
Diskussionsunderlag - Patientfall



Patientfall
• I detta material finns ett antal patientfall som kan användas i arbetet 

med att göra nära vård mer konkret, t ex Vad betyder mötet med en av 
patienterna inom vår enhet? Vad betyder det för oss i samverkan med 
andra? Vad behöver vi göra med målbilden i fokus?

• Att skifta fokus från frågan ”Vad är det för fel på dig?” till ”Vad är viktigt 
för dig?” kan ses som ett steg att ta för att närma sig individens fokus. 

Materialet är inspirerat av samtalskort framtagna i Region Kronoberg



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG SARA?

Sara är 29 år och har diabetes typ 1. Trots att hon har en 
allvarlig sjukdom är hon ganska självgående. Åren med 
diabetes har gjort henne till expert på sin egen sjukdom. Hon 
vill och kan ta stort ansvar för sin sjukdom.

- Vad kan nära vård betyda för Sara?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG MÄRTA?

Märta är 79 år och lever med flera kroniska sjukdomar. På ett år 
har hon många kontakter med hälso- och sjukvården. Till 
exempel ligger hon inne i slutenvården 70 dagar, besöker 
öppenvården 40 gånger och kommer in via akutmottagningen 5 
gånger.

- Vad kan nära vård betyda för Märta?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG DARI?

Dari är 46 år och har nyligen flyttat till Sverige. Han har under 
senaste dygnet fått påtaglig smärta i magtrakten. Dari känner att 
han behöver söka vård, men han känner inte till det svenska 
sjukvårdsystemet.  

- Vad kan nära vård betyda för Dari?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG JOHAN?

Johan är 22 år och har nyligen dömts till rättspsykiatrisk vård 
med särskild utskrivningsprövning efter att ha begått ett 
allvarligt brott. Johan bedöms lida av en allvarlig psykisk 
störning. När han kommer till Karsuddens sjukhus har han ingen 
sjukdomsinsikt. Han placeras mot sin egen vilja, vet inte hur 
länge han ska behöva stanna på Karsudden eller hur lång 
vårdtiden kommer att bli.

- Vad kan nära vård betyda för Johan?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG KARIN?

Karin är mamma till Hampus som är 9 år och har en ovanlig 
neuropsykiatrisk sjukdom. För att få rätt stöd och hjälp måste 
Karin hålla i flera olika kontakter: till exempel med BUP, barnklinik, 
kurator, LSS-handläggare, skola, försäkringskassa och 
försäkringsbolag.

- Vad kan nära vård betyda för Karin?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG ARNE?

Arne är 78 år och oroar sig för sin fru Dolores, som har diagnosen 
KOL. Arne och Dolores har varit gifta i 53 år och nu märker Arne 
att Dolores försämras ganska drastiskt. Trots svårigheterna vill 
Arne att Dolores ska kunna få bo kvar i hemmet så länge det bara 
går.

- Vad kan nära vård betyda för Arne?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG KATJA?

Katja är 39 år och känner sig nedstämd. Läkaren på vårdcentralen 
skriver ut sömnmedicin, antidepressivt läkemedel och bokar in 
Katja till psykosocial resurs. Under samtalen där framkommer det 
bland annat att Katja är nyskild och har en pågående vårdnadstvist 
med sin tidigare make. 

För att kunna somna på kvällarna brukar Katja ta två glas vin 
tillsammans med sin sömntablett.

- Vad kan nära vård betyda för Katja?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG NAOMI?

Naomi är 24 år och har brutit benet under en handbollsmatch. 
Ambulans tillkallas som tar henne till akuten. Naomi har inga 
tidigare 
erfarenheter av sjukvården.

- Vad kan nära vård betyda för Naomi? 



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG RAFAEL?

Rafael är 31 år och pappa till Albin som är 1 år. Albin har haft hosta 
och ganska hög feber i ett par dagar. Rafael känner sig orolig och 
vill ha råd från sjukvården.

- Vad kan nära vård betyda för Rafael? 



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG ELLA?

Ella är 16 år och har leukemi. Hon är mitt uppe i en tuff 
cellgiftsbehandling.

- Vad kan nära vård betyda för Ella? 



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG JOSEFINE?

Josefine är 55 år och har dyslexi. Hon har nyligen fått veta att hon 
har celiaki och är glutenintolerant. Med sig hem i samband med 
beskedet fick Josefine ett formulär med skriftliga instruktioner 
som hon ska fylla i och en informationsfolder med flera länkar till 
webbsidor där hon kan hitta ytterligare information om 
sjukdomen.

- Vad kan nära vård betyda för Josefine?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG CHARLIE?

Charlie är 50 år och känner sig plötsligt yr. Han lägger sig och 
försöker vila, men yrseln vill inte ge med sig. Det börjar bli kväll 
och Charlie känner sig osäker över om han bör åka in till akuten 
eller om han kanske kan vänta till morgondagen och höra av sig till 
vårdcentralen om det inte blir bättre?

- Vad kan nära vård betyda för Charlie? 



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG ROBERT?

Robert är 25 år och vaknar upp på IVA efter att ha förts 
medvetslös till sjukhuset efter en allvarlig bilolycka. 

- Vad kan nära vård betyda för Robert?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG TRIN?

Trin är 91 år och bor på ett äldreboende i kommunen. Hon har 
blivit inlagd på sjukhus efter att ha trillat och brutit lårbenet. Trin 
är medicinskt färdigbehandlad och ska skrivas ut – även om hon 
inte är, och kanske aldrig kan bli, helt återställd.

- Vad kan nära vård betyda för Trin? 



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG EVA?

Eva är 49 år och har drabbats av stroke. Hon har precis fått komma 
hem efter en längre tids sjukhusvistelse. Förutom att Eva fortsatt 
har behov av insatser från sjukhusvård och rehabilitering, har hon 
ett tydligt behov av munhälsovårdande 
insatser från tandvården.

- Vad kan nära vård betyda för Eva? 



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG NASIN?

Nasin är 38 år och söker vårdcentralen för ospecifik värk upp mot 
örat. Vårdcentralen remitterar Nasin till öron-, nästa-, halskliniken 
för undersökning. Där konstaterar läkaren att Nasin snarare 
behöver uppsöka tandvården för tandvärk. Väl hos
tandvården konstateras en inflammation i käken.

- Vad kan nära vård betyda för Nasin?



VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG ANJA?

Anja är 48 år. Oron för att bli sjuk upptar mycket av hennes tankar. 
Hon läser på om olika sjukdomar och symtom och har flera gånger 
sökt vård för att försäkra sig om att upplevda symtom inte varit 
något allvarligt. Nu känner sig Anja orolig över att något är fel igen, 
och söker vård. 

- Vad kan nära vård betyda för Anja?
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