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INTROFILM

Länk till film: Byt perspektiv. Från vårdgivare till individ.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Visa gärna introfilmen, (Youtube, 2:20 min), innan presentationen fortsätter.https://www.youtube.com/watch?v=k1dUajZT1eg&feature=youtu.be
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KORT OM  Avtalet

• Nuvarande avtal (2017-2020) är det 
femte avtalet sedan regionbildningen 
1999 och gäller från den 1 april 2017 
t.o.m. den 31 december 2020.

• Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar 
ansvarsfördelning och samverkan mellan de 49 kommunerna 
i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

• En översyn av avtalet gjordes 2015-2016.



INNEHÅLL  Hälso- och sjukvårdsavtalet

1. Allmänt om Hälso- och sjukvårdsavtalet
2. Gemensam värdegrund
3. Parternas ansvar
4. Avtalsvård
5. Gemensamma utvecklingsområden

Avtalet finns webbaserat 
och som PDF att hämta på: 
www.vgregion.se/hosavtal

http://www.vgregion.se/hosavtal
http://www.vgregion.se/hosavtal


KORT OM Gemensamma värdegrunden

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att ...

 ... individens behov, inflytande och 
självbestämmande alltid är utgångspunkt
för hälso- och sjukvården.

 ... utifrån patientens perspektiv ska vården 
vara lättillgänglig, effektiv och säker med 
god kvalitet och gott bemötande.

 ... varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap 
och kompetens samt samarbetar så att hälso- och 
sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hälso- och sjukvårdsavtalet har fått en ny och mer användarvänlig struktur samt ett nytt visuellt uttryck.Avtalet finns webbaserat och som PDF att hämta på: www.vgregion.se/hosavtal



Vägledande patientfall

Byt perspektiv! Från vårdgivare till individ.

www.vgregion.se/hosavtal

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ta del av hela avtalet på www.vgregion.se/hosavtal 



TIPS! Implementeringsmaterial

Webbplatsen www.vgregion.se/hosavtal är huvudverktyget, 
här hittar ni avtalet och allt implementeringsmaterial.
Materialet är framtaget som stöd och vägledning åt chefer och 
medarbetare i den praktiska tillämpningen av avtalet.

 Avtalet webbaserat samt som PDF
 Film, (2:20 min) 
 Presentation, fördjupad
 Presentation, kortfattad
 Vägledande patientfall webbaserat samt som PDF och PowerPoint

Har du frågor? 
Regional kontaktinformation för avtalet finns på www.vgregion.se/hosavtal 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att underlätta praktisk tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland finns gemensamt framtagna tillämpningsanvisningar i form av åtta vägledande patientfall. Samtliga patientfall genomsyras av avtalets värdegrund där det gemensamma ansvaret med individens perspektiv är i centrum.Patientfallen är tänkta att användas som diskussionsunderlag och utbildningsmaterial för medarbetare och chefer i samverkan. I varje patientfall beskrivs ett scenario med efterföljande vägskäl för beslut.De åtta vägledande patientfallen finns på www.vgregion.se/hosavtal.Både webbaserade och som PDF.
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