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FÅR VÅRD

Nuläge Den deprimerade patienten5

Svårt att känna igen
depresson i tidigt skede

Personer med begynnande
depression identifieras inte

– depressionen hinner fördjupas
innan behandling sätts in

Vad ska jag göra 
om jag får tidiga

tecken på återfall?

Vart vänder jag mig
vid återfall?

Svårt samordna insatser från olika
aktörer, otydlig ansvarsfördelning

Vart vänder jag mig?
Hur gör jag?

Vilken vård finns
utanför kontorstid?

Svårt att få kontakt
med vården

Omotiverad/rädd/
orkar inte söka vård

Brist på stöd för
att hänvisa

patienten rätt

Tar tid innan pateinter
får rätt hjälp

Framtidens
vårdinformationsmiljö

SYMPTOM SÖKER INFO �
BLIR INFORMERAD

ÅTERSTÄLLD

Tar tid innan
pateinter
söker info

Lång väntetid

ORSAKER

Patienten får motstridig
eller bristfällig information

Behov av stöd för bra bemötande och delak ghet

Bristande uppföjning av
initierad behandling och

uteblivna planerade insatser

svårt att vara 
delaktig i 

individuell plan

Väntan på rätt åtgärd

PSYKIATRI

PRIMÄRVÅRD

Vuxenpsyk
BUP
Beroendemedicin
Akut psyk
Äldrepsyk

Vårdcentral
BUMM
UMO

KOMMUNEN

Elevhälsan
Skolhälsovården
Socialtjänsten

ÖVRIGA

Privat vård
Krismottagning
Självbehandling
Elevhälsan
Alternativmedicin

SÖKER VÅRD

SÖKER INFO:
– Vad är depression?
– Vart kan man vända sig?

1177 tel/internet
Googlar
Hemtjänst
Socialtj.
Forum
Skola
Ungdomsmot.
Sjukvården
Familjerådgivning

ANHÖRIG

!

Sen identifiering
Det tar tid innan patienter 
får rätt hjälp.

Behov
Stöd för individer med 
begynnande depression 
att förstå att de bör söka 
hjälp finns även för vuxna.
Stöd för att identifiera 
personer med depression 
som söker för somatiska 
besvär.

Svårighet identifiera risk
Svårt identifiera personer 
med risk för depression.
Riskfaktorer uppmärksam-
mas inte tex om suicidrisk.

Behov
Kunna se undersökningar 
och skattningar i vårdens 
system för bättre riktade 
insatser.
Behov av funktioner i 
systemet som samman-
ställer statistiska 
riskfaktorer och visualierar 
dessa i en översikt.

Vuxna i barns vardag
Frånvaro av kunnig 
vuxenvärld i barnens 
vardag (sociala medier, 
skolor).

Behov
Närvarande vuxna i 
barnens/tonåringarnas 
vardag som kan berätta 
om vad som händer om 
man känner sig 
nedstämd. 

Väntetid
Lång väntetid.
Ensam under väntetiden.
Otydlig information under väntetid.

Behov
Kortare väntetider.
Behov av information om kontaktytor 
och tillgång till bra information /stöd 
för patient och närstående under 
väntan.

Kontakt
Svårt få kontakt med vården.
Dålig tillgänglighet för telefonkontakt.

Behov
Det behöver vara lätt att få kontakt 
med vården och att få uttrycka sig i 
form av t.ex. chattforum eller 
meddelanden via nätet.
Bättre utnyttjande av de tekniska 
lösningar som finns.

Barn och närstående
Hur får barnen hjälp när en förälder 
mår dåligt?

Behov
Information, stöd och hjälp till barn 
och andra närstående.

Mognad
Det finns inte beslutsstöd i systemen 
för bedömning av patientens 
mognad. 

Behov
Beslutsstöd för mognadsbedömning 
av patienter.

Anpassa bemötande
Anpassa bemötande till önskemål.

Behov
Tidigt fånga upp patientens önskemål 
och förväntningar och ge info om 
vad/vilka resurser som finns att tillgå.

Tidigare sjukdomsperioder
Kunskap om tidigare sjukdomsepiso-
der och tidigare behandling utnyttjas 
inte av patient eller sjukvård.
Man ser inte alltid vad patienten har 
för vårdmönster, dvs vad patienten 
har sökt för tidigare.

Behov
Lättillgänglig information om vilka 
tider då vård finns tillgänglig samt 
krisplan baserad på tidigare 
varningstecken. AI som ger förslag på 
åtgärder, i dessa beaktas vilken effekt 
tidigare behandlingar har haft.
De inblandade hålls uppdaterade om 
vad som händer genom hela flödet: 
relevant realtidsinfo för alla 
inblandade.

Sekretess
Sekretess/samtycke måste 
säkerställas (soctjänst - VC) vilket tar 
tid.

Behov
Enkelt sätt att lämna samtycke för 
delning av info mellan olika 
aktörer/instanser.

Information till patient
Svårt förstå diagnos och vårdplan.

Behov
Behov av att ge patienten information om vad 
vårdplan är och om var patienten befinner sig  i 
vårdprocessen.

BUP till vuxenpsyk
Brist på stöd vid övergång från BUP till 
vuxenpsyk.

Behov
Flexibel/smidig överlämningsprocess (inkl. tydlig 
info) som gör att överföringen till vuxenpsykiatrin 
fungerar bra.

Ansvarsfördelning
Otydlig ansvarsfördelning kring tillstånd.
Hur hålla reda på olika vårdinsatser för olika 
åkommor (eller samma)?
Skillnaden mellan första linjens psykiatri och 
specialistpsykiatrin. Antingen eller….

Behov
Tydlig ansvarsfördelning och samordning kring 
patientens tillstånd – arbeta med tydliga 
vårdplaner och SIP.
Behov av rutiner för att parallella vårdinsatser ska 
samordnas bättre  - gemensam mål- och 
handlingsplan.
Integrerad behandlingsgång med konsultativa 
samverkansteam mellan primärvård och 
specialistvård så patienten ”inte hamnar i diket" 
mellan dessa två.

Kontinuitet åtgärder
Patienter slutar komma när det känns lite bättre – 
men sista insatsen kan vara viktig.
Bristande uppföljning av initierad behandling, tar 
antidepressiva men behandlingen följs inte upp.

Behov
Behov av tydlighet och rutiner kring hur 
behandling och insatser samordnas och följs upp
Beslutsstöd för uppföljning, t.ex. uppföljningsstöd 
via Internet för läkemedelsbehandling och andra 
insatser.

Sekretessfrågor
Otydlighet kring hantering av sekretessfrågor 
som behöver anpassas till mognadsgraden hos 
patienten.
Patienten vill inte väva in andra symtom/ev. 
sjukdomar i samma vårdplan.
Föräldrar kan få tillgång till vad barnen säger på 
BUP, även då de är en stor del av problemet.

Behov
Tydligare riktlinjer kring hantering av sekretess 
parallellt med ökad flexibilitet vid varierande 
mognadsgrad hos patienten.
Behov av enkelt stöd för samtyckesförfarande 
för delning av info mellan aktörer.
Behov av att motivera till att sätta en gemensam 
individuell plan.
Begränsning av närståendes behörighet vid 
särskilda fall (misstänkta sexuella övergrepp, 
vårdnadstvister etc.).

Återfallhantering
Svårt veta hur jag gör 
vid eventuellt återfall.
Okunskap (skolan, 
socialtjänsten) om 
tecken på återinsjuk-
nande.
Brist på plan för att 
hantera eventuellt 
återfall.

Behov
Tydlig information till 
patienten om 
kontaktvägar och 
återfallshantering.
Flexibel/smidig 
överlämningsprocess 
(inkl. tydlig info) för 
lättare anpassning.
Behov av krisplan för 
patient och involverade 
vårdaktörer vid 
eventuellt återfall.

Tillgång till vård och kvalitetssäkring
Bristande tillgång till evidensbaserad vård – t.ex 
KBT.
Att det inte går att få hjälp mitt i natten.
Hur kan man kvalitetssäkra omhändertagandet. 
Beslutsstöd för omhändertagande ”kokbok” 
behövs när man arbetar med många diagnoser.
Vårdpersonal känner inte till aktuell forskning 
lika bra som patienten.

Behov
Utnyttja resurser bättre med hjälp av teknik, t.ex. 
Ínternetpsykiatri, video mm. så att flera får 
tillgång till evidensbaserad vård. Psykotera-
piapp.
Telefonjourlinje för patienten som har tillgång till 
adekvat info om aktuell situation, vårdplanering, 
patientens önskemål och hänvisar vidare till rätt 
vårdaktör.
Feedback på behandlingsutfall, processkvalitet 
etc. i lärande syfte.
Beslutsstöd inbyggt i IT-stöd/journal med 
uppdaterade riktlinjer och tolkningsfunktion av 
journaldata.
Attitydförändring- se en insatt patient som en 
tillgång och inte som ett problem.
Behov av återkoppling till vården på behand-
lingsutfall, processkvalitet etc. i lärande syfte.
Realtidsinformation för alla involverade aktörer 
behövs för att kunna vara helt uppdaterade på 
vårdhistoriken.

Stöd för närstående
Vem tar hand om närstående som ”första 
linjens support”.

Behov
Internetpsykiatri för närstående.


