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Hälsokonto
I framtiden kommer alla personer ha ett hälsokonto. 
Hälsokontot kommer att vara sammanhållande källa 
för patienters samtliga hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
Hälsokontot syftar därmed till att lättare kunna bidra 
med en heltäckande bild över patientens nuvarande 
hälso- och vårdsituation. Det kommer innehålla 
information om bland annat patientens journal, 
egenrapporterade data, provsvar, inbokade besök, 
aktuella behandlingar, diagnoser, nutritionsplan, 
träningsplan och beställning av färdmedel. 
Hälsokontot kan på ett smidigt sätt visa aktiviteter 
som patienten genomgått i en tidslinje tillsammans 
med t.ex. resultat från undersökningar och vård- 
personal som patienten är har varit i kontakt med. 
Hälsokontot kan delas med anhöriga för att de lättare 
ska kunna ta del av patientens hälsotillstånd. 
Hälsokontot kommer att ligga till grund för rådgivning 
gällande exempelvis proaktiva åtgärder för att 
förhindra stroke. Patientens hälsokonto kommer även 
att förenkla kontakten med myndigheter som t.ex. 
försäkringskassan och skattemyndigheten.

Framtidens strokebehandling
Framtidens vård genomsyras av att proaktivt kunna 
analysera hälsodata med målet att kunna förebygga 
eller behandla strokepatienter snabbare. Tidsaspek-
ten har stor inverkan på utfallet hos den drabbade 
vilket innebär att snabbt få tillgång till vård är av hög 
prioritet. 
Det är tydligt för patienter vart de skall vända sig för 
att få vård och det finns ett begränsat antal 
kontaktvägar. Patienten kan slussas till rätt vårdgivare 
genom automatiserade bedömningar i ett besluts-
stöd.
Genom att använda en CT-hjälm för att särskilja 
blodpropp och hjärnblödning i ambulansen kan i 
många fall trombolys ges redan under transporten. 
Detta innebär också att patienten kan köras direkt till 
avdelningen utan att behöva mellanlanda på akuten.
För strokepatienten bidrar den framtida vården till att 
underlätta det dagliga livet för patienten och anhöriga 
genom tillgång till och kontroll över sin vårdplan och 
sitt vårdförlopp.

Individuell vårdplan
I framtiden finns det en gemensam vårdplan som 
följer patienten, till skillnad från idag då det finns flera 
vårdplaner.

Utifrån patientens diagnos och andra bedömningar 
bokas automatiskt standardaktiviteter med olika 
vårdgivare. Oberoende av vilken vårdgivare som är i 
kontakt med patienten kommer vårdgivaren smidigt 
att kunna ta del av den information som behövs 
utifrån patientens samlade hälso- och sjukhistorik 
samt övrig journalinformation. Denna information 
kommer att finnas med tidstämplar redan från första 
kontakt med vården.

Patienten kommer genom sin vårdplan att se vilka 
vårdsteg som har tagits och vilka kommande steg 
som kommer att ske. Genom hälsokontot kommer 
patienten att kunna få delaktighet och insyn i sin vård. 
Det kommer till exempel att gå att ställa frågor 
gällande behandlingar, se relevanta vårdval, se vilka 
träningsövningar som ska genomföras och vilka 
mediciner som ska tas. 

Beslutsstödet som är kopplat till vårdplanen hjälper 
vårdgivare, patienter och närstående med förslag på 
möjliga vårdalternativ som finns tillgängliga.

Rehab
En stroke leder ofta till livslång rehab och den framtida 
strokevården är anpassad till varje persons behov. 
Patienten, anhörig eller god man är delaktig i alla 
beslut som fattas.

Inför varje aktivitet är vårdgivaren förberedd genom 
att information från tidigare aktiviteter finns tillgänglig.

För att vägleda patienten i öppenvården kommer en 
fast vårdkoordinator finnas som stöttar patienten med 
att välja de vårdformer som passar bäst.

Analys av tidigare inrapporterade resultat ligger till 
grund för eventuella förändringar i patientens rehab 
program.

Beslutstöd
Genom att analysera hälsodata som patienten 
rapporterar in tillsammans med sjukvårdens data kan 
patient och anhöriga få rekommendationer om 
förebyggande egenvård och om att larma sjukvården 
vid riskfaktorer eller symptom. Via hälsokontot kan 
beslutsstödet föreslå tider så att patienten direkt kan 
boka tid hos rätt vårdgivare.

Efter patientens samtycke kan information till 
kvalitetsregister automatiskt hämtas från patientens 
journal och användas som underlag för forskning och 
verksamhetsutveckling.

Mobila och tekniska hjälpmedel
Patienten kommer genom exempelvis sin läsplatta 
eller mobil att kunna ta del av sin vårdplan genom en 
vårdapp. Vårdappen kommer aktivt att påminna 
patienten om medicinintag, träning och kommande 
möten med vårdgivare. Genom vårdappen kommer 
patienter att kunna registrera utfall gällande 
exempelvis blodtryck, träning och medicinintag. Det 
kommer även gå att boka och boka om vårdaktivite-
ter.

Videomöten mellan patient och vårdgivare kommer 
att resultera i mindre transport- och sjukhustid för 
patienter i samband med uppföljningsmöten. 

Strokefall kan leda till nedsatt kroppslig funktion och 
tekniska hjälpmedel kommer att individanpassas 
beroende på patientens funktionsbegränsning. 
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