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AKUTEN

Undersökning/
Bedömning/
Åtgärd

SYMPTOM

CT

Behandling
vid CT

NIVA/CIVA Operation

“Rädda hjärnan”

“Hjärnvägen”

CT

DÖDSFALL PÅ IVA

Undersökning/
Bedömning/

Åtgärd

AVDELNING

Det går 
nog över

DIREKT TILL AVDELNING

SNABBSPÅR

IVA

Återfall

Transport
avdelning

Transport annat sjukhus

Transport mellan
vårdgivare

Transport mellan
vårdgivare

Undersökning/
Bedömning/

Åtgärd

Hälsokontroll
Hemsjukvård

Kommunala insatser
REHAB

Anhörig / närstående
Ohälsa

Aktivitetsförmåga
Funktionspåverkan

VÅRD AVDELNING

Läkemedel
Nutrition

Bedömning/undersökning
Behandling/åtgärd

Patient & närståendestöd
Möte med kommun/primärvård

Beslut ang körkort
Funktions & aktivitetsförmåga

Möte med eftervård
Möte med primärvård

Sjukskrivning

Läkemedel
Nutrition

Bedömning/undersökning
Behandling/åtgärd

Patient & närståendestöd
Möte med kommun/primärvård

Uppföljning/info ang körkort
Funktions & aktivitetsförmåga

Sjukskrivning

Läkemedel
Nutrition

Bedömning/undersökning
Behandling/åtgärd

Patient & närståendestöd
Möte med kommun/primärvård

Uppföljning/info ang körkort
Funktions & aktivitetsförmåga

Hemsjukvård
Återbesök strokespecialist

 Godman
Sjukskrivning

Läkemedel
Nutrition

Bedömning/undersökning
Behandling/åtgärd

Patient & närståendestöd
Möte med kommun/primärvård

Uppföljning/info ang körkort
Funktions & aktivitetsförmåga

Årskontroller primärvården
Sjukskrivning

VÅRD HEMSJUKHUS 
/ EXTERN VÅRDGIVARE VÅRD I HEMMET LIVET EFTER STROKE

ANHÖRIG /
ANNAN
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EGEN TRANSPORT

KOMMUNAL VÅRD

VC

Behandling
vid CT

VC

Patient
avlider

Dödförklara
patient

Transplant-
ationsenhet

Livet före stroke

Tidigare sjuk

Oro för att inte få rätt hjälp för sina 
behov

Patient med tidigare symtom har 
oro för att inte klara sig hemma

Tidigare frisk

Kunskap skapar möjligheter till 
förbättring

Jag skall förändra mitt liv

Jag kan inte förändra mitt liv

Insikter & Behov

Personer kan dela egen hälsodata 
(t.ex. från pulsklocka/egen 
blodtrycksmätning) med vårdgivar-
en. 

Dela information om riskfaktorer 
proaktivt till personer med 
riskfaktorer baserat på hälsodata. 

Symptom till första kontakt med 
vården

Jag känner mig konstig, jag kan inte 
koncentrera mig, min vänster sida har tappat 
känseln. 

Oro över symtomen och vägen till vård: Vad 
händer nu, kommer jag dö? Jag vet inte vad 
jag ska göra nu!

Frustration över att inte hitta rätt information 
och sortera alla källor.

Frustration över att välja rätt telefonnummer, 
ska man ringa 1177? 

Irritation över att få vänta på 1177 - Varför 
dröjer det så länge?

Lättnad från tidsbesked, det är bara 2 
personer innan mig i telefonkön

Lättnad att bli tagen på allvar. Det är bra att 
snabbt bli hämtad av ambulans komma in till 
sjukhus. Professionell hantering! 

Nu får jag hjälp snabbt och kan lämna 
kontrollen till vårdgivaren. 

Skönt att bli omhändertagen direkt

Rädsla över sirener och blåljus

Jag blir lotsad rätt och kommer snabbt framåt

Jag känner mig missförstådd, kommer jag att 
kunna jobba igen?

Insikter & Behov

Patientens hälso- och sjukvårdsinformation är 
tillgänglig för alla vårdgivare i realtid från första 
kontakt med vården till slutet av patientresan. 

Allt information från vårdcentralen och 
ambulans ska vara tillgängligt i realtid för alla.

Tydliggöra informationskanaler

Akut undersökning och behandling

Lättnad att bli tagen på allvar, vårdpersonalen verkar vara professionell. 

Förvirring över mycket personal och många frågor. Jag får ingen informa-
tion, det är bara en massa frågor - Vad händer? Varför får jag inget svar?

Frustration över att inte kunna förmedla sina behov och behöva vänta. 

Jag är ensam i en stökig miljö, låt mig vara! 

Smärta! Det gör ont, jag har kanske fått en fraktur. 

Oro över vad ska utredning visa?

Lite ledsen över sin sjukdom. 

Är detta allvarligt?

Skönt att direkt bli omhändertagen, det är bra att det finns resurser! 

Maktlöshet att inte kunna påverka

Det tar sådan tid! 

Väntan efter CT prov, vad visar resultatet, när kommer det?

Förvirrad – var är jag? Vet mina anhöriga var jag är?

Rädsla över vad som händer, klaustrofobi

Detta ordnar sig

Insikter & Behov

Hög kvalitet på patientens hälso- och sjukvårdsinformation

Patientens hälso- och sjukvårdsinformation är tillgänglig för alla vårdgivare i 
realtid från första kontakt med vården till slutet av patientresan. 

Det är viktigt att löpande veta hur lång tid som har gått ("klocka") från första 
symtom och vilka åtgärder som gjorts vid vilka tidpunkter. Med strokepatient 
är tidsaspekten avgörande för val av behandling. 

Få tillgång till patientinformation innan patienten anländer till akuten

Att bara dokumentera saker en gång för att öka effektivitet (Idag sker 
samma dokumentation flera gånger t.ex. läkemedelslista skrivs av varje 
vårdgivare, journaler på olika ställen) 

Kliniskt beslutsstöd tillgängligt utifrån statistik

Behandling på avdelning och rehab

Vilken tur jag har haft att snabbt få hjälp. Jag är tacksam över alla 
som hjälper mig.

Jag är ledsen över situationen och orolig för framtiden. Ännu mer 
mediciner. Tänk om jag kommer inte kunna gå igen. 

Hur länge ska jag ligga här? När får jag åka hem? Väntan - Det tar 
sådan tid. 

Många som pratar och jag förstår inte mycket av vad som sägs. Jag 
hinner inte med det jag ska göra!

Jag känner stor frustration över att inte klara mig själv. 

Jag klarar mig trots stora problem! Jag känner mig trygg att få hjälp, 
när det behövs. 

Kommer jag få rätt behandling och rehab? Får jag vara delaktigt? 

Kommer jag att bli bättre igen?

Får jag fatta egna beslut nu? Kan jag börja träna och bli bättre?

Jag vill bara dö.

Ledsen av oklart besked. Oro, vad blir beslutet av sjukskrivning? 
Undrar om uppföljning, vad händer sedan?

Arg! Jag skall visst kunna köra bil!

Insikter & Behov

Att kunna se vilka aktiviteter som har genomförts hos andra 
vårdgivare eller andra avdelningar

Gemensamt beslutsstöd och checklistor i digital format som alla 
vårdgivare kan läsa

Säkerställa att fysiologiska data inte "tappas" i samband med 
överflyttningar mellan enheter

Information till patienten och anhöriga om: Var befinner sig patient i 
vårdkedjan? Vad har det gått igenom för vård nu/tidigare? Planerade 
vårdaktiviteter? 

Kommunikation med patienter och anhöriga genom patientresan

Rehab hemma/på boende

Äntligen får jag komma hem! Nu kan jag bli 
social igen och fortsätta mitt vanliga liv. 

Vad bra, jag klarar mig med hjälp och får 
hjälpmedel som jag behöver

De hjälpmedel jag får är faktiskt  väldigt bra

Jag kommer att behöva hjälp… Fy.

Rullstol, nu är livet över. Det kommer aldrig att 
gå!

Jag vågar inte gå ut, hur klarar jag mig?

Jag känner mig utanför

Jag är beroende av andra och är en 
belastning.

Jag får inte tillräckligt mycket rehab

Jag vill träna mer. 

Jag vill inte träna. 

Jag känner förvirring över korta vistelser hos 
vården och fick en ny läkare och nya besked 
igen. 

Jag har för lite påverkan på min behandling.

Jag måste ta alla initiativ själv. Jag vet inte vart 
jag skall vända mig. 

Jag får mycket biverkningar. Har jag verkligen 
fått rätt medicin? 

Insikter & Behov

Bättre och fullständigt vårdutbud för eftervård

Beslutsstöd för egenvård och prevention

Ta del av och tillföra information för patient 
och anhöriga

Livet efter stroke

Jag överlevde!

Jag orkar inte jobba

Skönt att inte behöva jobba när jag  
inte kan

Jag skall kunna jobba

Nytt jobb, glad!

Hur går det med mitt sexliv?

Insikter & Behov

Hälsokonto som samlar egen 
hälsodata tillsammans med journal, 
friskvård, o.s.v.

Informera patient om det finns 
behov av fortsatt rehab. Får info att 
man inte kan erbjuda patient 
mer/avslutas.

INDIVIDUELL VÅRDPLAN

REHAB

SvPL

SIP
Separat plan hos varje vårdinstans

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

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


