
 

 

 

 

Överenskommelse mellan patient/närstående och XXXX, Västra 
Götalandsregionen 

Till dig som har blivit inbjuden att delta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för 

XXXX i Västra Götalandsregionen 

 

Uppdraget (beskrivet av uppdragsgivaren) 

Vad är syftet/målet? Behövs någon utbildning för att kunna ta sig an uppdraget? Beskriv 
tydligt uppdraget, samt vad som förväntas av båda parter. 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är omställningen i Västra Götalandsregionen? 

Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera 

vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus 

på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. I fullmäktiges måldokument skrivs att:   

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är en god 

hälsa i befolkningen. Regionen ska erbjuda en jämlik, sammanhållen och tillgänglig 

hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgår 

från den enskilda personens behov och erfarenheter. 

För att utveckla och säkerställa att omställningen görs ”utifrån den enskilda personens behov och 

erfarenheter” bjuds patienter och närstående in för att delge sina kunskaper, upplevelser och 

erfarenheter för ett aktivt medskapande i utveckling, genomförande och utvärdering av 

omställningsarbetet.  
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Patient-/närståendeföreträdare 

Namn: 

 

E-post: 

 

Tel: 

 

Ansvarig för uppdraget/projektet 

Namn: 

 

E-post: 

 

Tel: 

Kontaktperson för uppdraget/projektet (kan men behöver inte vara samma person 
som ovan) 

Namn: 

 

E-post: 

 

Tel: 

Tidsperiod (start/slut) 
Datum: XX-XX-XX – XX-XX-XX 

 

Tidsåtgång  

Uppdragsgivaren uppskattar beräknad tidsåtgång och anger förväntad tid i procent alt. 
dagar per månad inkl. tid för för-och efterarbete. Då tiden för för-och efterarbete delvis kan 
vara personberoende bör uppdragsgivaren även ha en dialog om detta med patient-
/närståendeföreträdaren. 
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Ersättning 

Enligt ersättning, omställningen: 
Se dokument på XX under rubriken XXX 

Företrädarens informationsansvar 

Besvara nedanstående frågor. Om återrapportering och utvärdering till XXXX är aktuellt, 
beskriv hur den ska ske (t.ex. genom muntlig eller skriftlig rapport efter deltagande i vissa 
aktiviteter). 
 
Vilken information ska spridas och till vem? 

 

 

När ska informationen ges? 

 

 

Hur ges informationen? 

 

 

 

 

---------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Ort och Datum    Ort och Datum 

 

---------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Uppdragsgivare    Patient-/närståendeföreträdare 

 

---------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 

* Överenskommelsen ska arkiveras av uppdragsgivare

 


