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Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion 61 Personcentrerad vård.

Motionen
Suzanne Frank Kronobergs län (M), Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms län
samt Annika Tännström (M) Västra Götalands Län har i motion 61 föreslagit att
uppdra till Sveriges kommuner och landsting att verka för att kunskap och information
sprids om personcentrerad vård i syfte att regioner, landsting och kommuner ska
kunna implementera modellen i sina vårdverksamheter.
Styrelsen
Styrelsen beslutade i april 2015 (Dnr 15/2182) om att ingå i Överenskommelsen
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om tillgänglighet och
samordning för en mer patientcentrerad vård 2015. Den syftar till att stärka
förutsättningarna för en god och jämlik hälso- och sjukvård genom att främja och
utveckla insatser för en mer personcentrerad och tillgänglig vård. Satsningen ska
främja huvudmännens förutsättningar för utvecklad tillgänglighet samt en mer
personcentrerad vård genom samordning, kontinuitet och helhetssyn. Stimulansmedel
finns för landstingen att söka inom ramen för denna överenskommelse och fördelning
av dessa sker i relation till befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den
31:e december 2015.
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Personcentrerad vård
Sammanfattning
Idag pågår ett flertal forskningsprojekt kring personcentrerad vård. De handlar t ex om
patienter med olika sjukdomstillstånd och ett personcentrerat arbetssätt inom
primärvård och äldreomsorg. Begreppet personcentrerad vård innebär att personen,
hela människan, betonas mer än själva patientbegreppet där sjukdomen är i fokus.
Utgångspunkten är att vården ska se till en persons erfarenheter, resurser och
förutsättningar och att patienten ska vara en jämlik partner i vården.
Bakgrund
Med personcentrerad vård menas att patienten och de anhöriga är aktiva och delaktiga
i planeringen och genomförandet av vården. Patienten ingår en överenskommelse med
vården där partnerskap med professionella vårdgivare utgörs av en gemensam
hälsoplan och uppföljning av vård och rehabilitering. Hälsa betyder olika saker för
olika personer och med en personcentrerad vård främjas hälsa just för olika unika
personer.
En ökad delaktighet från patienternas sida i den egna vården bör också leda till en
större effektivitet. Patienterna upplever motivation och en vilja att klara av sin
sjukdom i ömsesidig respekt tillsammans med professionen. Kortare väntetider och
nöjdare patienter leder i sin tur till en bättre kvalitet och patienterna känner trygghet i
relationerna med vården. Följsamhet gentemot ordination av läkemedel och egenvård
förbättras.
Bedömning
Det är viktigt att forskning som bedrivs inom detta område uppmärksammas för att
kunna bli evidensbaserad och därefter implementeras i olika vårdverksamheter.
Personcentrerad vård finns idag främst i Göteborg i form av forskning och vissa
referensavdelningar där modellen tillämpas. Några landsting har inlett projekt kring
personcentrerad vård. Detta är intressant att följa och det finns sannolikt stora
utmaningar i att införa personcentrerat arbetssätt i den kliniska vardagen.
Att arbeta personcentrerat torde innebära systematiskt införande i vårdens olika
verksamheter. Det är även ett modernt förhållningssätt som betonar samarbetet mellan
patient och vårdare. Hälsoperspektivet är en viktig del av detta, hälsa och ohälsa
tolkas olika av olika individer och att kunna tillvarata det friska trots att man drabbas
av ohälsa bidrar till en bättre livskvalitet.
I enlighet med inriktningsmål nr 28 anser vi att personcentrerad vård blir ett mål som
en del av SKL:s strategi för att stärka patienter och brukare som medskapare.
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Yrkande
Vi föreslår att kongressen beslutar
att uppdra till Sveriges kommuner och landsting att verka för att kunskap och
information sprids om personcentrerad vård i syfte att regioner, landsting och
kommuner ska kunna implementera modellen i sina vårdverksamheter.
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