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Intensifiering av arbetet med 

digitala möten- hur gör vi på 

bästa sätt med patientens 

bästa i fokus?



Definition
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Communis (lat.) - göra gemensamt

• hälsa

• knyta kontakt

• ställa frågor

• föra vidare information och erfarenheter

• ge råd eller beordra

• överföra en känsla

• bemöta en känsla



Modalitet
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• verbal kommunikation: tal, sång och ton

• icke-verbal kommunikation: kroppsspråk, teckenspråk, röstkvalitet, 

ögonkontakt och skriftspråk

• visuell kommunikation: målningar, bilder, diagram

• Övriga sinnen/kemisk-biologisk (känsel/beröring, smak, lukt, 

feromoner, osv)



Sammansättning
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I vilket ljus vi tolkar det som kommuniceras?

till 7 % av innehållet eller orden som används

till 38 % av röstkvalitet

till 55 % av kroppsspråk - ställning, gester och ögonkontakt

Utan kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig.

Syfte och deltagare avgörande



5

Sömlösa vårdövergångar med patientens 

behov i fokus

SYFTE

• Skapa ändamålsenliga snabba kommunikationsvägar 

med patients behov i fokus

DELTAGARE

•Primärvård

•Slutenvård

•Patient

•(ambulans)

•(Kommunal vård)



Analys och slutsats
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ANALYS

• Traditionellt två remisspår (akut 

och elektivt) mellan öppenvård och 

slutenvård

• Nya akutspår införts (hjärtinfarkt, 

höftfraktur, TIA/STROKE)

• Nya elektiva spår införts (SVF)

SLUTSATS- nya spår införs

1. Bakjourskoordinator

2. Specialist "on-demand" 

3. Multidisciplinär konferens

4. Tillgänglig primärvård



Bakjourskoordinator 24/7
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1. Råd inför vidare utredning/behandling 

2. patient till sjukhusspecialistmottagning i närtid

3. patient till radiologen direkt för värdering

4. patient till direktinläggning mot avdelning

5. patient till akuten

OBS: 

• ingen patient ska gå till akuten som inte ska vara där. 

• Ingen ska vara där som kan gå en annan väg.



Specialist ”on-demand” 8-16 vardagar
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• gemensamt uppdrag regionövergripande

• alla specialiteter i länet är representerade

• ge råd om utredning och behandling

• för primärvård som slutenvård (och kommunala sidan)

OBS:

• svar ”nu”

• undvika onödiga väntetider för patienten

• undvika onödiga remissdiskussioner



Multidisciplinära konferenser (MDK)
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• multiprofessionell dialog 

• primärvård liksom slutenvård kan initiera

• administreras av icke-läkare

• digital plattform tillgänglig

OBS:

• Patientdeltagandet avgörs av patientens behov och syftet med 

dialogen



Tillgänglig primärvård- basen i sjukvården
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• kontorstid per vårdcentral, jourtid via bakjourer

• en ingång per vårdcentral

• separat telefon med läkartillgänglighet

• för ambulans, kommunal vård, slutenvård
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Hur?
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Framtiden-

patientens behov avgör modaliteten
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• Medicinsk träning (studenter)

• Träning inför operation/åtgärder

• Behandling mot stress och ångest

• Hjälpa personal att slappna av

• Behandling för autistiska barn

• Fantomsmärtbehandling

• Smärtbehandling

• Rehabilitering/sjukgymnastik

• IRL konferenser
• Journalanalys

• Administrativa uppgifter

• Virtuella assistenter

• Behandlingsstöd för patienter

• Övervakning av patienter

• Patientsäkerhet


