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Patient som medskapare



Förbättringskunskap

• Förstå system
• Förstå variation
• Förändringspsykologi
• Lärandestyrt förändringsarbete

Professionell kunskap

• Ämneskunskap
• Personliga färdigheter
• Värderingar och etik

Patientens kunskap 

• Förstå betydelsen av involvering 
och samskapande för 

- egenvård och hälsa 
- delad kunskap

Förbättrad 

patientupplevelse, 

förbättring av vårdens 

förmåga till effektivitet 

och  värdeskapande 

Förbättring av 

processer och system 

i hälso- och 

sjukvården

Förbättring av 

diagnos, behandling 

och omvårdnad 

Prestationsförbättringar  och utveckling av vårdens tjänster

Ökat värde för patienten

Ref: Batalden P, Davidoff F, 2007.
Vidareutvecklad av enheten kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling, Agneta Patriksson, Susanne 
Tedsjö, 2018.

Patientmedskapande – ett sätt att förbättra kvaliteten i vården







Personalens hinder för 
medskapande

• Tidsbrist och bristande resurser

• Liten erfarenhet av att involvera patienter

• Patienten företräder bara sig själv

• Patienterna har bristande kunskap om vårdens 
förutsättningar och villkor

• Patienter kommer med en ”önskelista”

• Medskapande kan vara ett sätt för patienten att bearbeta 
sina egna upplevelser



Patienters hinder för 
medskapande

• Tidsbrist

• Svårigheter kring tillgänglighet (möten ofta dagtid)

• Frustrerande långsamma processer

• Långsam implementation

• Fackspråk och jargong



Individnivå
Patienten är medskapare i sin
egen vård och behandling.
T ex genom delat beslutsfattande, 
egenrond, överenskommelse,
vårdplan, patientkontrakt, lära och
bemästra. Personcentrerat
arbetssätt stödjer det

Verksamhetsnivå
Patientföreträdare är med i olika former
av förbättringsarbeten; dela sin berättelse,
skapa patientinformation, ny/ombyggnation,
workshops, utvecklingsdagar, utbildningar,
Kunskapsstyrningens olika team.

Systemnivå
Patientföreträdare är med i t ex styr eller
ledningsgrupper, utbildningar/avtal,
framtagande av riktlinjer, Kunskaps-
styrningens nationella grupper eller
personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp.

Patienter som medskapare på olika nivåer



Patientföreträdare



Vad är en patientföreträdare?

En patientföreträdare är öppen med sin egen 
erfarenhet av sin eller sina sjukdomar och vill dela 
med sig av dessa erfarenheter.

• Patientföreträdare från patientförening eller 
brukarorganisation - företräder sina egna erfarenheter och 
har mandat från en grupp att representera deras samlade 
erfarenheter.

• Enskild patientföreträdare - är inte med i någon förening 
och företräder därmed sig själva och sitt eget perspektiv



Patientföreträdare 
med uppdrag

Rättigheter

• Att bli lyssnad på

• Återkoppling från verksamhet

• Ersättning

Skyldigheter 

• Delta aktivt i diskussioner, dela med sig 
av erfarenheter och synpunkter

• Om möjligt samla in andras perspektiv

• Rapportera sin tid



Rekryterings-
vägar



Att tänka igenom vid engagemang av patientföreträdare

Före uppdraget
• Vad syftet är med att engagera en patientföreträdare?
• Hur skall uppdraget se ut? Var, när, hur, tidsåtgång?
• Krävs förberedelser för patientföreträdare eller verksamhet?
• Ta kontakt med patientföreträdare och stäm av inför uppdraget.

Under uppdraget
• Vilken form av introduktion behöver patientföreträdare när 

uppdraget startar?
• Vilket stöd kan patientföreträdare tänkas behöva under 

uppdraget?

Efter uppdraget

• Hur följer ni upp och återkopplar till patientföreträdare?



Ersättningsnivåer

• Gäller från 1/1 2021

• Heldag 1820 kr

• Halvdag 910 kr

• Reseersättning ingår

• Skattepliktig ersättning

• Motsvarar fritidspolitikers arvode

• Vid ersättning från försäkringskassa eller 
liknande behöver patientföreträdaren själv 
stämma av med sin handläggare

Ersättningsnivåer



Patientpaket - innehåll

Överenskommelse

Riktlinjer för ersättning

Ersättningsblankett

Jävsdeklaration

Utvärderingsblankett

Finns tillgängliga på

vgregion.se/patientsommedskapare

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/kvalitetsdriven-verksamhetsutveckling/patienter-som-medskapare/


Levande bibliotek



Levande bibliotek – en 
stödfunktion
• Till för verksamheter inom hälso- och sjukvård som söker 

patientföreträdare 
till förbättringsarbeten, utbildningstillfällen, 
utvecklingsdagar, workshops, seminarium eller liknande.

• Förmedlar kontakt med patient- och 
brukarföreningar och/eller Levande biblioteks ”pool” av 
patienter och närstående med egen erfarenhet.

• Kan ge stöd, tips eller råd kring arbetsformer, 
metoder och verktyg för arbete med patienter som 
medskapare.



Varför starta Levande bibliotek?

• En del av ett Personcentrerat arbetssätt - vården samskapas av 
de som utför den och de som den är till för

• Uppdrag i omställningen att möjliggöra patientmedverkan när 
vården/omställningen planeras, utvecklas och förbättras

• Uppfattat behov från verksamheter som upplevt det svårt att 
hitta patienter som kan vara med och delta 
i förbättringsarbete



Deltagare i Levande bibliotek –
en Levande bok

• Person som önskar vara med och förbättra hälso- och 
sjukvården utifrån egen erfarenhet som patient eller 
närtstående.

• Vägen in för deltagare 
via 1177 www.1177.se/patientsommedskapare

• Alla som gör en intresseanmälan intervjuas – men alla 
erfarenheter är välkomna!

• Förbinder sig endast till att vara tillgänglig för förfrågan 
om uppdrag – vilket man kan tacka ja eller nej till.

• Utbildningar och nätverksträffar erbjuds.

• Väljer själv grad av medverkan och hur mycket den vill 
dela av sina personliga erfarenheter.

http://www.1177.se/patientsommedskapare


Hur lånar man?

Verksamheten beskriver 
uppdraget och skickar in en 
förfrågan till 
levande.bibliotek@vgregion.se.

Levande bibliotek stämmer av 
om frågan företrädesvis ska gå 
till patient/brukarförening 
och/eller till egen "pool"

Förfrågan om intresse för 
uppdrag går ut

Verksamhet och 
patientföreträdare/enskild 
patientföreträdare kopplas 
samman

En överenskommelse upprättas 
mellan verksamhet och 
patientföreträdare

Verksamheterna står för 
ersättning

Levande bibliotek följer upp 
uppdraget

mailto:levande.bibliotek@vgregion.se


Kontaktuppgifter


