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1. Sammanfattning 
Detta delprojekt inom Prio-psyk etapp 2 har i en pilotverksamhet inom psykiatrin i region 
Jönköpings län mycket framgångsrikt genomfört: 

 Ny införandemetod av Mina vårdkontakter och e-tjänster 

o Utveckling och implementering av sexton nya e-tjänster i Mina 
vårdkontakter (Höglandet) 

o Konceptualisering och spridning av införandemetoden 

 Utvärdering av kommunikation med patienter med stöd av Min hälsoplan  

 Nationell patientresa för neuropsykiatrisk utredning på 1177.se 

 Konceptutveckling av stöd under neuropsykiatrisk utredning inom Region 
Jönköpings län 

 Konceptutveckling av Guide för Personligt Ställningstagande (GPS) inom Region 
Jönköpings län 

Att resultatet på alla områden fallit väl ut beror på det helhjärtade engagemanget från 
personalen på de medverkande vårdenheterna vilka alla velat ta det digitala klivet, liksom 
på det engagerade stödet från projektdeltagarna från Invånartjänster. Även de patienter 
som testat apptjänsterna har varit nöjda med detta kommunikationssätt och velat 
fortsätta. 

Med tanke på det mycket goda resultat som uppnåtts vid implementeringen och 
användandet av e-tjänster inom psykiatrin är det av stor betydelse för det framtida 
digitala klivet att arbeta vidare med, och utvärdera, det som gjorts i pilotprojektet, dvs 
införande av e-tjänster, nytt kommunikationssätt mellan patient och vård och konceptuell 
beskrivning av arbetssättet, och dra nytta av det 

 Dels den faktiska nytta det nya arbetssättet gett verksamheten, vilken ska drivas 

vidare och breddas 

 Dels det arbetssätt som användes, så att det kan återanvändas vid införande av 

det digitala klivet i andra verksamheter 

 

Projektet har uppfyllt sitt uppdrag och slutsatsen är att e-tjänster och 
rapporteringsappar är utmärkta hjälpmedel i den psykiatriska vården. En förutsättning 
är dock att det görs en helhjärtad, väl förankrad och systematisk satsning på införandet 
av dessa tjänster. 
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2.1. Uppdragsnamn 
Prio-psyk etapp 2 – e-tjänster inom psykiatrin 

2.2. Uppdragsägare 
Beställare och finansiär till detta uppdrag var Ing-Marie Wieselgren, SKL. 

2.3. Beslut, BP4 
 

Checklista Ja Nej 

Har alla ärenden tagits om hand?    

Är alla vunna erfarenheter och observationer dokumenterade och 
avrapporterade?  

  

Har avvikelser från planerade mål dokumenterats?   

Finns det dokumenterat hur effektmålen ska följas upp och finns en 
ansvarig utsedd? 

  

 

Beslut om att godkänna uppdragets resultat och att avsluta uppdraget 
 
 
 

Datum och underskrift projektägare 

 

 

Namnförtydligande 
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3. Bakgrund 
I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen för 

2013 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för psykisk 

ohälsa. I ett av delmålen finns ett uppdrag att utveckla stöd och behandling på nätet 

genom att utveckla e-hälsotjänster inom psykiatriområdet (regeringsbeslut 2013-05-30, 

S2012/8769/FS (delvis)). 

Det projekt som startades inom Invånartjänster i början av 2014 delades efter sommaren i 

två delar. Denna rapport avser det delprojekt som undersökt möjligheterna att med hjälp 

av e-tjänster stötta kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal, ge patienterna 

stöd för egenvård eller egen omsorg, eller stöd kring vardagsbehov, stöd för delat 

beslutsfattande och kommunikation för delad kunskap. 

4. Uppdragets resultat jämfört med uppdragets mål 

4.1. Målen 
Genomföra en pilotverksamhet för att prova e-tjänster inom den psykiatriska vården med 
målet att utvärdera hur sådana tjänster skulle kunna stötta interaktionen mellan patienter 
och vårdpersonal och på så sätt vara gynnsam för alla parter. 

 De e-tjänster som behövs ska skapas i Mina vårdkontakter. 

 En målgrupps- och behovsanalys ska utföras och ligga till grund för den interaktion 

mellan olika roller som ska stöttas. 

 Utvecklingen av stödet/e-tjänsterna ska ske tillsammans med den personal (de 

roller) som berörs. 

 Pilotverksamhet ska genomföras på två mottagningar: Dels för patienter med 

neuropsykiatriska diagnoser i Eksjö, dels för patienter med psykosdiagnoser i 

Huskvarna (under projekttiden flyttad till Jönköping). 

 Befintliga e-tjänster ska återanvändas i största möjliga mån. 

4.2. Utfall resultatmål 
 Användningskompetens för e-tjänster via Mina vårdkontakter:  

Alla medarbetare har fått en arbetsplatsnära utbildning för att säkerställa 

förmågan att kunna informera om, och uppmuntra patienter/brukare i, att 

använda e-tjänster på olika sätt. Ambassadörs- och införandeteam har bildats för 

att upprätthålla en hög användningskompetens bland befintliga och nya 

medarbetare. Uppgiften är också att introducera e-tjänsterna för patienterna. 

Införandeteamet har till uppgift att identifiera behov av nya e-tjänster, vara med 

och testa nya e-tjänster och sprida kunskap bland kollegor om e-tjänsternas 
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möjligheter. Resultat av användningen kommer att följas och uppmuntras på 

enhetsnivå och i ledningsgrupper inom psykiatrin. 

 Utveckling av 14 nya e-tjänster i Mina vårdkontakter: 

o Ställ en fråga till psykiatrin  

o Ställ en fråga inför ditt planerade besök eller din telefontid 

o ”Jag vill ha kommunikation med psykiatrin” i Mina vårdkontakter 

o Boka tid 

o Boka telefontid 

o Beställa svar på provtagning och/eller röntgenundersökning 

o Lämna meddelande till mottagningen 

o Ändra mina kontaktuppgifter 

o Stämmer dina kontaktuppgifter? (från vården) 

o Vill du stå kvar i väntan på din NP-utredning? (EMDR, KBT) (från vården) 

o Kontakta mig – jag har sökt dig! (från vården) 

o Meddelande om provsvar (från vården) 

o Meddelande (från vården) 

o Fråga till patienten (från vården) 

 

 Tester utförda med Min hälsoplan genom rapporteringsapp: 

o Utvärdering av ADHD-medicinering, Huskvarna 

o Utvärdering av livsstil/fysisk aktivitet, Huskvarna, tre patienter som 

upplevde ökad motivation att motionera och vill fortsätta även efter 

pilotavslut. 

o Utvärdering av frågor om tidiga tecken, Huskvarna  

o Utvärdering av tyngdtäcke, Eksjö, en patient som rapporterade via dator 

istället. 

 

 Nationell patientresa för neuropsykiatriska diagnoser: 

På 1177.se publiceras i mitten av mars en generell patientresa för 

neuropsykiatriska diagnoser, delvis interaktiv, till stöd för patienter och deras 

anhöriga. Avsikten är att på ett enkelt och tydligt sätt visa vägen genom vården för 

den som misstänks ha, eller har fått, en neuropsykiatrisk diagnos, och därmed 

skapa större trygghet och förståelse 
 

För att se bildspelet se bilaga: 

Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 6 Bildspel nationell patientresa för neuropsykiatrisk 

diagnos 
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 Koncept för stöd under neuropsykiatrisk utredning inom region Jönköpings län: 

Konceptskisser är framtagna tillsammans med personalen på Remiss- och 

bedömningsenheten i Eksjö. Utifrån intervjuer med patienter och personal fann vi 

ett tydligt önskemål att kunna kommunicera via andra medel än telefon. 

Dessutom finns ett behov hos patienterna att få en överblick, återkoppling och 

tydlig information under utredningen. Skisserna ligger till grund för nästa steg i 

utvecklingen. 
 

För att se konceptskisser se bilaga: 

Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 3 Koncept - stöd under neuropsykiatrisk utredning 

 

 Koncept för Guide för Personligt Ställningstagande (GPS): 

Konceptskisser är framtagna tillsammans med Berith Hedberg, docent, 

Hälsohögskolan Jönköping. I projektet såg vi en stark koppling till patientens rätt 

till delaktigt beslutsfattande. Berith Hedberg har översatt guiden till svenska. 

Modellen kommer från Ottawa, Kanada, som även äger rättigheterna till guiden. 

För att göra guiden mer tillgänglig för patienterna togs ett förslag fram till koncept  

på en digital lösning via plattformen för Stöd och behandling.  
 

För att se konceptskisser se bilaga:  

Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 4 Koncept  - Guide för personligt ställningstagande 

4.3. Utfall tidplan 

Tidplanen sträckte sig från september 2014 till avrapportering till SKL 16 mars 2015, men 
med visst efterarbete till slutet av mars månad. Detta innehölls. 
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4.4. Utfall resurser  

Projektets resurser har utgjorts av  

 Invånartjänster, Stockholm 

o Agneta Östlund, projektledare 

o Eva Lindholm, utvecklingsledare 

o Daniela Baccarini, interaktionsdesigner 

o Pelle Östberg, interaktionsdesigner (analysfasen) 

o Emma Holmér, informationsdesigner 

 Psykiatrisk vård Eksjö 

o Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef 

o Camilla Niebel, vårdadministratör 

o Sabina Johansson, sjuksköterska 

o Carina Kämpe, sjuksköterska 

o Ann Wisén, arbetsterapeut 

 Psykiatrisk vård Huskvarna/Jönköping 

o Karl-Henrik Forsman, sjuksköterska 

o Bodil Äng, arbetsterapeut 

 Övriga nyckelpersoner 

o Marie Åhs, projektledare, e-hälsolyftet 

o Agneta Levin, utvecklingsledare, Qulturum 

o Anette Vernersson, utbildningssekreterare, Qulturum 

o Berith Hedberg, docent, Hälsohögskolan, Jönköping 

o Medverkande patienter 

I samarbete mellan projektet och den psykiatriska vårdorganisationen inom region 
Jönköping har även utsetts ett Ambassadörsteam och ett Införandeteam. Uppdraget för 
de båda teamen har varit att säkerställa en djupare användningskompetens för e-tjänster 
via Mina Vårdkontakter och bidra till utveckling och testning av nya e-tjänster inom den 
psykiatriska verksamheten i regionen. 

4.5. Utfall kostnader  

Projektet har hållit sig inom ramen för avsatta medel. 
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4.6. Avgränsningar 
Ingen IT-utveckling skulle ske i projektet. Tillgängliga plattformar och hjälpmedel satte 
gränserna för vilket stöd som kunde skapas. Viss utveckling av e-tjänster har dock skett i 
Mina vårdkontakter genom användning av där tillgängliga utvecklingsverktyg. 

E-tjänsterna förutsatte ett användande av Mina vårdkontakter på de två 
pilotmottagningarna i Eksjö och Huskvarna/Jönköping. 

Det behandlingsstöd som togs fram inom projektets ram skall ägas och underhållas av 
landstinget Jönköping. 

Det var viktigare med stabilitet i de funktioner som skapades snarare än att utbudet blev 
stort. 

4.7. Indikation effektmål 
Effektmålet för detta projekt är att ha utvärderat möjligheterna att stötta patienter och 
vårdpersonal inom den psykiatriska vården genom e-tjänster som stöder 
kommunikationen men inte i sig utgör behandling, för att avgöra om e-tjänster skulle 
kunna vara ett gott stöd i den psykiatriska vården. 

Projektet har uppfyllt sitt uppdrag och slutsatsen är att e-tjänster och rapporteringsappar 
är utmärkta hjälpmedel i den psykiatriska vården. En förutsättning är dock att det görs en 
helhjärtad, väl förankrad och systematisk satsning på införandet av dessa tjänster. 

4.8. Användarcentrerad metod 
Invånartjänster arbetar med införande och utveckling enligt användarcentrerad metod 
inom hela verksamheten. Som grund för arbetet har projektet tagit fram en 
tjänsteutvecklingsprocess som inkluderar tidig behovskartläggning, gestaltning, 
användarcentrerad utvärdering och uppföljning. 

Arbetet är långsiktigt och målet är att få en helt användardriven och behovsorienterad 
tjänsteutveckling för största möjliga verksamhets- och patientnytta av framtida e-
hälsotjänster. Som en del av metoden har vi genomfört en målgruppsanalys och därefter 
olika gestaltningsmetoder för att visualisera insikter och behov som framkommit i 
intervjuer med målgrupperna. 
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4.9. Målgruppsanalys 
En målgruppsanalys genomfördes och syftet med analysen var för det första att dela upp 
målgruppen i segment och för det andra att identifiera de behov dessa segment har. 
Samtliga målgrupper har intervjuats: 

Målgrupp: Patienter 

 Vuxna med psykos (Schizoaffektivt syndrom, Schizofreni) 

 Vuxna med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspergers syndrom)  

Målgrupp: Professionen, de roller som har kontakt med patienten 

 Sjuksköterska 

 Skötare 

 Läkare 

 Psykolog 

 Arbetsterapeut 

 Kurator 

Även anhöriga ingick som en målgrupp under intervjufasen, men fick senare utgå eftersom 
projektet inte fick tag på tillräckligt många informanter. 

Intervjuer 

Intervjuer genomfördes på följande kliniker: 

 Remiss- och bedömningsenheten, Höglandssjukhuset Eksjö 

 Psykiatriska mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö 

 Barn- och ungdomsmottagningen, Nässjö 

 Psykosmottagningen, Huskvarna 

 Psykiatrisk mottagning, 1Unga vuxna, Stockholm 

För en mer fördjupad rapportering om målgruppsanalys och intervjuer se bilaga 1:  
Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 1 Målgruppsanalys 

4.10. Gestaltningsarbete 
Efter insamlandet av kunskaper, behov och insikter om både patienter och personalen 
användes olika gestaltningsmetoder för att kunna förmedla det som kommit fram. 

För en mer fördjupad rapportering om gestaltningsmetoder och insikter se bilaga 2:  
Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 2 Gestaltningsarbete 

 

                                                      

 

1
 : Mottagningen ingick inte projektet då vi inte fick möjlighet att intervjua patienterna 
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Exempel från gestaltningsarbetet, behovskarta med alla behoven samlade runt respektive 
målgrupp. 

5. Överlämning/leverans av uppdraget 
 Projektets resultat, dvs paketeringen av MVK- och e-tjänstinförandet, apptjänsterna 

och de utvecklade koncepten har överlämnats till psykiatrin inom Region Jönköping 
att förvalta och vidareutveckla. Den regionala förvaltningen av MVK och 
projektledaren för e-hälsolyftet 2015 i regionen kommer att fortsätta spridningen 
inom psykiatrin i regionen. 

 Överblicken över den nationella NP-resan kommer att publiceras på 1177.se i mitten 
av mars 2015. 

 Uppdraget har avrapporterats till SKL per 9 mars 2015 

 Projektdokumentationen har arkiverats i projektets mapp på Projektplatsen och 
kommer enligt gängse rutiner att arkiveras i SLL:s diarium EDIT 
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6. Erfarenheter och observationer 

6.1. Det digitala klivet 
Under projektets initiala fas, då en målgruppsanalys genomfördes, blev det tydligt att 
användningen av befintliga e-tjänster via 1177 Vårdguiden och Mina vårdkontakter var 
mycket låg inom den psykiatriska vården. Det stod klart att inte alla medarbetare använde 
1177 Vårdguiden och Mina vårdkontakter utan det fanns ett fåtal dedicerade personer 
som hade uppdraget att hantera de få ärenden som kom in från patienter.  

För många medarbetare och patienter är både 1177 Vårdguiden och Mina vårdkontakter 
relativt okända begrepp. Många upplever att man inte har tillräcklig kunskap om de e-
tjänster som finns, man är osäker på vilket värde e-tjänsterna kan bidra med, och det 
saknas erfarenhet av att använda tjänsterna.  

I arbetet har vi försökt illustrera värdet av e-tjänster med hjälp av en s k värdekompass för 
att se värdet ur olika perspektiv. 
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6.1.1. Genomförande 
För att lyckas med föresatsen att öka användningen av e-tjänster i psykiatrin krävs ett 
genomgripande arbete. Nedanstående tre områden har identifierats som avgörande för 
att stödja psykiatrin i att ta det digitala klivet. 

 

 

 

1. Känna till e-tjänster 

Mål 1: Alla medarbetare ska känna till 1177. se, UMO och de e-tjänster som finns 

via MVK. 

Mål 2: Alla patienter som kommer i kontakt med den psykiatriska vården ska få 

information om 1177.se, UMO och de e-tjänster som finns via MVK, och 

uppmuntras att använda dessa kanaler när det passar kommunikationsbehovet. 

 

2. Vilja använda e-tjänster 

Mål 1: Säkerställa att det finns e-tjänster i MVK som möjliggör kommunikation 

mellan patienter och de olika professionerna inom psykiatrin. 

Mål 2: Säkerställa att innehållet på 1177.se och UMO är användbart för 

medarbetare och patienter inom psykiatrin. 

Mål 3: Säkerställa att det utvecklas e-tjänster som skapar värde för patienter, 

medarbetare och organisationen.  

Mål 4: Synliggöra värdet av att använda e-tjänster i psykiatrin. 

Mål 5: Vid varje kontakt med patienter uppmuntra till användning av 1177.se  

UMO och e-tjänster via MVK. 

 

3. Kunna använda e-tjänster 

Mål 1: Säkerställa användningskompetens hos alla medarbetare inom psykiatrin.  

Mål 2: Underlätta för patienter att använda 1177.se, UMO och e-tjänster via MVK. 

DET DIGITALA 
KLIVET I 

PSYKIATRIN 

2. Vilja 
använda 

e-tjänster 

3. Kunna 
använda 

e-tjänster 

1. Känna 
till e-

tjänster 
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6.1.2. Pågående aktiviteter för att nå uppsatta mål ovan 

1. Arbetsplatsnära utbildningar genomfördes under vecka 6, 2015, i användning av e-
tjänster på alla mottagningar inom psykiatrin på Höglandet. Alla medarbetare har ännu 
inte genomgått sin utbildning men detta arbete kommer att pågå till dess alla har 
utbildats. 

2. En modell ”coacha-coacher” har utvecklats för att uppnå ovanstående mål för att ge 
ambassadörs- och införandeteam ett bra stöd.  

 Varje vårdenhet har med hjälp av ambassadörer och införandeteam tagit fram en 
handlingsplan för nästkommande fyra veckor (med start 22 februari 2015). 

 Projektledaren för införandeteamet och samordnaren för införandet av e-tjänster i 
psykiatrin har kontakt med mottagningarna varje vecka för att efterfråga resultat 
och bistå med stöd vid behov. 

 Var fjärde vecka hålls ett telefonavstämningsmöte med ambassadörs- och 
införandeteamet för utvärdering av handlingsplanen. Då presenteras också en ny 
handlingsplan för nästkommande fyraveckorsperiod. 

 Arbetet kommer fortgå till mitten av juni då en utvärdering ska ske, se modell för 
handlingsplan nedan.  

För att se handlingsplan se bilaga: 
Prio-psyk 2 e-tjänster bilaga 5 Handlingsplan Höglandet.pdf 

3. Utveckling av nya e-tjänster i Mina vårdkontakter 

14 nya e-tjänster har tagits fram, se kapitel 4.2. Utfall resultatmål 

6.1.3. Förankring av projektet 
För att uppnå bestående resultat och för att säkerställa att arbetet med det digitala klivet 

kommer att fortsätta har ett omfattande förankringsarbete genomförts i regionen på flera 

nivåer under hela projektets genomförande. 

 

 

Medarbetare och patienter skapar tillsammans 
förutsättningar för användning av e-tjänster 

Ledning skapar förutsättningar 
kliniknivå 

Ledning skapar 
förutsättningar 

 regionnivå  
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Förankring på regionnivå – Styrgrupp för invånartjänster 

Projektet presenterades första gången för Region Jönköpings styrgrupp för 

invånartjänster. Projektet fick klartecken att gå vidare för att hitta och genomföra piloter i 

regionen. 
 

Förankring på regionnivå – Medicinsk programgrupp psykiatri (MPG) 

Projektet presenterades på regionens MPG där alla verksamhetschefer är representerade 

samt ordförande i MGP (förvaltningschef) och andra strategiskt viktiga resurser 

representerande olika delar av regionen med uppgifter inom det psykiatriska området. Vid 

mötet med MPG visade två processledare intresse att medverka i projektet, 

processledaren för psykosprocessen i regionen och processledaren för neuropsykiatriska 

processen i regionen. Beslut togs därefter att starta och genomföra projektet tillsammans 

med team från båda dessa processer. 

 

Vid ytterligare två tillfällen har projektet presenterats på MPG och vid ett tillfälle 

framfördes önskemål om att genomföra motsvarande insatser även inom de 

verksamheter i regionen som inte har omfattats av projektet. 
 

En slutlig rapportering av projektet gjordes den 11 mars 2015 för MPG för att redovisa 

resultat och behov av fortsatt arbete. 

 

Förankring på regionnivå – förvaltningsgruppen för invånartjänster 

Vid två tillfällen har projektet rapporterat status och förankrat vägval som gjorts och 

framtida behov kring spridningsarbete i hela regionen.  Ett resultat av detta arbete är 

samverkan med regionens projekt för e-hälsolyft, se nedan. 

  

Förankring på regionnivå – styrgrupp för pilotprojekt i plattformen Stöd och behandling. 

Projektet har redovisat framtaget koncept för stöd under neuropsykiatrisk utredning och 

framfört önskemål om fortsättning med implementering av koncept när plattformen blir 

tillgänglig efter nuvarande pilotdrift med avslut i april 2015.  

 

Förankring på regionnivå – regionens projekt för e-hälsolyft 

Samverkan har skett kontinuerligt med regionens projekt för e-hälsolyftet. Projektledaren 

för e-hälsolyftet har samverkat under stora delar av arbetet med att öka 

användningskompetensen för att i nästa steg ta över ansvaret för spridning av konceptet i 

hela psykiatrin. En gemensam planering för spridning till hela psykiatrin i regionen har 

skett mellan projektet för e-tjänster i psykiatrin och regionens e-hälsolyft. 

  



SLUTRAPPORT 

EVA LINDHOLM, DANIELA BACCARINI OCH AGNETA ÖSTLUND 

SENAST ÄNDRAD: 2015-03-16 

 

1177 Vårdguiden  |  Besök: Södermalmsallé 36  |  Box 175 33, 118 91 Stockholm  

Tfn vx 08-123 132 00  |  www.1177.se  |  Organisationsnr 232100-0016 sid 17 (24)  

Förankring på kliniknivå 

Det ena delprojektet (med huvudfokus på neuropsykiatri) har förankrats via 

ledningsgruppen inom psykiatrin på Höglandet, där alla mottagningar inom psykiatrin är 

representerade via sina enhetschefer. Enhetscheferna har utsett några medarbetare från 

sina respektive mottagningar som tillsammans utgör det Ambassadörsteam som bildats. 
 

Ledningsgruppen på Höglandet har också utsett ett införandeteam med representation 

från alla yrkeskategorier som tjänstgör inom psykiatrin. 
 

Det andra delprojektet (med huvudfokus på psykos) har förankrats via processledaren för 

psykosprocessen hos aktuella ledningsgrupper. 
 

Verksamhetschefen inom psykiatrin på Höglandet har medverkat i avstämningsmöten 

varje vecka under hela projektet. På samma sätt har avstämningar gjorts med enhetschef 

och teamansvarig för arbetet i psykosprocessen. 

 

Förankring på medarbetar- och patientnivå 

Projektmedlemmar har medverkat på klinikmöten där alla medarbetare inom psykiatrin 

samlas för att ta del av nyheter och information. Projektmedlemmarna informerade om 

projektet, handlingsplanen för det fortsatta arbetet och vilka nya e-tjänster som finns. 
 

Representanter för projektet har träffat läkargruppen och informerat om nya arbetssätt 

med användning av e-tjänster. Fyra läkare, en på varje öppenvårdsmottagning, har utsetts 

att prova e-tjänsterna i Mina vårdkontakter med utvärdering 30 april 2015. Informationen 

mottogs positivt av de läkare som var närvarande och de förbereder sig nu för att använda 

e-tjänster. 

Genomgående är det största bekymret att skaffa e-legitimation, både för patienter och 
personal. Där behövs stöttning och information. En instruktionsfilm är på gång. 
 

Lokal organisation för genomförande 

Som stöd för ett införande av det digitala klivet i verksamheten har ett antal roller 

förtydligats och några team inrättats. Nedan exemplifieras några. 

 

Införandeteam 

 Har uppdraget att ur sitt professionella perspektiv identifiera nya möjligheter att 
använda e-tjänster. 

 Testar nya e-tjänster och stöttar kollegor att börja använda e-tjänsterna efter test. 

 Bidrar vid verksamhetsutveckling med e-tjänsteperspektivet. 
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Ambassadörsteam 

 Bistår alla medarbetare och patienter i vardagen med kunskap ”så här använder man 
1177.se, UMO och e-tjänster via Mina vårdkontakter.” 

 Introducerar nya medarbetare i de olika e-tjänsterna. 

 Informerar om nya e-tjänster och användning av e-tjänster på den egna mottagningen, 
både till medarbetare och patienter/brukare. 

 

Medarbetaren 

 Skaffar privat inloggning till MVK och kunskap om hur 1177.se, UMO och MVK 
fungerar. 

 Informerar patienten/brukaren om 1177.se, UMO och MVK och hur man kan göra för 
att logga in – berättar själv eller hänvisar till aktuell information om e-tjänsterna. 

 Frågar patienten/brukaren om hen använder MVK och om det är OK att bli kontaktad 
den vägen. 

 Uppmuntrar patienten/brukaren att använda e-tjänster i kontakten med psykiatrin. 

 Uppmuntrar patienten/brukaren att titta på de e-tjänster som finns och att höra av sig 
vid behov av andra e-tjänster. 

  

Undersöker 
behoven av nya 

e-tjänster 

Stöttar 
kollegor 
att testa 

Bidrar med idéer 
om användning 
av e-tjänster vid 

utveckling av 
verksamheten 
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6.1.4. Planerad kunskapsspridning regionalt och nationellt av 
Mina vårdkontakter och e-tjänster – det digitala klivet 

Projektet kommer att medverka vid Region Jönköpings årliga nationella 
spridningskonferens Utvecklingskraft 6 maj 2015, se program under 
www.plus.rjl.se/utvecklingskraft dag 1, 6 maj, Lärandelab 4, med nedanstående 
beskrivning av innehållet. 

”Psykiatrin i Region Jönköping driver i samverkan med SKL och 1177 vårdguiden ett 
utvecklingsarbete där man tar digitala kliv till nya möjligheter inom psykiatriska vården.  

Genom stöd vid egenvård, utvärdering vid insatt behandling, information om processer, diagnoser, 
behandlingar och metoder, förbättrad kommunikation och ökat informations-utbyte mellan vården 
och patienter/närstående kan värdet av egenvård och hälso- och sjukvård inom psykiatrin ökas.  

Invånartjänster och personcentrerad vård står i fokus när förändringen utvecklas och iscensätts. 

Införandeteam, ambassadörsnätverk och medarbetare vill tillsammans ta psykiatrin in i den digitala 
eran. Användningskompetens och invånartjänster som skapar värde utifrån verkliga behov skapar 
en trygg grund att stå på. 

Tillsammans med 1177 vårdguiden och Region Jönköping har en modell för ökad 
användningskompetens utvecklats och flera nya e-tjänster har utvecklats och testats tillsammans 
med patienter/brukare.” 
 

Spridning nationellt 

Se också förslag till spridning under kapitel 7, Förslag till framtida utveckling punkt 3 och 
11. 

 
Spridning regionalt 

Tillsammans med projektledare för det regionala projektet e-hälsolyftet har 
handlingsplaner tagits fram för spridning av koncepten inom hela psykiatrin i region 
Jönköping. 

  

http://www.plus.rjl.se/utvecklingskraft
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6.2. Piloter – Kommunikation för delad kunskap  
Genom att använda den befintliga e-tjänsten, Min hälsoplan kunde vi utvärdera 
kommunikation för delad kunskap mellan patient och personal. Piloter genomfördes både 
i Eksjö och i Huskvarna. Patienterna fick i uppdrag att rapportera genom den 
rapporteringsapp som Min hälsoplan bland annat innehåller. 

Personalen i både Eksjö och Huskvarna vill fortsätta arbeta på detta sätt.  Även 
patienterna vill fortsätta använda denna sorts kommunikation med vården. Själva 
användandet i sig ger insikter om påverkar hälsa och beteende. Området som sådant är 
relativt nytt för vården och det finns ett stort intresse av att fortsätta utveckla det. 

 Tyngdtäcke - för patienter med neuropsykiatrisk diagnos och sömnsvårigheter 
Arbetsterapeut gav tre patienter i uppdrag att utvärdera utskrivet tyngdtäcket 
Resultat: Två av patienterna uteblev, svåra att få tag på och glömde bort. Väldigt 
vanligt för patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Arbetsterapeuten vill 
fortsätta arbetet med appen även efter pilotavslut. 

 Motionsstöd - för patienter att komma igång att motionera, tänka på vad man 
äter och kommit ihåg att vila. 
Resultat: Båda patienterna upplevde att de blivit mer motiverade att motionera. 
En patient fick bekräftat att hon åt godis varje dag och uppmuntrades att låta bli. 

 Utvärdera ADHD-medicinering – för patient att utvärdera hur medicin fungerar.  
Resultat: Under testperioden började patienten må sämre och skickade ett 
meddelande genom appen som tog lite tid för personalen att upptäcka. Detta blev 
en tankeställare gällande vårdens ansvar och vikten av vattentäta rutiner. 
Patienten gillade idén med att kommunicera direkt till sin behandlare genom 
appen, men det är oerhört viktigt att meddelanden från patienterna fångas upp. 

         

Exempel på rapporteringsfrågor i Min hälsoplan, appen 
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Sammanfattning 
Både personal och patienter upplever att det skulle kunna fungera med den här typen av 
rapportering, som dessutom ger ett bra diskussionsunderlag inför fysiska möten. Det som 
varit en tröskel för många patienter är att skaffa sig bank-id, ladda ner app, och 
krångligheter med att logga in. Men när patienten tagit sig över tröskeln har det inte varit 
några problem. Personalen ser också nyttan med att få in data från patienterna. Det är 
viktigt att personalen får avsätta tid att ta emot och ge information till patienterna den 
vägen. Både patienter och personal kommer att fortsätta arbeta på detta sätt efter 
pilotavslut.  

Den app som användes, Min hälsoplan, är dock något eftersatt och landstinget har inte 
satsat på någon vidareutveckling de senaste åren. Dessutom saknas några viktiga 
funktioner som för patienterna att kunna läsa den feedback som behandlaren skickar. Idag 
måste patienten logga in genom en webbrowser för att kunna läsa kommentarer. 
Påminnelsefunktionerna fungerade inte till att börja med men problemen löstes efter 
hand. Men principen med rapportering från patienter fungerade bra då de tekniska 
problemen hade lösts. 

För att kunna använda denna typ av tjänster i full skala i framtiden krävs tillgång till 
demonstrationsmiljöer och fiktiva testpersoner eller illustrerade koncept så att 
vårdpersonal kan visa hur det går till för patienter utan att logga in och använda sig själva 
som demonstrationsobjekt. 

Om denna typ av verktyg ska användas i vården behövs en teknisk supportorganisation. 

6.3. Övrigt 

6.3.1. Arbetsklimatet 
Projektet har genomsyrats av en vilja att förändra, en vilja att verkligen försöka pröva nya 
möjligheter för att åstadkomma skillnad för patienter/brukare och för vården som helhet. 
Nu finns e-tjänster som kanske i grunden kommer att förändra kommunikationen mellan 
patienten/brukare och vården och skapa helt nya möjligheter till interaktion. Utan att 
ange några exakta mått kan sägas att de väldigt många inom psykiatrin tycker att ”nu är 
det dags” – att ta det digitala klivet. Det finns en öppenhet som känns mycket 
inspirerande! 

6.3.2. Nationell patientresa 
I uppdraget ingick att erbjuda en överblick över patientresan för en neuro-psykiatrisk 
diagnos till stöd för patienter och deras närstående. Denna överblick ska visa patientens 
väg steg för steg i mötet med vården och vara giltig för hela landet. Det visade sig att 
patientresan ser mycket olika ut i olika landsting och regioner, vilket gjorde det inte helt 
lätt att skapa en överblick. Ett mål för överblicken var också att den skulle vara interaktiv 
och delas in i tydliga, informativa, pedagogiska och inte alltför tunga avsnitt. Detta har 
skett genom framgångsrikt samarbete med tre personer med neuropsykiatrisk diagnos. 
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6.3.3. Konceptskisser 
Tillsammans med personalen på mottagningarna har projektet arbetat fram ett koncept 
utifrån de behov som identifierades i intervjuerna med patienterna och personalen. 
Arbetet har varit iterativt och projektet har bistått personalen med förbättringar av sina 
arbetsprocesser och därmed även förbättringar för patienterna. Styrkan med metoden är 
att tidigt kunna visualisera idéer och lösningsförslag.  

För en mer fördjupad rapportering av konceptskisser se bilaga 3 och 4:  
Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 3 Koncept – Stöd under neuropsykiatrisk utredning 

Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 4 Koncept – Guide för personligt ställningstagande 

6.3.4. Organisationsberoende  
Under projekttiden har region Jönköpings län genomgått en omorganisation och 
genomfört olika uppdrag vilket har inneburit att införandet av webbtidbok inte har kunnat 
matchas tidsmässigt med projektet. I förslag till framtida utveckling nedan finns 
webbtidboksutveckling med som ett förslag till e-tjänst med hög potential för både vården 
och patienten/brukaren. 

Tack vare god kännedom om region Jönköping har det varit enkelt att kunna ta de 
kontakter som behövts för att kunna genomföra ett projekt med så många bottnar. 
Projektet har genomsyrats av en mycket hög ambitionsnivå och samverkansvilja, både från 
psykiatrin och personer/grupper/enheter inom region Jönköping. 
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7. Förslag till framtida utveckling 
Nedanstående är projektets förslag till SKL och Invånartjänster för framtida utveckling, 
baserat på projektets resultat och de diskussioner som förts med deltagande 
mottagningar inom region Jönköping. Vi vill att poängtera att förslagen inte hunnit 
förankras inom hela konceptet för Invånartjänster ännu.  

1. Arbeta vidare med, och utvärdera, det som gjorts i pilotprojektet, dvs införande av 
e-tjänster, nytt kommunikationssätt mellan patient och vård och konceptuell 
beskrivning av arbetssättet, och dra nytta av det 

a. Dels den faktiska nytta det nya arbetssättet gett verksamheten, vilken ska 
drivas vidare och breddas 

b. Dels det arbetssätt som användes så att det kan återanvändas vid 
införande av det digitala klivet i andra verksamheter 

2. Fortsätt att utveckla och iscensätta det digitala klivet inom hela psykiatrin i Region 
Jönköping (se punkter 4 - 10 nedan.) 

3. Iscensätt och genomför det digitala klivet inom psykiatrin nationellt (se punkt 11.) 
4. Utveckla och testa fler kommunikationssätt mellan patient och vård. De tester som 

hittills gjorts baserade på Min hälsoplan kommer att bidra med krav på utveckling av 
Plattformen för Stöd och Behandling som är den nationellt tänkta lösningen för 
framtiden. 

5. Ta ett steg till i överblicken över NP-processen på 1177.se så att den blir fullständigt 
interaktiv, t.ex. för att invånaren ska kunna ställa frågor till Frågetjänsten inom 
psykiatrin, följa väntetider i vården och hitta information om kontaktvägar.  Sprid 
sedan kunskaperna från detta till andra områden inom 1177.se.  

6. Starta ett projekt för att förbereda patienters möjlighet att ta del av 
journalinformation via nätet. Hur kan en modell för informationsdelning se ut i 
psykiatrin? Förslag till modell med tillhörande tester behöver presenteras före 
spridning. 

7. Införande av webbtidbok sker i början av hösten 2015 inom psykiatrin i Region 
Jönköping. Starta ett projekt med syfte att optimera patienternas/invånarnas 
möjligheter att använda webbtidboken med god tillgång till tider och olika 
bokningsmöjligheter. 

8. Formulärtjänsten – utveckla koncept för patienten att besvara enkäter digitalt inför 
årliga läkarbesök och besök hos andra yrkeskategorier som t ex psykolog. 

9. Plattformen Stöd och behandling 
a. Implementera och testa konceptet Stöd under neuropsykiatrisk utredning 

tillsammans med psykiatrin i hela Region Jönköping 
b. Lägg in IMR och ESL i plattformen Stöd och behandling. Starta projekt för detta i 

samarbete med Region Jönköping och Uppsala läns landsting 
c. Implementera och testa konceptet Guide till Personligt Ställningstagande i 

samverkan med Hälsohögskolan i Jönköping och region Jönköping  
10. Starta ett projekt om digital samverkan mellan psykiatri, primärvård och kommun 

för att underlätta för patienten i hela vårdkedjan och där medarbetare i 
primärvården, hemsjukvården, boendestödjare, skola och andra medarbetare i 
kommunen blir en del av det digitala klivet. 
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11. Erbjud ett nationellt program 2016 för alla psykiatriska kliniker i Sverige att ta det 
digitala klivet byggt på erfarenheterna från region Jönköping och Uppsala läns 
landsting. 

8. Bilagor 
1. Målgruppsanalys  

(Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 1 Målgruppsanalys.doc) 

2. Gestaltningsarbete 
( Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 2 Gestaltningsarbete.doc) 

3. Konceptskisser - Stöd under neuropsykiatrisk utredning  
(Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 3 Koncept – Stöd under neuropsykiatrisk 
utredning.doc) 

4. Konceptskisser Guide för Personligt Ställningstagande 
(Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 4 Koncept– Guide för personligt 
ställningstagande.doc) 

5. Handlingsplan Höglandet 
(Prio-psyk 2, e-tjänster bilaga 5 Handlingsplan Höglandet.pdf) 

6. Bildspel nationell patientresa för neuropsykiatrisk utredning 
(Prio-psyk 2 e-tjänster bilaga 6 Bildspel nationell patientresa för neuropsykiatrisk 
diagnos.pptx) 



 

Prio-psyk 2 
Pilot: e-tjänster inom psykiatrin 

Det digitala klivet 
Bilaga 1, målgruppsanalys  
Stockholm, 2015-03-16 
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Syfte 
Syftet med målgruppsanalysen är för det första att dela upp målgruppen i segment 
och för det andra att identifiera de behov dessa segment har.  
 

Målgrupper 
Målgrupperna är personer med neuropsykiatrisk diagnos samt personer med 
psykossjukdom. Vi vill fånga de faktiska behoven och de hinder som diagnoserna 
skapar i dessa målgruppers liv. Andra målgrupper som vi riktat in oss på är 
anhöriga och närstående runt dessa personer samt professionen.  
 
Målgruppsarbetet har inriktat sig på: 

 Vuxna med neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspergers syndrom) 

 Vuxna med psykos (Schizoaffektivt syndrom, Schizofreni) 

 Professionen (sjuksköterska, skötare, läkare, psykolog, arbetsterapeut, 
kurator) 

 Anhöriga (som ej senare var med i genomförandefasen av piloten) 
 

Intervjuer 
De flesta intervjuerna genomfördes på mottagningarna i region Jönköping. Några 
intervjuer genomfördes i Stockholm. Totalt genomfördes 33 kvalitativa intervjuer 
(tolv patienter, tre anhöriga och arton personal) och samtliga har spelats in och 
transkriberats. Intervjuerna vi genomförde var  1semistrukturerade. 
 
Syftet var att undersöka mötet mellan patienten och vård för att hitta behov, 
brister och krav, där vi kan föreslå lösningar med hjälp av e-tjänster. 
 
Intervjuer genomfördes på följande klinker: 

 Remiss- och bedömningsenheten, Höglandssjukhuset Eksjö 

 Psykiatriska mottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö 

 Barn- och ungdomsmottagningen, Nässjö 

 Psykosmottagningen, Huskvarna 

 Psykiatrisk mottagning, 2Unga vuxna, Stockholm 
 

                                                      

 

1
 Semistrukturerad intervju: intervjun har en struktur, men den är ändå öppen och flexibel, se, Kvale 

Brinkman 2009   
2
 Mottagningen ingick inte projektet då vi inte fick möjlighet att intervjua patienterna. 
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Rekrytering av informanter 
Samtliga informanter rekryterades genom dedicerad administrativ personal på 
respektive mottagning. 
 

Centrala frågeställningar 
Vi har valt vissa grundläggande frågeställningar, men har samtidigt haft en 
öppenhet kring att följa informantens samtalsstil och eftersträvat en hög grad av 
följsamhet i samtalet. Det innebär att vi under intervjuerna fångat upp områden 
och frågor som informanterna själva tagit upp eller kommenterat i samtalet. 
Nedan återfinns de huvudsakliga områden och frågor som vi använt. 
 
Personer med neuropsykiatrisk diagnos eller psykossjukdom samt anhörig 
A. Hur och när fick du/ni diagnosen? 
B. Hur påverkar diagnosen dig/er? 
C. Har du sökt information om diagnosen? 
D. Hur fungerar kontakten med vården? 
E. På vilket sätt kontaktar du/ni vården? 
F. Har du/ni något behov av stöd, hjälpmedel eller andra strategier för att hantera 
 vardagen? 
 
Professionen 
G. Hur ser din arbetsdag ut? 
H. På vilket sätt har du kontakt med patienterna? 
 
Gemensamma frågor 
I. Använder du/ni Mina vårdkontakter? 
 

Insikter och behov 
För att skapa en enklare överblick av resultaten av undersökningen och underlätta 
användningen av materialet har vi grupperat det efter målgrupperna. I varje 
avsnitt nedan beskrivs de viktiga inslagen från intervjuerna i punktform. Det finns 
också en del citat i samband med beskrivningen för att öka närheten till 
informanternas egna berättelser.  
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Vuxna med neuropsykiatriska diagnoser 
Sammanlagt har fem personer intervjuats, varav två med ADHD, en med Asperger 
och två med dubbeldiagnos (Asperger/ADHD). 
 
Insikter: 

 Flera av informanterna uttryckte att de inte tycker om att prata i telefon. 

 Ibland är det svårt att komma igång med saker, som att gå till tvättstugan 
eller att laga mat. 

 Kontakten med myndigheter är ofta problematisk, bemöts med 
oförståelse. 

 Saknat info om sin diagnos, om vilka rättigheter man har. 

 Arbetslösa helt/delvis, sjukskrivna helt/delvis.  

 Fått diagnos som vuxen. 

 Flera av informanterna uttryckte att det hade god datorvana. 

 Hjälplöshet skapar uttalad bitterhet (ADHD). 

 Tar medicin (ADHD). 
 
 
Behov: 

 Att ha struktur och rutiner omkring sig för att klara vardagen. 

 Att ha alternativa kontaktvägar till vården, andra än telefon. 

 Att få påminnelser. 

 Att ha mänskligt stöd som arbetsterapeut, boendestöd, god man, anhörig. 

 Att ha hjälpmedel, scheman, listor, belöningssystem. 

 Att få enkel, tydlig information. 

 Att ha kontakt med vården kontinuerligt. 

 Att lära sig leva med sin diagnos. 
  

”Jag behöver ha rutiner. Jag 
måste varje dag gå upp en viss 
tid, duscha och klä på mig för att 
resten av dagen ska funka. Om 
jag missar något då är resten av 
dagen körd.” 
 

Kvinna med Aspergers syndrom 



BILAGA 1 

DANIELA BACCARINI, PELLE ÖSTBERG 

SENAST ÄNDRAD: 2015-03-16 

 

1177 Vårdguiden  |  Besök: Södermalmsallé 36  |  Box 175 33, 118 91 Stockholm  

Tfn vx 08-123 132 00  |  www.1177.se  |  Organisationsnr 232100-0016 sid 5 (9)  

Vuxna med psykossjukdomar 
Sammanlagt har sju personer intervjuats, varav två med schizoaffektivt syndrom, 
en med schizofreni, en med dubbeldiagnos (schizoaffektivt syndrom/ schizofreni), 
en med trippeldiagnos (Schizofreni/ADHD/autism), två under utredning (en för 
depression, en för psykos). 
 
Insikter: 

 Sjukdomsdebut i samband med mycket jobb/skola eller en livskris och då 
drabbats av en psykos. 

 Har fått sin diagnos som vuxen. 

 Kontakten med myndigheter är ofta problematisk, bemöts med 
oförståelse. 

 Tar medicin. 

 Arbetslös helt/delvis, sjukskriven helt/delvis 

 Flera av informanterna uttryckte att det hade god datorvana. 

 Efter en psykos har patienten en låg energinivå under lång tid. 

 Om patienten varit drabbad av en psykos tar tid att återhämta sig. 
 
Behov:  

 Att ha alternativa kontaktvägar till vården. 

 Att ha struktur och rutiner omkring sig för att klara vardagen. 

 Att ha mänskligt stöd som arbetsterapeut, boendestöd, god man, anhörig. 

 Att ha en livslång kontakt med vården. 

 Att få enkel, tydlig information eftersom energin inte finns att ta till sig lång 
och komplicerad information. 

  

”Det är väldigt nedbrytande 
att drabbas av en psykos. 
Särskilt om man har haft 
flera. Man blir sig aldrig 
riktigt lik igen.” 
 
Man med schizofreni och haft flera 
psykoser 

”Jag försöker leva så hälsosamt 
som möjligt. Jag vill ju må bra, ha 
sunda relationer, äta bra mat, 
tänka på hur jag sover och träna i 
den mån jag orkar. Egentligen 
väldigt basic saker. Hitta balans.” 
 
Kvinna som haft en psykos 
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Anhöriga till personer med neuropsykiatrisk 
diagnos eller psykossjukdom 
Sammanlagt har tre personer intervjuats, varav två med mödrar till söner som har 
ADHD och en mor till en son med Schizofreni/ADHD/autism. 
 
Insikter: 

 Fått kämpa för sina barns rättigheter, skolgång, utredning. 

 Ibland kan även föräldrarna ha en diagnos. 
 
Behov: 

 Att ha stöd med hjälpmedel, scheman och listor 

 Att få information om diagnos, rättigheter. 

 Att få kunskap om diagnos och behandling. 

 Att skapa struktur för sitt barn. 

 Att få prata med andra i samma situation. 

 Att ha omgivningens förståelse. 

 Att ha alternativa kontaktvägar till vården, andra än telefon. 
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Profession inom psykiatriska vården 
Sammanlagt har arton personer intervjuats (inklusive en läkare inom 
habiliteringsvården i Jönköping). Sex personal i Eksjö, tre personal i Huskvarna, fyra 
personal i Stockholm och fyra personal i Nässjö.  
Fördelning över professionen se nedan. 
 

 
 
Insikter: 

 Personalen ägnar mycket tid åt att få tag i patienterna via telefon, sms eller 
kallelser. 

 Personalen upplever det som att patienterna byter telefonnummer och 
adress ofta. 

 Personalen använder sms och mail för att komma i kontakt med patienter. 

 Ingen mottagning använder MVK regelbundet och kunskapen är näst intill 
obefintlig. 

 Personalen efterfrågar internetbaserade/digitala formulär, utredningar, 
skattningar. 

 
Behov: 

 Att få kontakt med patienterna (via kallelser, sms) 

 Att använda formulär, skattningar och utreda, samla information om 
patienten. 

 Att överföra information till patient och anhöriga (om diagnos, utredning, 
metod, behandling.) 

 Att kontakta myndigheter som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten. 

  

”Många patienter är vana datoranvändare och lever med 
sina datorer. Så jag tänker att det vore ett jättebra sätt att 
kunna kommunicera den vägen.” 
 

Sjuksköterska inom psykiatrin 
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Sammanfattning och slutsatser 
Patientjakten 
Personalen lägger ner mycket tid på att jaga patienterna, både via telefon, sms och 
brevledes. Patienterna missar bokade tider på mottagningarna och personalen fortsätter 
jaga. Många av patienterna ogillar att prata i telefon och vill inte svara när det står ”dolt 
nummer” i displayen när vården ringer. Både personal och patienter uttryckte en önskan 
om att kunna kontakta varandra via mejl, men endast ett fåtal av patienterna eller 
personalen använder Mina vårdkontakter. 
 

Idéer:  

 Se till att användandet av, och kunskaperna om, Mina vårdkontakter ökar inom 
vården. 

 Se till att patienterna får upplysning om att det finns en alternativ väg in till 
vården, Mina vårdkontakter. 

 Få igång sms-påminnelsefunktion i Cosmic så att patienterna kan få hjälp att 
komma ihåg att gå till avtalade möten. 

 

Informationsöverföring 
Vid en NP-utredning och särskilt vid återgivningen sker mycket informationsöverföring till 
patienten om bland annat diagnos, behandling och rättigheter. Patienterna upplevde att 
man inte fått någon information medan personalen säger att de visst informerat 
patienten. 
 

Idéer: 

 Hjälp patienterna att lättare komma över information, öka transparensen genom 
att ge patienten personligt anpassad information digitalt (via exempelvis Stöd- och 
behandlingsplattformen) eller i pappersformat. 

 

Överblick 
Genom att skapa en överblick över en vårdprocess så kan patienten förbereda sig inför 
varje möte med vården och därmed bli delaktig. 
 

Idéer: 

 När patienten ska genomgå en utredning erbjuds patienten att få access till Stöd- 
och behandlingsplattformen och stegvis få möjlighet att ta till sig information inför 
nästa möte med vården. 

 

Stöd i vardagen 
Många patienter berättade att det var svårt att få ihop vardagen på grund av sin diagnos. 
 

Idéer: 

 Ett digitalt stöd via exempelvis en app, påminnelser om att utföra olika moment i 
hemmet, få feedback från sin behandlare och ha som diskussionsunderlag när 
man träffas nästa gång. 
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Målgrupper vi inte intervjuat 
Under arbetets gång har ytterligare målgrupper identifierats och vi ser att det kan 
vara av stort intresse att även intervjua dessa, eftersom både professionen och 
patienterna hänvisar till dessa målgrupper. 
 

 Behandlande vårdpersonal inom neuropsykiatrin 

 Boendestödjare inom kommunen 

 Personal inom socialtjänsten 

 Personal inom arbetsförmedlingen 

 Personal inom försäkringskassan 



 

Prio-psyk 2 
Pilot: e-tjänster inom psykiatrin 

Det digitala klivet 
Bilaga 2, gestaltningsarbete 
Stockholm, 2015-03-16 
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Syftet med gestaltningsarbetet 
 En gestaltning ska uttrycka en krav- och behovsbild som visar på 

användning och nytta. 

 Konkretisera användningssituationer och användning ur ett 
målgruppsperspektiv. 

 Ett sätt att undersöka och reflektera kring något som ännu inte finns. 

 Ett annat syfte är också att kunna förmedla vilka kunskaper och insikter vi 
fått genom målgrupperna till övriga berörda i projektet, såsom personalen 
på mottagningarna, uppdragsgivarna och projektdeltagare. 

 
Vi har valt att använda dessa gestaltningsmetoder: 

 Persona 

 Scenarier 

 Tjänsteresa 

 Behovskarta 

 Blueprint 
 

Persona 
Med intervjuerna som grund har vi tagit fram personas över målgrupperna. 
Personorna är framtagna för att kunna beskriva målgruppen och dess speciella 
behov samt för att försöka personifiera målgruppen  
 

Scenarier 
Ett scenario är en händelse eller aktivitet som beskrivs i detalj. Med hjälp av ett 
scenario kan man undersöka problem i befintliga situationer eller ställa upp 
framtida lösningsförslag och på ett ganska enkelt sätt undersöka konsekvenser och 
problem. Ett scenario är ett bra sätt att reflektera över en situation utan att vara 
mitt i den. De exempel som vi valt att gestalta är: 

 Patient behöver hämta in kunskap om sin diagnos 

 Patient som får en överblick över sin utredning 

 Patient får information om Mina vårdkontakter 

 Patient gör hemuppgifter 
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Tjänsteresa 
Tjänsteresan har vi tagit fram för att beskriva ett flöde över tid. Det kan exempelvis 
vara vid en neuropsykiatrisk utredning från remiss till återgivning eller något annat 
längre flöde. Syftet är att hitta och undersöka de punkter där tjänsten används, i 
det här fallet av patienter och personal i den psykiatriska vården. 
 
För att tydliggöra skeendet i en tjänsteresa har vi delat in flödet i olika faser. 
Därefter kan man se de olika mötespunkterna. Det finns en resa utifrån patientens 
perspektiv och en ur vårdpersonalens perspektiv. 
 

Behovskarta 
Behoven vi identifierade i intervjuerna med informanterna sammanställdes till en 
behovskarta för att få en tydlig överblick. 
 

Blueprint 
Vi tog även fram en mer detaljerad överblick som visar vilka aktiviteter som sker 
och vem som agerar. På så vis kunde vi kartlägga förbättringsförslag i arbetsrutiner 
och se vilka beslut som fattades under resans gång. 
 

Pilotmottagningar 
Gestaltningsarbetet utgår ifrån de intervjuer som genomfördes och utifrån de 
mottagningar som senare blev pilotmottagningar; Remiss- och 
bedömningsenheten, Höglandssjukhuset Eksjö och Psykosmottagningen, 
Huskvarna. 
 
På Remiss- och bedömningsenheten avgränsade vi oss till att titta på den 
neuropsykiatriska utredningen från att remiss kommer till mottagningen till att 
patienten genomgår en utredning och till sist får en diagnos och ett avslutande 
samtal. Behandlingsdelen har vi inte tittat på ingående eftersom att den inte sker 
på denna enhet och inte ingår piloten. 
 
På Psykosmottagningen undersökte vi psykosprocessen, dvs. när en patient 
kommer till mottagningen för att utredas för en eventuellt bakomliggande 
psykossjukdom. 
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Gestaltning del 1  
Remiss- och bedömningsenheten, Eksjö 
Neuropsykiatrisk utredning 
 
Arbetet med att förstå vilka behov och hinder målgrupperna stöter på i samband 
med en neuropsykiatrisk utredning har vi presenterat genom att ta fram persona 
och scenarier samt en behovskarta, tjänsteresor och en blueprint. 
 
Exempel på persona, arbetsterapeut: 
 

 
 
  



BILAGA 2 

DANIELA BACCARINI 

SENAST ÄNDRAD: 2015-03-16 

 

1177 Vårdguiden  |  Besök: Södermalmsallé 36  |  Box 175 33, 118 91 Stockholm  

Tfn vx 08-123 132 00  |  www.1177.se  |  Organisationsnr 232100-0016 sid 5 (14)  

Exempel på persona, person med Aspergers syndrom 
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Scenarier 
Exempel på scenarier mellan patient och arbetsterapeut: 
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Detaljerad information om behoven kan läsas i bilaga 1, målgruppsanalys 
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Blueprint 
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Gestaltning del 2 
Psykosmottagningen, Huskvarna 
Psykosprocessen 
Arbetet med att förstå vilka behov och hinder målgrupperna stöter på i samband 
med att patienten haft en psykos kommer och kommer i kontakt med 
psykosvården har vi presenterat genom att ta fram personas och scenarier samt en 
behovskarta och tjänsteresor. 
 
 
Exempel på persona, sjuksköterska (kontaktperson): 
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Exempel på persona, patient med schizofreni och haft psykoser: 
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 Scenarier 
Exempel på scenarier mellan patient och sjuksköterska: 
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Detaljerad information om behoven kan läsas i bilaga 1, målgruppsanalys 
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Prio-psyk 2 
Pilot: e-tjänster inom psykiatrin 

Det digitala klivet 
Bilaga 3, koncept: Stöd under neuropsykiatrisk 
utredning 
Stockholm, 2015-03-16 
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Korta fakta om konceptet 
 
Syftet med konceptet är skapa en vision som personalen på Remiss- och 
bedömningsenheten i Eksjö kan hålla i handen inför nästa steg. Konceptet utgår ifrån de 
behov och insikter som framkommit i målgruppsanalysen. 
 
Avgränsning 
Vi har bara undersökt och tagit fram konceptskisser från att patienten kommer till Remiss- 
och bedömningsenheten till att patienten eventuellt får en diagnos. Själva 
behandlingsdelen har vi inte haft möjlighet att titta närmare på. 
 

 

 
 
Bilden visar vilket stöd som patienten skulle kunna få genom digitalisering av vissa steg 
och moment under en neuropsykiatrisk utredning på Remiss- och bedömningsenheten i 
Eksjö. 
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Steg 1:  
Patienten kallas till utredning via sedvanlig papperskallelse och genom Mina 
vårdkontakter om patienten är ansluten. I papperskallesen skickas med information om 
Mina vårdkontakter och hur man skaffar sig inloggning samt information om den 
neuropsykiatriska utredningen. 
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Steg 2: 
Vården gör det enklare för patienten genom visa de båda planerade tiderna i Mina 
vårdkontakter på samma gång. Mottagningen bestämmer om tiderna ska vara 
ombokningsbara eller inte. 
 
Patienten måste godkänna att en kommunikation kan ska genom Mina vårdkontakter. 
Förslagsvis skulle man kunna ta fram en ärendetyp i Mina vårdkontakter som underlättar 
för patienterna: ”Godkänna kommunikation via Mina vårdkontakter” 
 
När det finns information att ta del av, eller när tiden för mötet med vården börjar närma 
sig, kommer patienten att få SMS-påminnelser. 
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Steg 3: 
Genom att ge patienten access till stöd- och behandlingsplattformen via Mina 
vårdkontakter kan patienten bli mycket mer delaktig i sin utredning. Patienten är 
mer förberedd inför varje besök och kan därmed känna sig tryggare.  
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Steg 4: 
När patienten loggar in på Stöd- och behandlingsplattformen visas en överblick 
över alla stegen som patienten kan förbereda sig inför och en markör som visar var 
patienten befinner sig just nu. Mottagningen kan bestämma när avsnitten ska bli 
synliga för patienten. I vissa fall kanske avsnitten portioneras ut över tiden.  
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Steg 5: 
Inför första mötet med behandlaren (sjuksköterska eller skötare) kan patienten 
stega sig igenom olika moduler. 
Modulerna skulle kunna bestå av: 

 Informationsmodul som beskriver vad som händer vid första mötet både i 

text- och filmformat. 

 Formulärmodul där patienten kan svara på frågor redan före besöket. Det 

här skulle man kunna utveckla till att en del av utredningen börjar redan 

här. 

 Frågemodul där patienten kan ställa frågor till vården innan besöket. 

Personalen på mottagningen skulle enkelt kunna spela in filmer där de själva 
berättar vad som händer under utredningen och på vilket sätt patienten kan 
förbereda sig. 
Det ska även finnas en hänvisning till neuropsykiatrisk utredning på 1177.se 
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Steg 6: 
Samma princip som vid tidigare möte. Patienten kan se en film där läkaren 
berättar om sitt möte med patienten. Här är det viktigt att patienten är förberedd 
på att efter mötet med läkaren sätts hen upp på en väntelista där väntetiden kan 
vara upp till ett år lång. 
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Steg 7: 
Ibland kan patienterna få vänta upp till ett år innan utredningen fortsätter och 
många gånger tror patienterna att de blivit bortglömda. Därför skulle personalen 
kunna skicka ut påminnelser, kanske en gång i kvartalet. Meddelandet skulle kunna 
innehålla information om att de fortfarande står i kö och att de gärna får höra av 
sig.   
 
Patienten skulle redan nu kunna fundera på vilken anhörig eller närstående som 
ska intervjuas i samband med utredningen. Någon som känner till patientens tidiga 
år och uppväxt. 
 
Personalen skulle även kunna uppmana patienten att uppdatera sina 
kontaktuppgifter så att det är lättare att komma i kontakt när det blir dags. Det är 
en av de stora tidstjuvarna i vården, att jaga patienter. 
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Steg 8: 
När utredningen fortsätter bör patienten få samtliga tider synliga för sig 
(arbetsterapeuten, psykologen och avslutande samtal) 
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Steg 9: 
Samma princip som vid tidigare vårdmöten, arbetsterapeuten spelar in en film och 
berättar bland annat vad en funktionsbedömning är och varför det ofta sker i 
samband med hembesök. 
 
Arbetsterapeuten kan även be patienten svara på frågor före besöket och 
patienten kan ställa frågor till arbetsterapeuten. 
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Steg 10: 
Samma princip som vid tidigare vårdmöten, psykologen spelar in en film och 
berättar att man gör tester av uppmärksamhet, perception (processen att tolka 
olika intryck), inlärning och minnesfunktion. Men även om exekutiva funktioner; 
att samordna beteende, kontroll av tanke och handling. Exempel: förstå samband 
mellan orsak och verkan, tidsuppfattning, kunna planera och organisera, 
impulskontroll etc. 
 
Psykologen kan även be patienten svara på frågor före besöket och patienten kan 
ställa frågor till psykologen. 
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Steg 11: 
Inför det avslutande samtalet kan patienten återigen förbereda sig genom att titta 
på en film och läsa text. Som borde svara på frågorna: Vilka kommer att vara med? 
Vad händer sen? Få jag en diagnos? 
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Steg 12: 
Vid det avslutande samtalet bör patienten få med sig skriftlig information som 
personalen har förberett innan. På så vis kan patienten gå tillbaka och läsa vad 
som sades under återgivningen. 
 



 

Prio-psyk 2 
Pilot: e-tjänster inom psykiatrin 

Det digitala klivet 
Bilaga 4, koncept: Guide för Personligt 
Ställningstagande (GPS) 
Stockholm, 2015-03-04 
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Korta fakta om konceptet 
 
Syftet med konceptet är skapa en vision för de vårdverksamheter som vill stötta patienter 
att genomgå ett ställningstagande, exempelvis inför en behandling eller en utredning. 
Genom att använda Stöd- och behandlingsplattformen som ett verktyg kan patienten fylla 
i sitt ställningstagande hemma och samtidigt få stöd genom direktkommunikation med 
vårdpersonal. 
 
Innehållet 
Vi har utgått ifrån en metod från Ottawa, Kanada och som innehar upphovsrätten till 
innehållet. Berith Hedberg, docent på högskolan Jönköping som vi har samarbetat med 
under framtagandet av konceptet har även översatt formuläret till svenska. 
 
Formuläret måste dock ses över av en informationsdesigner som kan se till att ordvalen 
blir enkla och begripliga samt att informationen presenteras på ett enkelt sätt. 
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Guiden i sitt originalursprung 
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Känna till 1177 vårdguidens e-tjänster som 
kan användas i psykiatrin/regionen

Öka värdet av egenvård och
hälso- och sjukvård inom
psykiatrin genom användning
av e-tjänster

Kunna använda 1177 vårdguidens e-tjänster 
som kan användas i psykiatrin/regionen

Vilja använda1177 Vårdguidens e-tjänster 
som kan användas i psykiatrin/regionen

HUR/VILKA AKTIVITETER? VEM ANSVARAR? NÄR ÄR DET KLART? VARFÖR/SYFTE

Mål

VAD?

Psykiatrin i Region Jönköping driver i
samverkan med SKL och 1177 vårdguiden ett
utvecklingsarbete där man tar digitala kliv till
nya möjligheter inom psykiatriska vården.

Genom stöd vid egenvård, utvärdering vid
insatt behandling, information om processer,
diagnoser, behandlingar och metoder,
förbättrad kommunikation och ökat
informationsutbyte mellan vården och
patienter/närstående kan värdet av egenvård
och hälso- och sjukvård inom psykiatrin ökas.

Invånartjänster och personcentrerad vård står i
fokus när förändringen utvecklas och
iscensätts.

Införandeteam, ambassadörsnätverk och
medarbetare vill tillsammans ta psykiatrin in i
den digitala eran. Användningskompetens och
invånartjänster som skapar värde utifrån
verkliga behov skapar en trygg grund att stå
på.

Tillsammans med 1177 vårdguiden och Region
Jönköping har en modell för ökad
användningskompetens utvecklats och flera
nya e-tjänster har utvecklats och testats
tillsammans med patienter/brukare.


