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Fast vårdkontakt

Bestämmelser och beprövad erfarenhet 

i termer av:

•När?

•Var?

•Hur?

•Vem?

•Varför?



När ska en fast vårdkontakt utses?

•När en patient begär det

•När det är nödvändigt för att tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet

– 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821)



Var kan en fast vårdkontakt utses?

• I alla verksamheter som bedriver hälso-

och sjukvård

– Verksamhetschefen ska utse en fast vårdkontakt enligt 

vad som anges i 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821)

• 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)



Hur ska en fast vårdkontakt arbeta?

•Bistå patienten i att samordna vårdens 

insatser, informera om vårdsituationen, 

förmedla kontakter och vara 

kontaktperson 

– Prop. 2009/10:67, 62



Vem kan utses till en fast vårdkontakt?

•Någon ur hälso- och sjukvårdpersonalen 

eller administrativ funktion - beroende på 

behov 

– Prop.2009/10 s.61

•Legitimerad läkare vid livshotande 

tillstånd

– 2 kap 3 § SOSFS 2011:7



Varför ska en fast vårdkontakt utses?

•Patientens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet ska tillgodoses. Olika 

insatser för patienten ska samordnas på 

ett ändamålsenligt sätt

– 6 kap. 1 § patientlagen (2014:821)



Samordnad individuell plan

•När den enskilda har behov av insatser 

från både socialtjänsten och  hälso- och 

sjukvården ska landstinget tillsammans 

med kommunen upprätt en individuell 

plan

– 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)



Av planen ska det framgå 

• Vilka åtgärder som behövs

• Vilka insatser respektive huvudman ska 

svara för

• Vilka åtgärder som vidtas av någon annan

• Vem av huvudmännen som ska ha det 

övergripande ansvaret för planen



SKL



Socialstyrelsens arbete inom 

området psykisk ohälsa



Myndighetens uppdrag inom 

psykisk ohälsa

Socialstyrelsen leder och samordnar ett 

flertal uppdrag inom området psykisk ohälsa. 

Uppdragen omfattar både socialtjänsten och  

hälso- och sjukvården och berör både barn 

och vuxna. 

• Nationella riktlinjer

• Kunskapsstöd

• Statsbidrag

• Uppföljningar och analyser

• Statistik och öppna jämförelser

• Nationellt kunskapscentrum för 

ensamkommande barn och unga



Uppdrag som berör 

tvångsvård o LVU



1. Förbättra uppföljning - Kvalitet på data + alternativa 

datainsamlingsmetoder

2. Försändelser

3. Utredning - personalkompetens i institutionsvård

4. Kunskapsstöd - gränssättande åtgärder

5. Vägledning - ansvar för vård vid psykisk ohälsa

6. Integrerad vårdform vid institutionsvård

7. Säkrare bedömningar om umgänge för barn
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