
 
 
Informationsbrev vecka 27 2018 
 
Information från HR 
"Region Halland som arbetsgivare kan endast acceptera läkarintyg som faller under 
sjuklönelagen, som är utfärdade av läkare  eller tandläkare. 
  
Vem som får utfärda sjukintyg är särskilt reglerat i Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS 2005:29) där det tydligt framgår att sådant intyg ska vara utfärdat av läkare 
eller tandläkare, sådan uppgift får ej delegeras. Det finns även reglerat i § 8 lagen om 
sjuklön (1991:1047) där det framgår att arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön för 
mistade förmåner under tid från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för 
sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan 
under denna tid genom intyg av läkare eller tandläkare. 
  
Av 27 kap. 25 § socialförsäkringsbalken (2010:110) följer att den försäkrade ska 
styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med 
den sjunde dagen efter sjukperiodens första dag genom att lämna in ett läkarintyg till 
Försäkringskassan. På samma sätt här är det endast läkare och tandläkare som får 
utfärda detta intyg. 
   
Sammanfattningsvis, om intyget är ett intyg som faller in under sjuklönelagen, dvs 
ska styrka arbetsoförmåga och rätten att vara hemma och erhålla sjuklön, ska det 
utfärdas av läkare eller tandläkare för att accepteras." 
 
Vid frågor kontakta indre.grimpe@regionhalland.se HR-chef 
 
Kvalitetsrevision i höst - Innehåll och tider 
Här kommer en liten uppdatering om innehåll i höstens revisioner. 
Områden som kan vara aktuella för revision beskrivs övergripande på sidan för 
uppföljning på extranätet.   
Vi kommer särskilt i höst ha dialog kring stöd vid ohälsosamma levnadsvanor, BVC, 
psykisk ohälsa, kvalitetsregister, tillgänglighet och studenter. 
Vi kommer också följa upp era eventuella avvikelser och handlingsplaner från förra 
årets revision. 
Bifogar de inbokade tiderna igen om någon har missat den första informationen. 
Hör av er om ni har några frågor! 
 
Önskar er alla en skön sommar! 
Pernilla.Wallerstedt@regionhalland.se 
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Protokollsutdrag HSU 2018-05-29 
Bifogar följande protokollsutdrag från HSU den 29 maj: 

• Information patientmiljarden 
• Tjänsteskrivelse utökad vårdgaranti inom primärvården 
• Handlingsplan överenskommelsen patientmiljard 
• Överenskommelse mellan staten och SKL 
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Revisionsmöten på Vårdval Halland enheter närsjukvård hösten 2018 
 
I höst är det dags för revisionsbesök från regionskontoret igen i enlighet med uppföljningsplanen i 
uppdragsbeskrivningen för Vårdval Halland.  
 
Tid och plats 
Ni har fått tider tilldelade er, se nästa sida.  Om ni har behov av att byta tid så önskar vi om möjligt 
att detta sker inom samma kommun för att vi logistiskt ska få ihop det. Ta då kontakt med aktuell 
enhet som ni önskar byta med och när ni är överrens kontakta oss för att stämma av.  
 
Besöket beräknas ta 2 timmar och det sker på er enhet.  
 
Innehåll i besök 
Områden som kan vara aktuella för revision beskrivs övergripande på sidan för uppföljning på 
extranätet.  Vi kommer särskilt i höst ha dialog kring stöd vid ohälsosamma levnadsvanor, BVC, 
psykisk ohälsa, kvalitetsregister, tillgänglighet och studenter. 
Vi kommer också följa upp era eventuella avvikelser och handlingsplaner från förra årets revision. 
 
Deltagare 
Ni väljer själva vilka som är med på besöket utifrån vilka ni tycker är lämpliga.  
 
Rapport  
Er rapport från i höstas hittar ni på samarbetsplatsen ”Revision Vårdval Närsjukvård” på extranätet .  
Ni som är chefer har behörighet till er vårdcentrals resultat. Behöver ni skaffa behörighet kontaktar 
ni Susanne Johansson (kontaktuppgifter nedan) så hjälper hon er. Bifogat finns också en manual hur 
ni hittar era dokument.  
 
Tveka inte att på att höra av er om ni har några frågor eller om ni inte hittar er enhet i listan! 
 
Kontaktperson: 
Pernilla Wallerstedt, kvalitetsrevisor 
0702-531191, 
Pernilla.Wallerstedt@regionhalland.se 

För behörighet eller frågor kring samarbetsplatsen; 
Susanne Johansson  
035-13 48 62, 
susanne.n.johansson@regionhalland.se 
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Tidplan kvalitetsrevisionsmöten hösten 2018 
Uppdaterad senast: 180619

Datum Veckodag Ort Vårdcentral Tid

180822 onsdag Laholm Helsa Knäred 9.00-11.00
Helsa Glänninge 9.00-11.00

180823 torsdag Halmstad Vc Nyhem 12.30-14.30
Vc Andersberg 15.00-17.00

180828 tisdag Laholm Vc Centrum Laholm 9.00-11.00
Strandängshälsan 12.30-14.30

180907 fredag Falkenberg Familjeläkarna Skrea 8.15-10.15
Familjeläkarna Söderbro 8.15-10.15
Husläkarna Falkenberg 10.30-12.30
Laurentiuskliniken 14.00-16.00

180910 måndag Halmstad Amadeuskliniken Söndrum 12.15-14.15
Amadeuskliniken Fyllinge 12.15-14.15
Söndrumkliniken 14.30-16.30

180924 måndag Falkenberg Vc Falkenberg 9.00-11.00
Vc Ullared 12.45-14.45
Vc Vessigebro 12.45-14.45

181003 onsdag Kungsbacka Vc Särö 9.00-11.00
Säröledens familjeläk 12.30-14.30

181004 torsdag Falkenberg/Halmstad Vc Slöinge 8.00-10.00
Vc Getinge 10.30-12.30

181017 onsdag Kungsbacka Husläkarna Vallda 9.00-11.00
Stenblomman 12.30-14.30
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Datum Veckodag Ort Vårdcentral Tid

181031 onsdag Laholmshälsan 9.00-11.00
Lagaholmskliniken 13.00-15.00
Familjeläkarna vid torget 13.00-15.00

181101 Torsdag Halmstad Kattegattkliniken 12.30-14.30
Viktoriakliniken 15.00-17.00

181108 torsdag Kungsbacka Vc Åsa 9.00-11.00
Vc Fjärås 12.30-14.30
Vc Onsala 15.00-17.00

181109 fredag Halmstad Vc Bäckagård 8.30-10.30

181112 måndag Kungsbacka Husläkarna Kba 9.00-11.00
Vc Kungsbacka 12.30-14.30
Vc Kolla 15.00-17.00

181116 fre Varberg Neptunuskliniken 12.15-14.15
Varmbadhuset 14.30-16.30

181119 mån Halmstad Vc Hertig Knut 14.30-16.30

181120 tis Halmstad/Hylte Vc Oskarström 9.00-11.00
Vc Torup 12.30-14.30
Vc Hyltebruk 15.00-17.00

181128 onsdag Varberg Västra Vall 8.00-10.00
Vc Tvååker 10.30-12.30
Läjeskliniken 14.00-16.00

181129 tors Halmstad Capio Citykliniken 12.30-14.30
Tudorkliniken 15.00-17.00

181203 mån Halmstad Vc Vallås 14.30-16.30

181207 fre Varberg Vc Håsten 9.00-11.00
Vc Veddige 12.30-14.30
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§165 

Information om Patientmiljarden 2018 – Förstärkt vårdgaranti inom 
primärvården 
RS170911 

 

Beslut 
Regionstyrelsens hälso - och sjukvårdsutskott beslutar att 

 med ett godkännande lägga informationen till handlingarna 
 

Ärendet 
Region Halland har enligt uppdraget i överenskommelse Patientmiljarden, bilaga 1, 
sammanställt en handlingsplan, bilaga 2, kring de utvecklingsområden som ingår i 
överenskommelsen och de åtgärder/aktiviteter som regionen behöver vidta. 

 
Den förstärkt vårdgaranti inom primärvård innebär att landstingen ska erbjuda 
patienten ”medicinsk bedömning” inom tre dagar av legitimerad personal. Det innebär 
att den lagstadgade vårdgarantin till läkare inom sju dagar kommer att upphöra. 
Region Halland bör överväga att införa en regional vårdgaranti för läkarbesök 
och/eller åtgärd. 

 
I Region Halland dokumenteras åtgärds– och diagnoskod framför allt av läkare. För 
att Region Halland ska kunna följa upp medicinska bedömningar enligt propositionen 
2017/18:83, måste samtlig legitimerad personal kunna dokumentera åtgärds– och 
diagnoskoder i journalen. 

 
Enligt överenskommen ska Region Halland börja rapportera den förstärkta 
vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast 1 januari 2019. 

 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens hälso - och sjukvårdsutskott beslutar att 

 med ett godkännande lägga informationen till handlingarna 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utökad vårdgaranti inom primärvården 2018 

 Handlingsplan Överenskommelse Patientmiljarden 2018 Region Halland 

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och 
samordningen i hälso- och sjukvården(17/00003) 

 

Expedieras till 
Driftsnämnden Hallands sjukhus 
Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 
Driftsnämnden Närsjukvården 
Privata vårdgivare 
Driftsnämnden Psykiatri 
 

 

Vid protokollet   
 

Maria Fransson  
  

Justerat 2018-06-20 
 
Mikaela Waltersson     Lise-Lotte Bensköld Olsson  
  

Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla 2018-06-21 
  

Utdragsbestyrkande  
 
 
  

 Ylva Johansson  
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Avdelningen för kvalitet   
Carina Werner   
Hälso och sjukvårdsstrateg   
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Patientmiljarden 2018 – Förstärkt vårdgaranti inom primärvården 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens hälso - och sjukvårdsutskott beslutar att: 

Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Region Halland har enligt uppdraget i överenskommelse Patientmiljarden, bilaga 1, 

sammanställt en handlingsplan, bilaga 2, kring de utvecklingsområden som ingår i 

överenskommelsen och de åtgärder/aktiviteter som regionen behöver vidta.  

 

Den förstärkt vårdgaranti inom primärvård innebär att landstingen ska erbjuda 

patienten ”medicinsk bedömning” inom tre dagar av legitimerad personal. Det innebär 

att den lagstadgade vårdgarantin till läkare inom sju dagar kommer att upphöra. 

Region Halland bör överväga att införa en regional vårdgaranti för läkarbesök 

och/eller åtgärd.  

 

I Region Halland dokumenteras åtgärds– och diagnoskod framför allt av läkare. För 

att Region Halland ska kunna följa upp medicinska bedömningar enligt propositionen 

2017/18:83, måste samtlig legitimerad personal kunna dokumentera åtgärds– och 

diagnoskoder i journalen.  

 

Enligt överenskommen ska Region Halland börja rapportera den förstärkta 

vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast 1 januari 2019. 

 
Bakgrund 

Målet med överenskommelsen om en Patientmiljard 2018, är att bidra till 

utvecklingen av tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas 

vårdinsatser. Satsningen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra 

tillgängligheten till primärvården samt en mer patientcentrerad vård genom 

samordning, kontinuitet och helhetssyn. Överenskommelsen inriktas mot införandet 



[Skriv text] 
 

 

av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården, att stödja införandet av patientkontrakt 

samt uppföljning av ledtider inom patologi.  

 

Dagens vårdgarantigräns innebär att patienten ska erbjudas besök hos läkare i 

primärvården inom sju dagar. Det nya förslaget om en förstärkt vårdgaranti inom 

primärvård innebär att landstingen ska erbjuda patienten att inom tre dagar få en 

”medicinsk bedömning” av legitimerad personal. Det innebär att den lagstadgade 

vårdgarantin till läkare inom sju dagar kommer upphöra. För att säkerhetsställa att 

patienter som efter en ”medicinsk bedömning” bedömts vara i behov av läkarkontakt 

eller annan åtgärd inom primärvården erbjuds besök inom rimlig, bör Region Halland 

överväga en regional vårdgaranti för läkarbesök och/eller åtgärd.  

 

Enligt propositionen 2017/18:83 ska den medicinska bedömningen följas upp genom 

att det i journalen finns en åtgärds- eller diagnoskod registrerad. I Region Halland 

dokumenteras åtgärds– och diagnoskod framför allt av läkare. För att Region Halland 

ska kunna följa upp medicinska bedömningar enligt propositionen, måste samtlig 

legitimerad personal ha förutsättningar för att kunna dokumentera åtgärds– och 

diagnoskoder i journalen. Det innebär bl.a. behov av utbildningsinsatser inom 

dokumentation och registrering i VAS, samt kvalitetssäkring av data.  

 

Endast vårdenheter som är anslutna till VAS kommer kunna ingå i uppföljningen. För 

att kunna följa "medicinsk bedömning” på vårdenheter och hos underleverantörer 

som inte är anslutna till VAS, krävs andra IT-lösningar.  

 

Enligt överenskommelsen ska Region Halland börja rapportera den förstärkta 

vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast 1 januari 2019. 

 
 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 miljard kronor. Av de totala 

medlen är 980 mkr avsedda som stimulansmedel till landstingen. För att ta dela av 

medlen behöver landstingen uppfylla vissa grundläggande krav när det gäller både 

förstärkt vårdgaranti och patientkontrakt, för detta har en handlingsplan skrivits. 

Fördelning av medlen sker i relation till befolkningsandel, baserad på 

befolkningsunderlaget, vilket ger Region Halland möjlighet till medel motsvarande 

31,4 mkr. Beslut om utbetalning av medel fattas efter att landstingen har lämnat in 

sina handlingsplaner, vilket ska ske senast 16 april 2018. Utöver dessa medel har 

regeringen gjort en tilläggs överenskommelse, vilket är en förstärkning till pågående 

arbete med 12 mkr till Halland. 

De beviljade medlen för Region Halland kommer att användas till, projektledning, 

systemutveckling, digitaliseringskostnader, utbildning, kompetenshöjande insatser, 

genomförandestöd och piloter för utveckling av nya arbetssätt. 
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Regionkontoret 

 

 
Jörgen Preuss 
Tf Regiondirektör 

 

 
 

   
 

Bilaga:  

Bilaga 1: Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen 

i Hälso- och sjukvården Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Landsting  

Bilaga 2: Handlingsplan Överenskommelse Patientmiljarden 2018 Region Halland 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Driftsnämnden Hallands sjukhus 

Driftsnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 

Driftsnämnden Närsjukvården   

Privata vårdgivare 

Driftsnämnden Psykiatri 
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  Datum Diarienummer 

  2018-04-10 RS170911 

   

 

SKL 

Ärendenummer: 17/05976 

118 82 Stockholm 

 

 

Handlingsplan Överenskommelse Patientmiljarden 2018 

Region Halland 
 

Region Halland har fått möjlighet att lämna in en handlingsplan gällande 
Överenskommelse Patientmiljarden 2018. I samband med upprättande av 
handlingsplanen har kartläggning av behov, möjligheter och utmaningar i förvaltningarna 
genomförts. Dialog har även förts med patientföreträdare, professionsföreträdare och 
medarbetare på Regionkontoret i Region Halland.  
 
 
1. Beskriv utgångsläget för de två utvecklingsområdena i överenskommelsen  
 
A. Vilka är era förutsättningar för att införa den förstärkta vårdgarantin i 
primärvården?  
 
Region Halland har en uppdragsbeskrivning för vårdvalet i primärvården som styr 
innehållet i uppdraget utifrån bl.a. krav på professioner och utbud. I uppdragsbeskrivning 
har Region Halland krav på tillgänglighet inom de flesta professioner. Varje år sker en 
uppföljning/revision av primärvårdens uppdrag, där krav på åtgärd av avvikelser 
efterfrågas samt goda exempel tas till vara och sprids mellan verksamheterna.  
Region Hallands vårdvalsenheter har erfarenhet av olika typer av arbetssätt ex Drop in, 
SIM-mottagning, Lättakut m.fl. Det finns inga krav i uppdragsbeskrivningen på vilken typ 
av arbetssätt som ska bedrivas på enheten.  
 
Region Halland har avtal med vårdenheter om särskilda uppdrag. De särskilda 
uppdragen gäller bland annat, Barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom 
och funktionsnedsättningar. Region Halland arbetar för En väg in för barn och unga med 
psykisk ohälsa, i nuläget är tillgängligheten till denna verksamhet en utmaning. 
 
Tillgängligheten till vårdvalsenheterna i Region Halland är stabil, vid senaste nationella 
mätningen uppvisar Region Halland en läkartillgänglighet på 90 procent och 
telefontillgänglighet på 96 procent. Regionen har arbetat för att skapa ett 
regiongemensamt fokus på tillgänglighet. Region Halland ser att tillgängligheten till 
läkare påverkas när tillgången till läkaresurser förändras.  
Utöver vårdgarantin inom primärvård har Region Halland regionala krav inom vårdvalet 
på tillgänglighet till fysioterapeuter, arbetsterapeuter (7 dagar), kuratorer och psykologer 
(14 dagar). Uppföljning av tillgänglighet utanför det som redovisas till den nationella 
väntetidsdatabasen, sker vid årliga revisioner. 
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Region Halland har på regionövergripande nivå endast följt tillgänglighetsstatistik till 
läkare inom 7 dagar. 
Region Halland ingår i SKL:s nationella projekt ”Utökad uppföljning av tillgänglighet i 
primärvård”, och har påbörjat överföring av data till den nationella väntetidsdatabasens 
testdel. Arbetet ska leda till förbättrad uppföljning och ge stöd till ändrade arbetssätt så 
att invånarna i Halland får en god tillgänglighet till vård. 
 
I uppdragsbeskrivningen för vårdvalet finns krav att alla vårdvalsenheter skall använda 
webbtidbok och ha samma patientadministrativa system. 
Vårdvalsenheterna inom primärvården är i slutskedet med att införa webbtidbokning, i 
samband med införandet finns vissa krav som vårdvalsenheten skall uppfylla. Via 
webbtidboken finns möjlighet för invånaren att triageras till olika professioner beroende 
på åkomma och invånarna skall ges möjlighet att om- och avboka sin bokade tid. 
 
Region Halland införde år 2010, 1177 Vårdguidens e-tjänster och sedan dess har en 
vidare förädling av tjänsterna gjorts i den mån det har varit möjligt. Ett basutbud (minsta 
gemensamma nämnare) beslutades som ett led att ge samma servicenivå för digitala 
tjänster till invånarna oavsett utförare, uppföljning av detta sker årligen. Från 
verksamheterna efterfrågas fler användningsområden för att använda 1177 Vårdguidens 
e-tjänster eller andra kompletterande digitala tjänster.  
Region Halland ser idag svårigheter med att endast 1177 Vårdguidens e-tjänster 
kommer kunna uppfylla de behov som finns och kompletteringar av andra tjänster utöver 
1177 Vårdguiden kommer troligen att behövas. 
 
 
B. Vilka är era förutsättningar för att införa patientkontrakt (gäller både primärvård 
och specialiserad vård)? 
 
Region Halland är insatt i arbetet med Patientkontrakt då regionen deltog som en av 
piloterna i det nationella arbetet. Region Halland har haft 12 piloter med inriktning mot en 
eller flera delar i patientkontrakt. Det finns goda möjligheter att utveckla arbetet för 
patienten och med förändrade arbetssätt skapa ökad trygghet, bättre samordning och 
kontinuitet. Det pågår ett arbete i Halland att sprida goda exempel inom patientkontrakt, 
vilket inom Patientmiljarden skulle kunna utvecklas och verksamheterna skulle kunna 
stödja varandra till fortsatt förbättrad trygghet och tydlighet för patienterna.  
 
I Region Halland finns en regiongemensam rutin för fast vårdkontakt samt att det finns 
beslutat arbetsätt hur fast vårdkontakt ska dokumenteras. Regionen har arbetssätt för 
bl.a. kontaktsjuksköterka i cancervården, astma/KOL-sjuksköterska m.fl. som skulle 
kunna likställas med fast vårdkontakt. Psykiatrin i Halland utbildar medarbetare inom 
Case Management/vård- och stödsamordnare vilket kan vara en typ av fastvårdkontakt, 
rollerna behöver tydliggöras kopplat till fast vårdkontakt. 
 
Region Halland har förutsättningar att arbeta med överenskommen tid då Webbtidbok 
införts inom alla förvaltningars verksamheter under 2018-19 
  
I regionen pågår ett arbete att etablera Min vårdplan inom cancervården i Halland. Det 
pågår ett implementerings- och utbildningsarbete vad gäller Samordnad individuell plan, 
tillsammans med alla förvaltningar och kommunerna i Halland. Under arbetets gång har 
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det identifierats flera patientprocesser där det skulle kunna arbetas enligt liknade 
upplägg, för att utgå från patientens behov och förbättra tydligheten för patienten. 
 
Det har påbörjats ett utvecklingsarbete i Region Halland för att möta behovet från 
patienter och verksamhet av digitala vårdmöten och distanskontakt.  
 
I Region Halland pågår ett arbete med att visualisera och beskriva för patienter och 
närstående vem som har vilken roll inom patientprocesserna. Detta har Region Halland 
valt att kalla. Patientens vård- och handlingsprocess och finns visualiserad på 
1177.se/Halland. Fler processer är på väg att beskrivas på samma sätt. 
 
 
2. Beskriv vilka insatser landstingen ska genomföra enligt det som anges i avsnitt 
4.2 i överenskommelsen. 
 
Regionkontorets avdelning inom hälso- och sjukvård har inventerat förvaltningarnas 
behov av stöd, möjligheter och utmaningar. Förvaltningarna ser att det i flera avseenden 
krävs ett förändrat arbetssätt och en omställning i organisationen där nya verktyg, 
metoder och modeller behöver utvecklas. Det finns ett behov av genomförandestöd till 
verksamheterna i form av projektledare. Det är av yttersta vikt att involvera patienter och 
medarbetare för att nå målet Förstärkt vårdgaranti inom primärvården och 
Patientkontrakt 
 

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården 

Region Halland har påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för att överföra data till 
den nationella väntetidsdatabasen till den 1 januari 2019. Regional styrgrupp- och 
arbetsgrupp har bildats och en projektplan är framtagen.  

 

För att kunna leverera rapportering av måluppfyllelse senast den 1 januari 2019 och nå 
målsättningen med den förstärkta vårdgarantin behövs b.la. följande aktiviteter: 

- Utveckling av IT miljöer  
- Säkerställa att i patientadministrativa systemen ska kunna fånga och särskilja 

traditionella mottagningsbesök, hembesök, distansbesök, e-tjänster samt brev- 
och telefonkontakter 

- Skapa förutsättningar för utbildningsinsatser för nya arbetssätt gällande kodningar 
av KVÅ-koder/diagnoskoder för all legitimerad personal   

- Skapa forum för kvalitetssäkring av data som rapporteras till SKL  
- Tillse att och utveckla vårdvalsmodellen inom Region Halland så att den stödjer 

uppdraget förstärkta vårdgaranti.  
- Tydliggöra vad medicinskbedömning avser och hur den får ske 
- Gemensamma triageringsriktlinjer mellan 1177 Vårdguiden via telefon, 

primärvården och akutmottagningen behöver utvecklas 
- Utveckla arbetet med att använda vård- och behandlingsplattformen 
- Påbörja arbetet med förändrade arbetssätt  
- Arbeta med ”Rätt vård av rätt yrkeskompetens i rätt tid” 
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Patientkontrakt 

Region Halland kommer utveckla en struktur för Patientkontrakt utifrån de fyra områdena 
såsom överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och planer. Arbete 
kommer att drivas i processer med fokus på patienternas behov och att patienter kan ta 
ansvar utifrån egen förmåga. Region Halland ser att patientmedverkan är en 
förutsättning i utvecklingen av strukturen för patientkontrakt. 

Processernas arbete kommer ta stöd från den kunskap och de erfarenheter som 
piloterna inom Patientkontrakt i Region Halland har genererat. Regionkontoret, hälso- 
och sjukvård har samordningsansvar, det planeras att tillsätta projektledare som kommer 
stödja verksamheterna i arbetet. 

 

För att förbereda införandet och skapa en infrastruktur för Patientkontrakt behövs bl.a. 
följande aktiviteter: 

- Inventera patienternas behov 
- Kartlägga vilket behov av insatser som behövs inom varje område för att i nästa 

steg realisera rätt insatser  
- Mallar behöver tas fram, kopplat till ändringar i befintligt patientadministrativt 

system 
- Utveckla nya sätt att möta patienten (digitala vårdmöten) 
- Vidareutveckla arbetet med webbtidbok  
- Utveckla användningsområdet för stöd- och behandlingsplattformen 
- Utveckla arbetet med journalen via nätet  
- Arbetssätt över förvaltningsgränserna behöver tydliggöras 
- Tydligöra vilken förvaltning som har det övergripande ansvaret för fast 

vårdkontakt när flera förvaltningar är involverade i patientens vård 
- Rutiner och riktlinjer revideras och/eller skrivas  
- En kulturresa behöver påbörjas, för att utveckla förhållningssätt till 

patientmedverkan/involvering  
- Skapa förutsättningar för uppföljning 
- Kartläggningar av befintliga planer 
- Visualisering på 1177.se, som stöd till patienter och närstående 

 

 

3. Beskriv vilka möjligheter och hinder landstingen har identifierat inom respektive 
utvecklingsområde  
 

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården  

 
Följande möjligheter har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: 

- Utveckling kring digitalisering 
- Tillvara ta olika professioners kompetens - Optimerad arbetsfördelning 
- Göra kompetensen lättillgänglig för invånarna ”Rätt vård av rätt yrkeskompetens”  
- Möjlighet att utveckla arbetssätt ex teamarbete och professionsneutrala 

mottagningar. 
- Jämförbar väntetidsuppföljning som möjliggör visualisering för invånarna. 
- Utveckling av webbtidbok 
- Gemensam processmodell 
- Nära vård 
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Följande utmaningar har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: 
- Nya arbetssätt  
- Det krävs en kulturresa och ett tydligt ledarskap för att ändra strukturer  
- Digitala lösningar som inte stödjer nya arbetssätt ex RGS-Webb, 

patientadministrativa system 
- Det är tidskrävande med digitala utvecklingsarbeten  
- Lagstiftning begränsar nya arbetssätt 
- Undanträngningseffekt för åtgärder och återbesök  
- Att fånga tillgänglighet till vård som är utförd via underleverantörer som inte 

använder samma vårdadministrativa system Region Halland 
- Risk att tillgängligheten för de patienter som skall till läkare försämras om 7 dagar 

tas bort, regelverket behöver förtydligas 
- Att alla yrkesprofessioner inte dokumenterar/registrerar KVÅ- koder och 

diagnoskoder i det patientadministrativa systemet 
- Begrepp såsom bedömningsgaranti, avancerat besök måste få tydliga definitioner 
- Kapacitet 

 
 
Införandet av Patientkontrakt  

 

Följande möjligheter har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: 
- Patientkontrakt skapar förutsättningar för ändrade arbetssätt för patienter med 

komplexa behov. 
- Patientkontrakt gör att vården har patientens fokus.  
- Ökad patientdelaktighet som ger tydlighet och trygghet.  
- Överenskommelse ger möjlighet att tillsammans med patienten skapa effektiva 

arbetssätt i vården och skapar tydlighet avseenden vilka förväntningar som finns 
från parter.  

- Väl fungerande fast vårdkontakt och planer skapar ökad samordning utifrån 
patientens behov och en gemensam målbild 

- Nära vård 
 

Följande utmaningar har identifierat av verksamheterna inom Region Halland: 
- Alla verksamheter vill ha sin egen plan för patienten, utifrån den specifika 

diagnosen, vilket skapar för många planer  
- Otydlighet vem som har det primära ansvaret fast vårdkontakt.  
- Vårdens tilltro till patientens förmåga och andra förvaltningars förmåga. 
- Kultur 
- Organisatoriska hinder som försvårar samverkan och övergångar 
- Juridiska hinder 
- Arbetssätt tidböcker, varje profession ”äger sin tidbok” 
- Oklart vid återbesök vad som är utifrån patientens behov och vad som sker för att 

riktlinjer säger det. 
- Återbesökstider, vad är vårdens ansvar att bevaka och vad är patientens ansvar  
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4. Beskriv landstingets mål och hur ni avser att arbeta för att nå målen. Beskriv 
även hur arbetet kommer att följas upp inom landstinget under 2018 och 2019  
 

Överenskommelsen Patientmiljarden stämmer överens med Region Hallands Hälso- och 

sjukvårdsstrategi, med det övergripande målet ”En hälso och sjukvård för bättre hälsa” 

och med fem delmål som styr hälso- och sjukvården i Halland: 

- arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög 

kvalitet för en god och jämlik hälsa  

- är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående 

- arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna 

- möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga 

- har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används 

Arbetet med patientmiljarden kommer att utvärderas utifrån målen i Region Hallands 

hälso- och sjukvårdsstrategi.  

 

Arbetet kommer utgå ifrån Region Hallands regionövergripande processmodellen. Denna 

modell innebär att processteam utvecklar och utvärderar verksamheten via fakta, 

delaktighet och ständiga förbättringar. Genomförandestöd i form av projektledare 

kommer att behövas för att få genomförandekraft inom hela organisationen. 

 

En styrgrupp som består av Region Hallands förvaltningschefer ska skapas för samtliga 

pågående överenskommelser. Styrgruppens uppdrag är att besluta om strategiska 

prioriteringar. 

Det kommer att tillsättas ett råd för överenskommelsen Patientmiljarden som består av 

berörda verksamhetschefer. Rådets uppdrag är att följa upp och skapa förutsättningar för 

pågående processarbete/utvecklingsarbete. Denna organisation ska vara implementerad 

under 2018 och planeras fortlöpa under 2019. 

 
Målet för 2018 är att: 

- skapa bra förutsättningar för invånarna i Halland vad gäller tillgänglighet, tydlighet 
och trygghet  

- följa förändringar i den nationella patientenkäten  
- påbörja arbetet med förändrade arbetssätt 
- utvärdera processernas resultat 
- kunna leverera tillgänglighetsparametrar för alla professioner  
- skapa forum för kvalitetssäkring av data, så att Region Halland till 2019 ska kunna 

överföra kvalitetssäkrad data till den nationella väntetidsdatabasen 

- samtliga verksamheter har tillgång till www.vantetider.se och fått stöd i 
användandet av applikationen  

- information från tillgänglighetsrapporter ska ligga som grund till planering av 
verksamhet, för att ökad tillgänglighet för patienterna 

- det finns strukturerade rapporter gällande utökad uppföljning inom primärvård till 
alla ledningsnivåer, politik och tjänstemän 

 

 

http://www.vantetider.se/
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Information om ytterligare insatser inom 
överenskommelsen  
Uppföljning av ledtider inom patologi  
 
Region Halland kommer starta ett utvecklingsarbete mellan Klinisk patologi i Halland och 

Regionkontoret, med syfte att implementera modellen ”Uppföljning av ledtider inom 

patologi cytologi och hematopatologi”. 

Regional styr- och arbetsgrupp är inte tillsatt men projektplanen är framtagen för arbetet. 

Region Halland kommer delta i SKL:s övergripande projekt för införandet av 

uppföljningsmodellen. 

 

 
 
Regionstyrelsen  

 
Mikaela Waltersson   Jörgen Preuss 
Regionstyrelsens ordförande  T f regiondirektör 
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Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna 

Patientmiljarden Insatser för att förbättra tillgängligheten och 
samordningen i hälso- och sjukvården Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018 

Ärendenr: 17/05976 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 
december 2017 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten 2018 om patientmiljarden 
Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården, 
samt  

att i en skrivelse informera landsting och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 
Målet med överenskommelsen om en patientmiljard 2018 är att bidra till 
utvecklingen av tillgängligheten till primärvården och samordningen av patienternas 
vårdinsatser. Satsningen ska främja huvudmännens förutsättningar för att förbättra 
tillgängligheten till primärvården samt en mer patientcentrerad vård genom 
samordning, kontinuitet och helhetssyn. Överenskommelsen inriktas mot införandet 
av en förstärkt vårdgaranti inom primärvården samt att stödja införandet av 
patientkontrakt. 

För att få ta del av medlen inom ramen för överenskommelsen ska landstingen 
inkommit med en handlingsplan, som omfattar överenskommelsens två 
utvecklingsområden, till SKL senast den 16 april som överlämnas därefter samlat till 
Socialstyrelsen senast den 2 maj 2018. Insatserna i handlingsplanen ska utgå från 
aktuella utvecklingsbehov i landstingen och ha en långsiktig ambition.  

Landstingen ska också börja rapporteringen av måluppfyllelse för den förstärkta 
vårdgarantin till den nationella väntetidsdatabasen senast den 1 januari 2019. 

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 000 000 000 kronor. Av de totala 
medlen är 980 000 000 kronor avsedda som stimulansmedel till landstingen.  
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Fördelning av medlen sker i relation till befolkningsandel, baserad på 
befolkningsunderlaget den 31 december 2017.  

Överenskommelsen omfattar också 9 000 000 kronor till SKL för arbetet med 
väntetidsdatabasen och 9 000 000 kronor för utvecklingsarbetet med patientkontrakt,  

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 
Lena Micko 
Ordförande 
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Till samtliga landstings‐ och regionstyrelser 
  
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 15 december 2017 beslutat om en överenskommelse med staten ‐ 
Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso‐ och sjukvården, se bilaga. 
  
För frågor om överenskommelsen, kontakta Harald Grönqvist, avdelningen för vård och omsorg, tel: 08‐452 77 97 
eller harald.gronqvist@skl.se. 
  
Mvh 
  
Karin Särnå 
Handläggare 
Styrelsesekretariatet 
_________________________________ 
  
Sveriges Kommuner och Landsting  
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 72 64 
+46 76 125 19 80 
www.skl.se 
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