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AKUTEN

Orsak ej identifierad

Orsak ej
identifierad

Orsak ej
identifierad

VÅRDCENTRAL

BVC

BVC

SKOLA/
SKOLSKÖTERSKA

BOKA BESÖK

UMO

UNGDOMS
MOTTAGNING

ELEVHÄLSOVÅRD

Orsak identifieradSÖKER PÅ
INTERNET

Egenvård

VC

En eller flera olika behandlingar och/eller
åtgärder i enlghet med orsak/diagnos

BUM

BUP

BUH

SOCIALTJÄNSTEN

SOC

Bristande information från andra vårdgivare/vårdkontakter

Får ont i magen. Söker informa-

tion/råd. Provar egenvård.

Insikter

För mycket information på internet. Allt är 
inte kvalitetsgranskat. Osäker källa. 

Det finns bra informationssidor, tex. 1177.

Stort behov av rådgivning

Apoteket spelar stor roll i egenvården

Behov

Hjälp att sortera information av "vårdcoach" 
initialt. Få störd i egenvård tex. Utbyggd 
elevhälsa/BVS-personal/soc-tjänst.

Information på de vanligast förekommande 
språken. Chattmöjlighet.

Bygg ut rådgivningen på internet. Mer 
skräddarsydd efter behov. Patientetn fyller i 
kryssfrågor, t.ex. ålder, kön, tidigare 
sjukdomar, osv. Generella råd från m ånga 
kompetenser.

Komplettera kompetensen på apoteken 
med vårdkunnig personal. Flerspråkig 
information muntilgt som skriftligt och ålder. 
Instruktionsfilm

Besöker Ungdomsmottagning

Insikter

UM spelar stor roll, drop in för 13-18 år

Behov av bättre kommunikation

Behov

Ökad möjlighet att boka tider på nätet

UM elevhälsa behöver återkoppla till 
varaandra. Närmare arbete

Besöker Skolsköterskan/möte med 

Elevhälsovården

Insikter

Tillgänglig skolsköterska på skolan är bra. 
Men mer behov finns

Synliggöra att skolmiljön, skolsituationen är 
oerhört viktig för barns hälsa och utveckling 

Behov av en "framtida elevhälsa" med 
möjlighet att göra flera uppdrag. Nära med 
ungdomsmottagning

Behov

Utökad tillgänglighet kräver utökning av 
resurser i alla kompetenser

Arbeta mer med hälsofr. Insatser riktat till 
miljön, relationer. Skolan behöver 
individuella lösningar för ex. undervisning, 
lärande, miljön, ljudmiljön. Bättre lokaler.

Utökad  bupnivå för eleven, ex. provtagning 
nyanlända, samtal psykologi

Bokar besök

Insikter

Svårt att vera vart ringa. När 1177 ska råda 
alla kanske onödigt många söker sig till 
mottagning

Dåliga telefontider, besökstider tar slut fort. 
Telefontider slut

TeleQ kan vara svår vid språkproblem

När barn blir sjuka på natten istället för att 
åka till akuten vore telefonrådgivning med 
tidsbokning bra

Behov

Bra telefonrådgivning behövs. 1177 kan inte 
serva alla. Barnanpassad rådgivning behövs.

Flera akuta tider behövs

Telefonrådgivning med tidsbokning nattetid

MÅSTE finnas möjlighet att komma fram på 
telefontid. Meddelandefunktion

Kontakt med socialtjänst

Isikter

En vägg mellan vård och socialtjänsten 
försvårar sekretesshinder

Svårt att nå/hitta rätt person/avdelning

Oro hos föräldrar - negativ klang hos 
socialtjänsten

Behov

Informationsutbyte måste möjliggöras 
(vilket kräver en lagändring?)

Lättillgänglig kontakt mellan kommun, 
socialtjänst och vård

Information/kommunikation kring att 
socialtjänst är bra, och få bort "dålig 
stämpel" på socialtjänsten

Besöker specialist (BUM/BU-

P/HAB/BNK)

Insikter

Långa väntetider både innan och under ett 
besök

Kravfyllt och mycket förväntningar

Ser del av en patient istället för helhet

Behov

Förbättrade remissflöden

Kommunikation/information om varför 
väntan

Teamarbete

Bra information och en gemensam 
målsättning och motivering

Samverkan mellan olika yrkeskategorier, 
vårdnivåer, samt tillgänglighet till dokumen-
tation & remissvar 

Åtgärdar magont

Insikter

Patienten känner sig släppt efter avslutande 
behandling

Parallella behandlingar och undersökningar 

Besöken/mötena är inte patientvänliga t ex 
avseende tid och plats

Krävande behandling

Behov

Etablera vidmakthållandeplan för att 
fortsätta må bra

Tillgång till gemensamma journaler / 
information och enhetsrutiner 

Flexibel vård exempelvis via Skype med 
patienter

Ge motiverande information

Samverkan mellan vårdnivåerna

Besöker akuten

Insikter

Sökt på fel vårdnivå (G)

Snabba beslutsvägar

Ej patientvänliga väntrum (I)

Lång väntan, korta möten, stressigt (F)

Behov

G. Lättillgängligare och välutvecklad 
information om hur man hittar rätt 
vårdinstans, fler alternativa vårdinstanser, 
viktigt med snabb triagering

I. Trevligare lokaler: bås - ej alla i ett rum, 
tillgång till mat och dryck, tydlig information 
om att kunna gå iväg

F. Tydlig information om varför man behöver 
vänta, Vara närvarande i mötet, Aktiviteter i 
väntrummet såsom film, dator etc, Minska 
stress med lugnt väntrum (färg, attribut etc)

Besöker BVC/VC/Psykiatri

Insikter

Dubbeldokumentation. Svåra system. Parallella journalsystem 
försvårar. Vissa prover görs i pappersform. Utredningar görs dubbelt 
eller på flera stället

Överföring av labbsvar, journalsvar, m.m haltar

Flera parallella vårdprocesser kan pågå utan att vårdgivare vet.

Patient måste upprepa

Oro

Tid mellan olika undersökningar, remisser, tiden går.

Förväntansfull

Föräldrar minns inte efterår

När remiss skickas är det oklart om när nästa insats blir av

När man kommer till doktor behövs tydlig uppföljning

Skönt med egen sköterska på BVC

Roliga väntrum på BCV, BUM

Personal ska vara van att träffa barn. Personal ska vara van att träffa 
barn och ungdomar med funktionshunder, inkl. autism. 

Mottagning behöver veta  särskilda behov

Tid mellan journal dikteras till utskrift

Behov

Kunna se provtagning hos annan instans. Lättarbetat journalsysten

Kunna söka vilka prover som beställts/tagits

Alla ska kunna se allt, gällande provsvar

Gemensamma journaler. Information

Synlig tidslinje

Skriftliga instruktioner lämnas till patient/anhörig

Snabbare besked med datum. Info om remiss svarstid.

Kontinuitet i vårdkontakt

Roliga väntrum

Kompetent personal

Utbildning personal, färdiga bildschema, m.m. Kommunikationsstöd

Anpassa ex. tid

Direktdiktat




