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Standard för PCV

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - minimikrav för personcentrerad vård (PCV) 
(SS-EN 17398:2020) 

o En EU-standard som gäller som svensk standard sedan 16 juni 2020
o En minimistandard med syfte att möjliggöra patientdelaktighet i hälso- och 

sjukvårdstjänster och skapa gynnsamma strukturella förutsättningar för PCV
o Innebär en delad förståelse och överenskommelse om:

o Vad som verkligen är viktigt för patienten, för att fastställa mål som inbegriper vad hälsa och 
livskvalitet betyder för den enskilda personen

o Den professionella bedömningen och riktlinjer för vård som omfattar evidensbaserad vård och 
nationella/lokala rutiner

https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/medicin-allmant/halso-och-sjukvardstjanster-allmant/ss-en-1739820202/


3

Standard för PCV

Fyra kravställande delar:
1. Patientens berättelse och upplevelse
2. Partnerskap
3. Dokumentation, vårdplan och informationsdelning
4. Patientdelaktighet inom ledning, organisation och beslutsfattande

I två nivåer:
1. Organisationen
2. Vårdkontakten
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Krav i vårdkontakten

Berättelse

• Patienten är beredd och 
ges möjlighet att ge sin 
berättelse

• Berättelsen inkluderar: 
orsak till kontakt, påverkan 
i vardagen, välbefinnande, 
mål, motivation och 
förväntningar

• Om patienten inte själv kan 
berätta används alternativa 
sätt att få information

Partnerskap

• Delat beslutsfattande 
etableras och upprätthålls

• Patientens motivation, 
förväntningar, mål och 
strategier diskuteras och 
dokumenteras i vårdplanen

• Gemensam förståelse och 
överenskommelse om 
vården och förväntat utfall

• Överenskommelse om 
ansvar i vårdplanen

Dokumentation

• Patienten deltar i planering 
och uppföljning av 
vårdplanen

• Vårdplanen dokumenteras 
i samråd med patienten 
och är tillgänglig för 
patienten

• Patientens symtom, 
resurser och behov följs 
upp på ett systematiskt sätt 
med vedertagna 
instrument
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Krav på organisationsnivå

Berättelse

• Patientens berättelse kan 
delas med hänsyn tagen 
sekretess och patientens 
integritet 

• Tid avsätts för vårdpersonal 
att diskutera och utforska 
patientens berättelse

• Vårdpersonal utbildas i att 
inhämta patientens 
berättelse

Partnerskap

• Det finns rutiner för att 
patienten kan vara 
kontinuerligt involverad i 
beslutsprocessen och 
uppföljningen av vården 

• Det finns rutiner för att 
säkerställa att tid avsätts 
för att etablera partnerskap

• När partnerskap ej kan 
etableras, dokumenteras 
beslut och utvärderas med 
patienten så snart som 
möjligt

Dokumentation

• Det finns rutiner för att 
granska vårdplanen 

• Patienten har tillgång till en 
uppdaterad vårdplan

• Det finns rutiner för att 
avsätta tid för att 
dokumentera 
patientberättelsen och 
granska vårdplanen

Patientinvolvering

• Kvalitetsförbättring på 
operativ och strategisk nivå 
är interprofessionell och 
inkluderar patientombud

• Strukturerade utvärderingar 
utförs med utfallsmått och 
upplevelsemått

• Resurser och strukturer för 
patientdelaktighet finns

• Strukturer för systematisk 
kvalitetsförbättring av 
patientdelaktighet utvecklas

• Vårdpersonal utbildas i 
patientdelaktighet 

• Periodisk uppföljning av 
vårdplaner sker 
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Införande av standard i PHH

o Syftet är att utveckla och testa ett standardiserat material för uppföljning av PCV 
enligt standardens krav inom förvaltningen

o Redskap för egenkontroll som ska:
o Tydliggöra standardens krav
o Bidra till reflektion och utveckling kring PCV
o Möjliggöra mätning av PCV

o Enkla frågor
o Enkel användning
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Redskap för egenkontroll

o Direkta frågeställningar utifrån standardens krav:
o Organisationsnivå = 29 frågor
o Vårdnivå = 23 frågor

o För att fånga alla dimensioner av berättelsen, förutsättningarna för delat 
beslutsfattande och dokumentationen kan antalet frågor lätt dubbleras
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Exempel på uppföljning av vårdkontakt –
patientens berättelse

Krav 
4.2.2a

• Vårdpersonalen ska säkerställa att patienterna är beredda och ges möjlighet 
att förmedla sin berättelse vid varje vårdkontakt

Arbetssätt

• Ger du dina patienter möjlighet att förbereda sig för att förmedla sin berättelse?
• Ger du dina patienter möjlighet att förmedla sin berättelse?

Specifik 
patient

• Gav du patienten möjlighet att förbereda sig för att förmedla sin berättelse?
• Gav du patienten information inför mötet?
• Gav du patienten möjlighet att förmedla sin berättelse?
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Utmaningar

Användbarhet 
Hur kan vi säkerställa kontinuerlig egenkontroll utan att det blir en belastning i arbetet? 
När och hur bör/kan egenkontrollen användas?

Kvalitet 
Hur kan hög kvalitet på samtal och dokumentation uppnås? Vad är rimligt att 
dokumentera i vårdplanen?

Förändring
I vilken utsträckning innebär standarden en förändring? Vad behöver förändras för att 
standarden ska kunna implementeras?
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Kvalitetssäkring

Redskapet för egenkontroll 
kvalitetssäkras i två steg: 
o Referensgrupper och 

samtal
o Pilotstudie

Dialog i referensgrupper
o Yrkesutvecklare/utvecklingsledare habiliteringen 
o Yrkesföreträdare psykiatrin
o Peer supportrar
o Chefer på tre nivåer
o Verksamhetsutvecklare

Information/samtal
o Förvaltningens PCV-ansvariga
o Förvaltningens inflytandestrateg
o Regionens ansvariga för PCV-standarden
o Inflytanderåd (shd, bou/vux, psykiatri)
o Förvaltningens IT-ansvariga 
o Förvaltningschefen
o Förvaltningens SDV-ansvariga
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