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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SOM NORM

- Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård
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Två ingångar:

• Rättslig styrning och ordning – rättsanspråk, 
organisation och avtal

• Innovation, medicinteknik, vårdlösningar 
etc.

Möjliggörare (enablers) av verksamhets- och systemutveckling
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*Patientrollen och patientens situation – patientens 

“objektifiering”, ”avhumanisering”, “osynliggörande” och 

”trefaldiga underläge”

Fokusområde 1: Patientens roll och ställning när det gäller att 

navigera och hantera sina behov av vård inom ramen för hälso-

och sjukvården som system och organisation. 

Fokusområde 2: Patientens roll och ställning i själva 

vårdsituationen, dvs. vid utförande av vårdinsatser. 

Fokusområde 3:  Patientens roll och ställning när det gäller 

den systembaserade hantering av den egna 

journalinformationen och annan patient data

Personcentreringens fokusområden
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Personcentrering och patientens anspråk enligt patientlagen 

• Rätt att behandlas med respekt (1 kap),

• Rätt att behandlas på lika villkor (1 kap),

• Rätt till god vård, dvs. vård förenlig med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (1 kap),

• Rätt att få tillgång till vård (2 kap), 

• Rätt till information (3 kap),

• Rätt att lämna samtycke (4 kap),

• Rätt till delaktighet (kap 5),

• Rätt till fast vårdkontakt och individuell planering 

(kap 6),

• Rätt att välja behandlingsalternativ och hjälpmedel 

(kap 7),

• Rätt till ny medicinsk bedömning (kap 8),

• Rätt att välja utförare (kap 9), 

• Rätt till integritet (kap 1 och 10), samt 

• Rätt att framföra synpunkter och klagomål (kap 11).
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Patientens ”rätt” och skyldigheterna på mikro-, meso- och 

makronivå

Patientens ”rätt”

Personalens skyldigheter

Vårdgivarens skyldigheter

Huvudmannens skyldigheter
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*Hälso- och sjukvård som rättsliga 

handlingssystem

• Implementerade rättsanspråk

• Organisation (statlig, kommunal och 

privat)

• Avtalsrelationer/transaktion

• Kvalifikation av roller –

kompetens/ansvar

• Handlingsdirigering m.m.

• Patientens rättsliga ställning i 
lagar och andra källor

• Patientens ställning i systemet 
(rättsliga handlingssystemen)

• Patientens faktiska ställning 
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Patientbaserade handlingssystem

Professionsbaserade handlingssystem

Verksamhetsbaserade handlingssystem

Styrningsbaserade handlingssystem
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X. Handlingssystem för omvårdnad

1. Handlingssystem för undersökning och 

provtagning 

2. Handlingssystem för diagnostisering 

3. Handlingssystem för läkemedelsförskrivning 

och hantering av läkemedel

4. Handlingssystem för kirurgiska ingrepp och 

annan behandling 

5. Handlingssystem för hantering av biologiskt 

material

6. Handlingssystem för behandling av psykisk 

ohälsa

7. Handlingssystem för rehabilitering och 

långsiktig behandling 

8. Handlingssystem för hantering av smittorisker 

och smitta

9. Handlingssystem för förlossning 

10. Handlingssystem för livets slutskede


