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Patientens 
mål 





Direkt vid ankomst ges  
olika verktyg 



Det går några dagar på 
avdelningen.  



Levnadsvanor  
 

  

  

Teoretiska mål 

 

 

 Alkohol 
Droger 
Kost 
Motion 
Stress 
 



Teoretiska målet från HFS vs. Hur vi tänker göra det. 
•Goda levnadsvanor 

•Identifiera patientens egna mål  

•Informationssjuksköterska  

•Remittera vidare 

•Patientworkshop Hälsosnack  

•Hjärtdagboken 

 

  

 



Goda levnadsvanor + stress 
•Nytt kapitel om stress 

•Stressmedicin SU  

•Ges till alla patienter 

  



STRESS 

Åtgärder: 
 PRIMUS-remiss för stöd och 

uppföljning till vårdcentralen 
 
Remiss skrivs av ssk tillsammans med 
bifogad slutanteckning/ssk + Vårdplan 
  
På avdelningen: 
 Stödsamtal med kurator/psykolog 

 Stödsamtal med 

sjukhuspräst/Imam 

  

  

  

  
  

ALKOHOL 

Åtgärder: 
 PRIMUS-remiss för stöd och 

uppföljning till vårdcentralen  
 
Remiss skrivs av ssk tillsammans med 
bifogad slutanteckning/ssk + Vårdplan 
  
  

MAT 

Åtgärder: 
 PRIMUS-remiss för stöd med stöd 

uppföljning.  
 
Remiss skrivs av ssk tillsammans med 
bifogad slutanteckning/ssk + Vårdplan 
  
På avdelningen: 
 Gruppinfo tillsammans med dietist 

tisdagar kl. 11:00 i köket 
  
  
  

TOBAK 

Åtgärder: 
 Remiss till tobakspreventiv mott. 
 PRIMUS-remiss för stöd med 

tobaksavvänjning och uppföljning till 
vårdcentralen.  

 Behov av recept för nikotinpreparat 
efter utskrivning? (Läkare) 

 
Remiss skrivs av ssk tillsammans med 
bifogad slutanteckning/ssk + Vårdplan 
  
På avdelningen: 
 Erbjud nikotinplåster/tuggummin på 

avdelningen.  
 Gruppinfo tillsammans med 

tobakspreventiv mott onsdagar kl 
14:00 i köket. 

  

FYSISK AKTIVITET 

Åtgärder: 
 Remiss på FAR/FYSS  
 PRIMUS-remiss för stöd och 

uppföljning till vårdcentralen 
 
Remiss skrivs av ssk tillsammans med 
bifogad slutanteckning/ssk + Vårdplan 
  
  
  

Åtgärdskort 



Dokumentation  
 I vårdplanen ska patientens mål och uppföljning användas 

  



Dokumentation 
 Använd plan för kunskap/utveckling för att dokumentera mer om patientens 
levnadsvana och vilka åtgärder som vidtas 

  

  



Patientworkshop  
•Alla patienter bjuds in  

•1 gång/vecka  

•Utvärderas kontinuerligt  

•I framtiden ”Fråga 
doktorn”, kokbok, 
träningsupplägg. 

 



Hur går det för våra workshop?  

16% 

35% 

45% 

Anser du att ämnen som diskuterades var aktuella för dig?  

1 Inte alls 2 3 4 5 Väldigt mycket



Hur går det för våra workshops?  

26% 

35% 

35% 

Tycker du att samtalet har haft betydelse för ditt välbefinnande? 

1 Inte alls 2 3 4 5 Väldigt mycket



Hur går det för våra workshops? 

13% 

10% 

26% 

16% 

23% 

Har du fått inspiration att förändra dina levnadsvanor? 

1 Inte alls 2 3 4 5 Väldigt mycket



Ska vi fortsätta med workshops?  

97% 

0% 

Rekommenderar du träffen till någon annan? 

Ja Nej

77% 

16% 

Skulle du vilja delta igen? 

Ja Nej

”Lyckligare att ge än 
att få. Patienten 
mår bra av detta. 
Fortsätt önskar 

patient XX.” 

”Det var 
utmärkt!” 

”Mycket 
bra 

möte!” 

”Information och diskussion 
tycker jag allmänt är bara 
positivt och tiden var väl 
anpassad. Vid ytterligare 
träff kan man diskutera 

riskfaktorerna mer punktligt 
med både information och 

diskussion.” 



dagboken 
 

75% 

25% 

3. Kan dagboken bidra till att du känner 
större tilltro till din förmåga att hantera 

din nuvarande situation?  

1 Inte alls 2 3 4 5 Väldigt mycket







TACK! 




