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AKUTVÅRDVårdgivare har behov av verktyg och arbetssätt som 
bidrar till bättre vårdbeslut

Insikter
Varför blir bedömningen olika beroende på "vem" som gör den?
Varför görs det så mycket dubbeldokumentation? 
Varför har vårdgivare inte tillgång till information om vad patienten 
varit med om tidigare när patienten förflyttar sig inom vårdkedjan?

Behov
Tillgång till sammanhållen och gemensam journal samt annan 
dokumentation för alla vårdgivare, så att information kan delas utan 
fördröjning
Behov av gemensam läkemedelsmodul där både stående och 
insatta läkemedel finns listade samt givna läkemedel under 
vårdprocessen.
Patientcentrerat, tvärprofessionellt teamarbete
Snabbare och mer lättanvända IT system inom vården med enklare, 
och till antalet färre, inloggningar
Verktyg och beslutsstöd som hjälper vårdgivare att erbjuda 
patienten bästa möjliga behandling och vård utifrån evidens samt 
lokala eller nationella riktlinjer och vårdprogram

Trygghet behövs för alla – patienter, anhöriga och vårdgivare

Insikter
Det finns en brist på samordning inom vården 
Vårdgivare har inte kännedom om vilka händelser patienten har varit med om och 
har inte tillgång till all information om patienten
Patienten har ingen överblick över sin egen uppföljning och blir ofta hänvisad fram 
och tillbaka mellan olika vårdorganisationer
De anhöriga har ett stort behov av information och stöd, och blir ofta i praktiken 
språkröret för den multisjuke

Behov
Vårdgivare behöver få en överblick av samtliga vårdhändelser och kunna 
kommunicera med vårdgivarna som tar hand om patienten i hemmet
Enhetliga rutiner som följs
Stöd från t.ex. anhöriggrupper och kuratorer
Behov av samordning av vården och en enhetlig vårdplan
Patienter och vårdgivare behöver hjälp med att kommunicera med närstående
Social samvaro är viktigt för trivseln
Information behöver ges mer kontinuerligt till patienten och ska vara lättillgänglig 
när patienten behöver den

Patienter och anhöriga ska kunna få kontakt med 
vårdgivare på ett enkelt och enhetligt sätt när vårdbehov 
uppstår

Insikter
Den multisjuke patienten har väldigt många, och i dagsläget 
osynkroniserade, vårdkontakter och det kan upplevas som 
förvirrande vem som skall kontaktas när. Att kunna kanalisera 
kontakterna så att man upplever att det är samma part man 
kontaktar är väsentligt för patienten

Behov
En enkel och enhetlig ingång till vården för den multisjuke
Gemensam vårddokumentation som vårdgivare har tillgång till för att 
göra bästa möjliga bedömning
Patienter och anhöriga ska kunna känna sig trygga med vårdnivån
Patienter och anhöriga ska kunna lita på att vårdgivare har tillgång till 
gemensam dokumentation om patienten så att de inte behöver 
upprepa all väsentlig information vid förflyttningar inom vårdkedjan 

Alla vårdgivare behöver ha tillgång till all relevant 
information samlat på ett ställe

Insikter
Det finns generellt en brist på information, och patienten får samma 
frågor av olika vårdgivare vid flera olika tillfällen - särskilt då 
övergångar i vårdkedjan sker
Dokumentation görs på flera ställen och delas inte mellan 
vårdorganisationer

Behov
Gränsöverskridande samordning i vården
En delad vårdplan som kontinuerligt uppdateras, samt en 
gemensam och enhetlig patientjournal
Säker individanpassad läkemedelsanvändning och sammankop-
pling mellan olika läkemedelssystem
Uppföljning och delning av information efter patientens hemgång
Information tillgänglig för anhöriga, hemtjänst etc. även efter 
utskrivning
System som är snabba, lättarbetade och standardiserade, som ger 
rekommendationer för vård. Tillgång till rätt information när den 
behövs
Gemensam terminologi bland vårdgivare, och utnyttjande av all 
kompetens inom vårdkedjan
Patientanpassad version av relevant information
Kontaktmöjligheter och samordning med patienter, anhöriga och 
andra vårdgivare

Kontinuitet behövs i alla delar av vårdkedjan

Insikter
Patienten träffar sällan samma vårdpersonal. Även vid hembesök är 
det ofta nya ansikten.
Vårdkedjan är inte sammanhållen, utan patienten slussas mellan 
många olika avdelningar och vårdgivare. Information om patienten 
följer inte med i vårdkedjan.

Behov
Samma personal, så att en patient träffar vårdpersonal de tidigare 
har varit i kontakt med. Samma huvudman - patientansvarig läkare, 
patientansvarig sjuksköterska etc.
En fast vårdkontakt som håller samman vården
Överrapportering mellan vårdgivare vid övergångar
Riskbedömning hela vägen i slutenvården
Ett tydligt syfte för vårdplanering

Patienter behöver bättre vård hemma

Insikter
Varför vårdas inte fler patienter hemma?
Varför känner vårdpersonal osäkerhet vid mottagandet i hemmet?
Varför har fler patienter och anhöriga inte kunskap om vad man kan få för hjälp med 
hemma?

Behov
Bättre samordning och högre kontinuitet mellan vårdgivare
Informationsöverföringen till patienter och anhöriga behöver vara tillförlitlig och 
informationen måste vara relevant
Patientens önskemål om vård i hemmet behöver tas i beaktande vid personlig 
vårdplanering
Nationella riktlinjer för vård i hemmet
Kontinuerlig riskbedömning av hemsjukvårdspatienter. Se patientens behov i ett 
vidgat perspektiv, och inte enbart de behov som gav upphov till besöket. Även 
”mjukare” värden bör tas i beaktande 
Behov av tekniska lösningar och hjälpmedel som möjliggör bättre vård i hemmet
Trygghet i hemmet och möjlighet till snabb hjälp
Att slippa oron för att behöva flytta

Patienten behöver ha större delaktighet och 
medbestämmande i sin vård, även mjuka värden ska tas 
i beaktande

Insikter
Patienten förlorar sin integritet och autonomi i vårdförloppet då 
denne slussas genom olika aktiviteter och behandlingar och sover i 
samma rum som andra obekanta människor. 
Patienten vet ofta inte var syftet med samordnad vårdplanering är, 
och skulle behöva förbereda sig för att kunna föra fram sina behov.
Vårdgivare litar inte på patienten som egen informationsbärare - 
man litar mera på den bristfälliga informationen i vårdsystemen

Behov
Att mjuka värden tas i beaktande, så beslut inte enbart görs på 
medicinska grunder
Anhöriga ska kunna ha rätt att agera som företrädare och språkrör 
för patienter
Kontaktmöjligheter och samordning mellan patienter, anhöriga och 
vårdgivare
Välutbildad och empatisk vårdpersonal
Möjlighet till vård hemma om patienten vill
Patienten behöver kontinuerligt få uppdateringar om sitt vårdför-
lopp. Tillgång till sin egen journal i realtid skulle möjliggöra bättre 
delaktighet och kvalitetssäkring av informationen som finns i den
Mer patientcentrerad vård och patientmedverkan
Mer tid och större flexibilitet i vården samt individuellt anpassad vård


