för uppföljning av indikatorer för patientkontrakt.  

 Arbeta för att integrera patientkontrakt i arbetet med god och nära vård.  

 Tillsammans med regionerna genomföra lärandeseminarier och skapa 

förutsättningar för möten och erfarenhetsutbyte avseende utveckling 

och införande av patientkontrakt.  
 

Uppföljning/redovisning 
För att ta del av medlen inom de tre utvecklingsområdena ska respektive 

region, med stöd av SKL, lämna in en redovisning av genomförda insatser, 

kostnader och resultat inom de tre utvecklingsområdena.  

Regionerna ska vidare lämna in en nulägesrapport av var respektive region 

befinner sig i omställningen till en god och nära vård. I detta ingår bl.a. att 

beskriva hur regionen arbetar samt de möjligheter och utmaningar som har 

identifierats för att kunna genomföra omställningen. Tidigare framtagna 

underlag och beslut till exempel om kompetensförsörjning, behov av ut-

veckling av digitala verktyg, hur man synliggöra och omfördelar resurser, 

utvecklar nya arbetssätt och samverkansstrukturer, kan användas.   
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Nulägesrapporten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att 

stödja och följa omställningsarbetet i respektive region samt för att gemen-

samt kunna utveckla 2020 års överenskommelse utifrån förutsättningar och 

behov.  

Regionernas redovisningar och nulägesrapporter ska ha inkommit till SKL 

senast den 1 oktober 2019.  

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och analysera insatserna i över-

enskommelsen. Redovisningen ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast 

den 15 oktober 2019. 

 


