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Hur  arbetar vi med PCV på 

vår gastrosektion SU/Östra?

Jerzy Kaczynski



Vad är personcentrerad vård?

Patientberättelsen

Partnerskapet

Dokumentation av 

överenskommelsen



Varför PCV hos oss?

Viss vana efter ta ha varit med i 

studier

Erbjudandet från GPCC



PCV – en ny modefluga?



PCV 

vetenskapligt dokumenterat

Höftfrakturer

Hjärtsvikt



PCV – hur skall det gå till?

Utbildning (kurs)

Ingen färdig mall!

Skapa och anpassa egna rutiner



PCV – hur arbetar vi praktiskt 

på Avd 352?

Speciellt framtagen blankett till  

ankomstsamtalet

Skriftlig vårdplan inom 24 tim 

(vardag)

Patienten delaktig (utskrift, anhöriga)



Tre centrala frågor

Vill du berätta varför du sökte?

Vill du berätta om hur din 

hälsa/sjukdom påverkar ditt 

dagliga liv?

Önskemål och krav om 

vård/omvårdnad?



Sjuksköterskans ankomstsamtal

– Patientberättelsen 
avseende kontaktorsak och 
upplevda symtom. 

– Patientens aktivitetsnivå, 
resurser, förväntningar och 
mål för vårdtillfället. 

– Behov av samordnad 
vårdplanering?
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Läkaren

 Patientberättelsen

 Medicinsk plan

 Uppskattning av vårdtidens längd

 Behov av insatser från kommunen?
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Upprättande av Vårdplan 

tillsammans med patienten

– Hälsoproblem

– Medicinsk plan inkl mål och behov

– Preliminärt utskrivningsdatum 

– Skrivs sedan ut och lämnas till pat 
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PCV – fungerar det i kliniken?
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Medelvårdtid 352A

jan – juni 2011 6,4 dygn

jan – juni 2012 5,65 dygn

Minskat med 0,75 dygn (12 %)



Medelvårdtid 352A

jan – juni 2013 5,37 dygn

jan – maj 2014 4,86 dygn

2011 – 2014 minskning 24 %



Medelvårdtid 2015/2016

352A 5,0 dygn

3 andra med. avd. 6,6 dygn

(6,2 – 6,8)

(24 %)



PCV – fördelar

(läkare/sköterska)

Yrkesstolthet (ökat eget ansvar; 

utnyttjar resurser effektivt)

Bättre teamsamarbete

Mindre hektiskt med strukturerade 

rutiner

Färre patienter på ”fel plats”?

Färre överbeläggningar?



PCV – fördelar

(patient)

Delaktig och informerad om vad 

som händer

Kortare vårdtid



Risker med längre vårdtid

Konfusion

Fallolyckor

Infektioner med resistenta bakterier, calici

Passivitet 



Risker med kortare vårdtid

(personal)

Ökad arbetsbelastning (högre 

patientomsättning)



Framtiden

Ingen återvändo

IT anpassning (sparar tid, strukturerade 

rutiner)


