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Första kontakten

Lång väntetid till kontakt

För patienten är det ibland lång väntetid att komma i 
kontakt med primärvården. Detta leder till otrygghet 
och frustration samt att vissa patienter väljer att 
besöka akuten i stället för primärvården.

Samhällsekonomiskt är detta ett dyrare alternativ 
och akuten har ofta sämre möjlighet att ge 
långsiktigt bra vård av primärvårdskaraktär i de fall 
där uppföljning bör ske.

Behov

Invånaren behöver veta och känna att sjukdomsre-
laterade besvär snabbt blir bedömda och 
prioriterade av vården. 

Självhjälp

Många sjukdomstillstånd kan hanteras av patienten 
själv om den får adekvat självhjälpsinformation. 
Effektiv självhjälp leder till lägre belastning på 
sjukvården och snabbare hjälp.

Behov

Invånaren vill ha god kunskap om och tillgång till 
självhjälp samt adekvat information anpassat till 
kunskapsnivån.

Lång väntetid på vårdinrättning

Det är idag svårt att bedöma väntetidernas längd 
hos sjukvården, speciellt under jourtid på kvällar och 
helger. Vissa patienter med lättare åkommor, skulle 
vänta med att besöka en jourvårdcentral, om de på 
förhand kände till att kötiden var lång.

Behov

Invånaren behöver en överblick över tillgängligheten 
av vård hos olika vårdgivare

Administration före vårdbesök

Uteblivet besök

Patienten uteblir ibland från bokade möten och vården 
påminner inte digitalt på samma sätt som t.ex. tandläkare. 
Uteblivna besök är samhällsekonomiskt dyrt och kan leda till 
men för patienten.

Behov

Digital påminnelse till patient inför besök och provtagning. 
Påminnelse till patient inför besök och provtagning.

Tolkar

I områden med många nyanlända är vården beroende av tolkar. 
Beställning av tolkstöd fungerar inte alltid tillfredsställande och 
betalningsmodellen är oflexibel. Tolkar bör inte bli personligt 
engagerade i patienter och bör därmed inte anställas av 
vårdcentralerna.

Behov

Vårdpersonal behöver kunna beställa tolkstöd flexibelt, med 
kort varsel och på ett stort antal språk.

Integritet vid betalning

Betalning hos sjukvården görs manuellt i en reception. Det kan 
vara obehagligt för patienter att beskriva sitt ärende i publik 
miljö och manuell betalning är inte alltid resurseffektivt då 
betalning kan ske via självbetjäning ( jämför flygplatscheck-in).

Behov

Invånaren behöver möjlighet till snabb, enkel, enhetlig 
automatisk betalning vid besök.

Förberedelse innan besöket

Vissa patienter vill och kan läsa på inför sitt besök om sin 
sjukdomsbild. Bättre förberedda patienter leder till bättre 
användning av besökstiden och möjlighet att diskutera 
behandlingsalternativ på en mer detaljerad nivå.

Behov

Patienten vill ha möjlighet att kunna förbereda besök i förväg, 
ex. lämna information, läsa på.

Vårdbesök

Uppdaterad journal

Inmatning av journaldata efter patientbesök kan under 
arbetstoppar ibland dröja flera dagar. Detta gör att 
senaste patientdatan inte finns tillgänglig för annan 
vårdpersonal under en tid.

Behov

Vårdpersonal behöver snabbt kunna uppdatera 
patientdata i samband med besök.

Onödiga fysiska besök

Alla besök med vården behöver inte ske fysiskt. Mindre 
komplexa uppföljningssamtal kan göras och enklare 
åkommor kan bedömas utan att beröra patienten fysiskt. 
Många patienter skulle uppskatta att slippa resa till 
vårdcentral om samtal med vården kunde ske på annat 
sätt.

Behov

Invånare har ibland större behov av snabb och flexibel 
hantering än bara ett fysiskt möte med vårdpersonal.

Ojämn belastning över tid

Det finns en diskrepans mellan primärvårdens 
kapacitetsnivå över dygnet/veckan för att ta emot 
patienter och patienternas önskemål om vilken tid på 
dygnet besök bör ske. Det leder till toppar i belastningen 
och tidvis långa väntetider.

Behov

Vården behöver kunna anpassa bemanning efter 
patientens behov.

“Onödig” akutvård

Många primärvårdsärenden hanteras av akuten då 
väntetider hos primärvården är långa och öppetiderna 
begränsade.

Behov

Patienter behöver större och mer flexibel tillgång till 
primärvård. 

Utredning

Remittering

Hos VGR finns begränsat med beslutsstöd om var 
en remiss kan och bör skickas. Detta leder till 
osäkerhet för patienten om besöksdatum för 
remissinstans samt att remisser ibland återremit-
teras på grund av kapacitetsbrist hos vårdgivare.  
Väntan för patienten förlängs ytterligare.

Behov

Vårdpersonal behöver veta vart patienten bör 
remitteras för att undvika lång väntetid för patienten.

Remissuppföljning

I VGR går det inte att följa upp status på en remiss 
digitalt. Detta leder till svårigheter att ge patienter 
besked om status på en remiss vilket skapar 
otrygghet för patienten.

Behov
Vårdpersonal behöver bättre ärendehantering för 
remisser. Remissens väg bör kunna följas för att 
möjliggöra tydligare besked till patienter.

Väntan på provsvar

Lång väntan på provsvar är en stor källa till stress 
hos patienter .

Behov

Invånaren behöver snabb återkoppling av sina 
provsvar.

Generellt

Dela journal mellan vårdgivare

All data om en patient är inte tillgänglig för samtliga 
vårdgivare då alla inte delar journaldata med 
varandra. Det leder ibland till att vårdbeslut tas 
baserad på begränsad information vilket ger större 
risk för felbeslut

Behov

Vårdpersonal behöver kunna ta del av patientdata 
( journal, remisser, historik, läkemedelslista m.m.) från 
andra vårdgivare för att ta rätt vårdbeslut.

Utformning av journal

Vissa journaler har en stor ostrukturerad mängd 
dokumentation. Det gör det svårt att överblicka 
historiken och den problematik vissa patienter har, 
speciellt för dem med en komplex historia och 
många vårdgivare

Behov

Vårdpersonal behöver en bra, gemensam och 
fullständig överblick som gör det enkelt att för olika 
typer av situationer hitta relevant information om en 
patient i patientdata.


