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Rutin fast vårdkontakt  
För personer i ordinärt boende utses den fasta vårdkontakten bland hälso- 

och sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är 

bedömda som hemsjukvårdspatienter. För dessa personer utses den fasta 

vårdkontakten inom kommunen. Detta gäller även personer som bor i kom-

munens särskilda boenden. 

Lagförändringen trädde i kraft 1 juli 2010 och regleras i HSL 29 a §. I sam-

band med lagförändringen avskaffades funktionen patientansvarig läkare.  

 
En fast vårdkontakt ska utses om det behövs för att den enskildes trygghet, 

säkerhet och kontinuitet i vården ska tillgodoses.  

 

Om behov föreligger eller om den enskilde begär det ansvarar verksam-

hetschefen för att den fasta vårdkontakten utses. Verksamhetschefen, eller 

den person som utses i dennes ställe ska, så långt det är möjligt, samråda 

med och respektera den enskildes önskemål när den fasta vårdkontakten 

utses.  

 

Fast vårdkontakt utses i samband med samordnad individuell planering och 

dokumenteras i journalen samt i den samordnade individuella planen. Fast 

vårdkontakt kan utses även om samordning inte är nödvändig och en sam-

ordnad individuell plan inte upprättas.  

 

Observera att personer med livshotande tillstånd, enligt SOSFS 2011:7, kan 

både ha en fast vårdkontakt med samordningsuppdrag samt en fast vårdkon-

takt på läkarnivå. Se särskilt avsnitt under rubriken Individer med livsho-

tande tillstånd.  

 

I de fall primärvården inte är involverad, och inte heller bör vara involverad 

i vård och behandling ska den fasta vårdkontakten utses inom specialist-

sjukvården. 

 

Den enskilde ska erhålla tydlig information om vem/vilka som är fast vård-

kontakt (namn, arbetsplats, telefonnummer). 

 

Den fasta vårdkontakten uppdrag definieras här nedan och är lika oavsett om 

denna utses inom kommun, primärvård eller specialiserad vård.  

 

Ansvarig  
Det är verksamhetschefens ansvar att den fasta vårdkontakten utses om be-

hov föreligger eller om den enskilde begär det.  
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När  
Utses om det behövs för att tillgodose den enskildes trygghet, säkerhet och 

kontinuitet i vården, eller om den enskilde begär det. Den fasta vårdkontak-

ten utses utifrån individfokus beroende på helhetssituationen och kan föränd-

ras utifrån behov.  

Samordning ska erbjudas när den ger ett mervärde för den enskilde utöver 

den samverkan som enligt gällande överenskommelser redan sker mellan 

huvudmännen.  

 

Hur  
Den fasta vårdkontakten utses oftast i samband med den samordnade indivi-

duella planeringen i samråd med den enskilde. Fast vårdkontakt dokumente-

ras i journalen. Behövs samordning med kommunen eller primärvården ska 

den fasta vårdkontakten anges i den samordnade individuella planen.  

 

Vem  
Den fasta vårdkontakten utses efter individuella behov med hänsyn till den 

enskildes önskemål. För att samordningen ska ge önskad effekt ska endast en 

person utses till fast vårdkontakt för en individ. Inom olika verksamhetsom-

råden kan dock kontaktpersoner utses om det är ändamålsenligt. Den fasta 

vårdkontakten är inte bunden till särskild yrkeskategori (förutom vid livsho-

tande tillstånd enligt SOSFS 2011:7, se nedan).  

 

Vad  
Den fasta vårdkontaktens uppgift är att överblicka den enskildes hela vårdsi-

tuation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. När en 

person har kontakt med flera enheter och vårdgivare ska den fasta vårdkon-

takten till exempel hjälpa patienten att:  

 samordna patientens vårdinsatser,  

 förmedla kontakter med relevanta personer inom hälso- och sjuk-

vården,   

 vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för 

socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myn-

digheter, till exempel försäkringskassan,  

 informera om vårdsituationen.  
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Individer med livshotande tillstånd 
För en patient med livshotande tillstånd, enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd, SOSFS 2011:7 om livsuppehållande behandling ska verk-

samhetschefen utse en legitimerad läkare som fast vårdkontakt. Det innebär 

att personer med livshotande tillstånd, både kan ha en fast vårdkontakt med 

samordningsuppdrag samt en fast vårdkontakt på läkarnivå.  

 

Med livshotande tillstånd avses:  

 tillstånd som på grund av skada eller sjukdom medför fara för en männi-

skas liv,  

 behandling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en pati-

ents liv.  

Den fasta vårdkontakten (läkare) ansvarar för planering och uppföljning av 

vården och ska:  

 fastställa målen för vården,  

 fastställa delmålen för de olika behandlingar och åtgärder som in-

går i vården,  

 ta ställning till hur patientens behov av hälso- och sjukvård ska till-

godoses.  

När en samordnad individuell plan har upprättats ska detta dokumenteras i 

journalen.  

 

Individer med livshotande tillstånd på intensivvårdsavdelning 

För patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning utgörs i normalfallet den 

fasta vårdkontakten av läkare på den klinik där patienten är inskriven. 

 

Särskilt boende och hemsjukvård inom kommunen  

För personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter eller vårdas inom 

kommunens särskilda boenden ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

för att det finns rutiner som reglerar att kontakt tas med behandlande läka-

re/jourläkare när en patients tillstånd fordrar det.  

 

Vetenskap och beprövad erfarenhet  

Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med pa-

tienten. När det inte är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet att 

ge livsuppehållande behandling ska den fasta vårdkontakten (läkare)  inför 

ett ställningstagande om att inte inleda eller inte fortsätta med livsuppehål-

lande behandling rådgöra med minst en annan legitimerad yrkesutövare. Den 

fasta vårdkontakten (läkare) bör även samråda med andra yrkesutövare som 

deltar i patientens vård.  

Den fasta vårdkontakten (läkare) ska i patientjournalen dokumentera:  
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 sitt ställningstagande till livsuppehållande behandling,  

 när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningstagande,  

 när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort,  

 vid vilka tidpunkter samråd med patienten har förekommit,  

 om samråd med patienten inte har varit möjligt, och i så fall orsaken till 

detta  

 när och på vilket sätt patienten och närstående har fått individuellt anpas-

sad information i enlighet med 2 b § hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), och  

 vilken inställning till den livsuppehållande behandlingen som patienten 

och närstående har gett uttryck för.  

 

Patientens önskemål  

När en patient inte vill ha livsuppehållande behandling ska den fasta vård-

kontakten (läkare) före ställningstagandet till patientens önskemål försäkra 

sig om att patienten och närstående har fått individuellt anpassad information 

i enlighet med 2 b § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  

Den fasta vårdkontakten (läkare) ska även göra en bedömning av patientens 

psykiska status och förvissa sig om att patienten:  

 förstår informationen,  

 kan inse och överblicka konsekvenserna av att behandling inte inleds el-

ler inte fortsätter,  

 har haft tillräckligt med tid för sina överväganden, och  

 står fast vid sin inställning.  

 

Inför ett ställningstagande till att inte inleda eller inte fortsätta livsuppehål-

lande behandling ska den fasta vårdkontakten (läkare) rådgöra med minst en 

annan legitimerad yrkesutövare. Den fasta vårdkontakten (läkare) bör även 

samråda med andra yrkesutövare som deltar i patientens vård.  

När förutsättningarna som anges ovan är uppfyllda ska den fasta vårdkontak-

ten (läkare) ta ställning i enlighet med patientens önskemål och ombesörja 

att behandlingen inte inleds eller inte fortsätter. Den fasta vårdkontakten (lä-

kare) ska i patientjournalen dokumentera:  

 patientens psykiska status,  

 när och på vilket sätt patienten och närstående har fått information,  

 vilken inställning patienten och närstående har,  

 när och på vilket sätt patienten har uttryckt sin inställning,  

 på vilket sätt han eller hon har förvissat sig om vad som sägs i 1 § 1–4,  

 sitt ställningstagande till den livsuppehållande behandlingen,  

 när och på vilka grunder han eller hon har gjort sitt ställningstagande, och  
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 när och med vilka yrkesutövare han eller hon har rådgjort med. 


