
I det framtida digitala vårdrummet har patienten ständigt tillgång till information om sin sjukdom och behandling och till digitala verktyg för patientut-
bildning, stöd, behandling och utvärdering. Genom det digitala vårdrummet kan patient, vård, närstående och andra aktörer kommunicera digitalt och 
dela relevant information. Olika verktyg som finns tillgängliga i vårdrummet ger stöd i upprättandet av den individuella planen och i genomförandet av 
vården, till exempel stöd för att boka gemensamma möten, kalenderfunktion med påminnelser, standardvårdplaner, checklistor, etc.  Genom att 
tillgängliggöra stöd/behandlingsformer i det digitala vårdrummet kan patientens faktiska och upplevda väntan på vård minimeras, delaktigheten ökas 
och vården effektiviseras
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– Vad är depression?
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DIGITALT VÅRDRUM

Planeringsverktyg
Med planeringsverktyget får patient, närstående, 
vårdnadshavare, vård och andra aktörer erforderlig 
information. 
Innehåller påminnelsefunktioner, checklistor och 
standardvårdplaner.

Anpassad information
Informationen anpassas efter målgrupp. Samma 
information kan tex presenteras i text, bild eller film 
beroende på patientens och närståendes behov. Detta 
medför att patienten lättare kan förstå och involveras i 
sin egen vårdplan.

Stöd och behandling
Möjlighet att ge stöd och behandling via det digitala 
vårdrummet, till exempel psykologisk behandling

Information i text-, bild-och 
filmformat
Information kan visas på olika sätt 
baserat på patientens behov och 
förutsättningar. Till exempel som 
text, bild eller film. På så vis kan 
patient och närstående lättare 
förstå och involveras i den 
individuella planen. 

Informationsdelning 
Patient, närstående, vårdnadshavare, vård och andra 
aktörer har tillgång till all information före, under och 
efter vård. Gemensam plattform att utgå ifrån vid 
planering och uppföljning. 

Gemensam plattform för kommunikation 
Möjlighet till multididiciplinär samverkan för en enhetlig 
och individanpassad vårdplan. Patient, närstående, 
vård och andra aktörer ska ha möjlighet att kommuni-
cera med varandra tex med hjälp av videomöten.

Digitalt vårdrum
Patient, närstående, vård och andra aktörer har ett 
gemensamt digitalt interaktivt forum som stöd i 
vårdprocessen

Må-bra-team
Integrerat Må-bra-team tillsammans med 
patienten. Involverade parter registrerar all 
information innan, under och efter vård i det 
digitala vårdrummet. Gemensam plattform att 
utgå ifrån vid planering och uppföljning. 

Närstående/vårdnadshavare/barn
Informationsdelning mellan 
skolsköterska, kurator, BUP, 
hjälplärare för att fånga upp 
närståendes/vårdnadshavares/bar-
nens behov av stöd/hjälp.

Resursperson
"Resursperson" som motiverar patienten till 
vårdaktiviteter och säkerställer att info når 
patient. Koordinerar samtliga vårdinsatser 
oavsett diagnos. Resurspersonen får 
återkoppling vid genomförda aktiviteter och 
ansvarar för uppföljningen med patienten

Flexibla behandlingsformer
Flexibelt behandlingsutbud  som individanpas-
sas vid behov tex:
• Möjlighet till vård innan och efter arbetstid 

(öppenvård)
• Psykoterapi/egenvård i hemmet
• Stöd och behandling via internet
• Vårdkontakter för utredning, planering, stöd 

och behandling kan ske via video
• Levnadsvanor och hälsorådgivning (mat, 

motion, livskvalitet, vila)
• Behandlingsprogram och appar som kan 

kommunicera med det digitala vårdrummet 
(inklusive journalen)

Vårdplanering via videolänk
Samtliga involverade aktörer möts via 
videolänk för vårdplanering.

Gemensamma begrepp
Bättre samordning mellan olika aktörers 
insatser genom att använda gemensamma 
begrepp som tydligt definierar insatserna 
(början och slut). Detta stödjer likvärdig vård.

Beslutsstöd
Beslutstöd som baserat på patientens 
behov kan ge vägledning till när patienten 
ska vända sig vart och hur patienten gör

Olika sätt att kontakta vården på
Erbjud flera möjligheter till kontakt med 
vården så som video och chat för att 
frigöra tid till fysiska möten för de som 
behöver.

Digitalt planeringsverktyg
Planeringsverktyg med kalender som 
kan användas av flera aktörer där de 
kan fylla i schema och hitta gemen-
samma mötestider. Samlade 
kontaktuppgifter till involverade 
aktörer.

Självhjälpsstöd
Patienten kan få adekvat info 
(självhjälp etc.) och smidig 
kontaktmöjlighet med vård.

Återfallsplan
Patienten har en framtagen 
krisplan/återfallsplan som 
stöd.

Förberedande behandling online
Vid väntan på vårdkontakt hänvisas patienten 
till förberedande behandling online där första 
stegen av vårdprocessen kan initieras 
(infoinhämtning, screening, intervju och 
psykoedukativa program etc.)

Informationsguide
Baserat på patientens behov visas för 
patient och vårdgivare vart man 
vänder sig, när (tid och dag) och hur 
man gör.

Upplysning och utbildning under 
skolgången
System som stödjer förebyggande 
arbete genom upplysning och 
utbildning i centrala frågor kopplat till 
depression redan från lågstadiet och 
framåt under skolgången.

Personer med begynnande 
depression får stöd tidigare

Digitala lösningar används för att öka tillgången på 
evidensbaserade åtgärder. Därigenom kan 
Patienten få rätt hjälp tidigare.

Patienten får enhetlig och tillräcklig information, 
då insatser är sammordnade mellan aktörerna

Patient förstår och 
är delaktig i sin 
individuella plan.

Patient och närstående vet 
vad de ska göra om tidiga 
tecken på återinsjuknande 
uppträder. Det är lätt att få 
kontakt med vården.

Förebyggande interaktion 
patient/vård
I det digitala vårdrummet kan 
patienten och vården interagera i 
förebyggande syfte innan symtom 
på depression

Grovdiagnostik/screening
Breda screeningfrågor som kopplas 
till patientens historiska hälsodata för 
anpassade rekommendationer 
framåt

Åtgärder sätts in
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Det är lätt att förstå 
vart jag vänder mig 

och hur jag gör.

Det är lätt att 
komma i kontakt 

med vården
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