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Bakgrund Om uppdraget 
Uppdraget är utfört av Riksförbundet Sällsynta diagnoser i samarbete med  
Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska och Linköping 
Universitetssjukhus, samt tjänstedesigners från företaget Doberman. Ungdomar 
som har en sällsynt diagnos, deras föräldrar och inbjudna experter har deltagit 
genom projektet och varit centrala i framtagandet av lösningar och 
rekommendationer.  

Under projektets tidiga faser togs ett ekosystem av lösningar fram för att 
underlätta övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård för ungdomar som har 
en sällsynt diagnos. Under hösten 2017 drevs en alfapilot för att testa, iterera och 
utvärdera lösningarna med ungdomar i övergångsskedet.  

Om sällsynta diagnoser 
Cirka 5% av Sveriges befolkning har en så kallad sällsynt diagnos. En diagnos 
räknas som sällsynt om färre än 1 på 10 000 har den. Det finns många olika 
diagnoser som räknas som sällsynta. Dessa kräver ofta livslångt stöd i form av 
vård och andra insatser. Vanligtvis från födseln eller barndomen.
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Problemen vi vill lösa

• Personer som har sällsynta diagnoser blir 
sjukare när de fyller 18 år för att vuxenvården 
är optimerad för andra 

• Ungdomar som har en sällsynt diagnos förblir 
i en beroendesituation av sina föräldrar och 
har svårare att ta steg mot självständighet, 
med psykologiska konsekvenser för både 
ungdom och familj
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Vårt mål

• Underlätta övergången mellan barn- och 
vuxenvård för ungdomar som har sällsynta 
diagnoser för att minska säkerhetsrisker och oro 

• Stödja självständighetsprocessen för att 
möjliggöra ett liv av högre kvalitet för både 
ungdomarna och deras anhöriga
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Källan till problemet

LHC-MATRISEN

ENKELT KOMPLICERAT

KRONISKT KOMPLEXT

Källa: Stiftelsen Leading Health Care , LHC Working Paper 2016-01  
http://leadinghealthcare.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/LHC-WP-1-2016-patientgrupper-och-vardorganisation-2-.pdf 

D
ecem

ber 20
17

Sällsynta diagnoser  
faller inom den komplexa 
kategorin, där vården inte har ett 
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Vår strategi Vårdsystemet idag klarar inte att ge ungdomar som har en 
sällsynt diagnos och deras föräldrar det stöd de behöver i 
övergången mellan barn- och vuxensjukvård.  

Vi tror att den förändring som behöver ske kräver politiska 
beslut och prioritering på hög nivå. Det vi kan göra är att 
komplettera vården, att stötta genom att lägga till delar som 
gör övergången bättre.
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Vår process och metodik

D
ecem

ber 20
17



10

Metodik Vi har arbetet med tjänstedesign som metodik och process. I detta arbetssätt är 
några viktiga grundpelare; att förstå problemet emotionellt, att samskapa, att 
prototypa och testa genom hela processen. 

Ungdomarna som lever med en sällsynt diagnos har funnits med i processens olika 
steg. De har varit med och delat insikter och tankar om deras vardag och hur deras 
liv sett ut. Tillsammans har vi kartlagt hur deras upplevelse ser ut idag och hur de 
skulle önska att den ser ut i framtiden. De har varit med och tagit fram lösningar 
och sett till att vi prioriterat rätt. Vi har sedan gjort prototyper som vi testat och 
genom feedback kunnat förbättra. Vi har genom hela processen och även under 
piloten tagit in feedback och steg för steg förbättrat lösningarna. 

Vi har under piloten även jobbat tillsammans med föräldrar för att förstå deras 
perspektiv och hur vi kan hjälpa dem att på bästa sätt ta steg mot självständighet 
för deras barn. 

Ungdomarna själva har varit huvudpersoner i projektet och varit de som lett 
projektet rätt. 
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Initiativtagaren och 
uppdragsgivaren 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Den delaktiga målgruppen 

Steg 1 och 2, Insikt och lösningar: 
21 ungdomar som nyligen 
upplevt övergången från barn- till 
vuxenvård 

Steg 3, pilot och iterationer: 
8 ungdomar som befinner sig i 
övergången samt deras föräldrar 

Vårdexperterna 

Steg 1 och 2, Insikt och lösningar 
CSD (Centrum för  
Sällsynta Diagnoser), Karolinska 
Universitetssjukhuset 

Steg 3, pilot och iterationer  
CSD Karolinska 
Universitetssjukhuset och CSD 
Linköpings Universitetssjukhus 

Tjänstedesigner, 
processledarna 
Doberman
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VUXENSJUKVÅRDEN

Vår process

Förstå problemet 
Research 

Upplevelsekartläggning 
Nuvarande och framtida 

Ta fram ett ekosystem av lösningar 
för att optimera upplevelsen 

STEG 1

Ta fram prototyper 
och testa 

Alfapilot i vården av delar av 
ekosystemet  
Fortsätta iterera och testa 

STEG 2 STEG 2

STEG 2 STEG 3
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Insikter om situationen idag
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Slutsatser från tidigare studier 

En särskilt  
utsatt grupp  
Ungdomar som har en sällsynt 
diagnos är en av grupperna som 
drabbas hårt när de lämnar 
barnvården, där den ansvarige 
barnläkaren tidigare har 
koordinerat information från alla 
inblandade specialistläkare. 
Denna funktion försvinner i 
vuxenvården. 

/ Hennesey 2013, Lunds 
Universitet

Vårdens brist  
på samordning  
Flertalet oberoende 
organisationer och myndigheter 
uppmärksammar stora brister 
inom samordning, samverkan och 
kontinuitet inom det svenska 
vårdsystemet. Detta drabbar 
särskilt grupper med stort 
samordnande behov, såsom de 
som lever med en sällsynt diagnos. 

/ Riksrevisionen, Socialstyrelsen, 
WHO

Övergångar, en 
säkerhetsrisk  
Varje form av övergång inom 
vården beskrivs som en 
säkerhetsrisk av socialstyrelsen, 
då ett orimligt samordningsansvar 
som egentligen är vårdens 
skyldighet hamnar på patienten 
och anhöriga. 

/ Socialstyrelsen

Psykisk ohälsa 
inom familjen 
En stor belastning hos familjerna 
leder till betydligt högre förekomst 
av stressrelaterade symptom, 
ångest och oro hos föräldrar, som i 
sin tur påverkar arbetsförmågan 
negativt. Det leder också till fler 
symptom på psykisk ohälsa  
hos barnen. 

/ Broberg, 2014
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”Efter 18 så är man lost. Kontakterna vi hade 
innan försvinner.” /Förälder  

”Jag hade inte något övergångsmöte. Det 
blev ett abrupt slut och jag fick inte ens säga 
hejdå. Det var mycket kunskap som gick 
förlorad…” /Ungdom

Kunskap & trygghet 
som går förlorad 
Både ungdomar och föräldrar som 
deltagit i piloten beskriver att 
mycket viktig kunskap går förlorad i 
övergången mellan barn- och 
vuxenvården.  Vårdteam i 
barnvården har följt sina patienter 
under flera år,  men kunskapen 
överförs idag inte på ett bra sätt. 
Det finns dessutom inte längre en 
person inom vården med 
huvudansvar och ovissheten för 
ungdomarna och deras närstående 
är stor.

”Inom barnsjukvården finns det ett tydligt 
team kring mig men i vuxenvården måste jag 
ha koll på allting själv” /Ungdom 

”Nu finns det inte längre en samordnande 
läkare med huvudansvar. Istället för en person 
är primärvården ansvarig. Det är spretigt.” 
/Förälder 
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”Vi har 30-40 kontakter, men ingen 
koordinering som sammanför detta.”  
/Förälder 

”Det krävs kraft och ett driv att ta tag i allt 
som krävs för att hitta rätt i vuxensjukvården. 
Denna kraft har man inte alltid när man är 
sjuk…” /Ungdom

Svårt att hitta rätt  
i det nya 
I denna pilot har det varit viktigt att 
också få med föräldrarnas 
perspektiv. Vi har funnit att föräldrar 
har svårt att hitta rätt i allt det nya 
inom vuxenvården och för 
ungdomarna känns det omöjligt att 
navigera. De vet inte vart eller till 
vem de ska vända sig och det finns 
ingen person som har huvudansvar 
och kan vägleda. 

”Ingen berättar vad som finns. Man får leta 
rätt själv.” /Förälder 

”Att koordinera Xs vård är det som tar mest 
tid” /Förälder 
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”Vet inte riktigt hur han känner inför sin 
diagnos. De samtalen har vi nog inte haft” 
/Förälder 

“Det finns mycket jag behöver bearbeta. 
Under tonåren funderar man ju mycket kring 
kärlek men också sex då såklart. Funderade 
mycket på hur andra skulle reagera på min 
sjukdom. /Ungdom

Avsaknad av utom-
stående att prata med  
Att frigöra sig och öka 
självständigheten är viktigt hos alla 
ungdomar. I denna process är 
vänner och andra utanför ens familj 
viktiga. Vi har sett under detta 
projekt att bland ungdomar som har 
en sällsynt diagnos är det vanligt att 
ett sådant socialt nätverk saknas 
och det finns därmed ingen att prata 
med om viktiga och svåra frågor. 
Detta för en grupp som ofta har 
stora och komplexa frågor på sin 
väg till vuxenlivet. 

“X har bara kompisar på Facebook. Ingen 
knackar på dörren. Han har ingen att prata 
med.” /Förälder 
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”Han behöver förstå att det inte är skämsigt 
att fråga om man inte förstår. Så han kan ta 
möten själv.” /Förälder 

”Jag vill ju klara det mamma gör.” /Ungdom

Självständighet en 
önskan, men avlägset 
Sex av åtta ungdomar som deltog i 
piloten uttryckte en önskan att bli 
mer självständiga i sin vård. 
Samtliga föräldrar ville också att 
ungdomarna skulle kunna klara att 
utföra fler uppgifter och ta mer 
ansvar vad det gäller sin egen vård, 
med en oro kring vad som skulle 
hända om de inte längre kunde 
hjälpa. Nu var samtliga ungdomar 
helt beroende av sina föräldrar för 
att klara av sin vård och det finns 
inget stöd i självständighets-
processen.

“X har förståelse för att hon kommer behöva 
ta mer ansvar.” / Förälder
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Pilot Övergångprojektet; 
roll, rum, möten och verktyg
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I alfapiloten testades delar av vårt ekosystem av 
lösningarna med 8 ungdomar som befinner sig på olika 
ställen i övergången mellan barn- och vuxenvården. 
Ungdomarna fick stöd av en övergångslots under ett antal 
möten med tillhörande verktyg.  

Syftet var att både förstå vad som är värdefullt och 
operativt möjligt för att ungdomarna ska kunna ta steg mot 
självständighet, samt kunna iterera övergångslotsens roll 
och verktyg för uppnå detta.  Under pilotens gång utfördes 
även kvalitativa mätningar för att skatta värdet samt avgöra 
vad som skulle krävas av en större implementering. 

Alfapilotens syfte
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VUXENSJUKVÅRDEN

Alfapilot; överblick

CSD 
Linköpings 
Universitetssjukhus

1 övergångslots 
med verktyg och rum 
för möten 

4 ungdomar som har 
en sällsynt diagnos 
1 förälder till ungdom

Alfapilot,  Augusti - December 2017Övergångsprojekt, Fas 1

21 ungdomar som har 
en sällsynt diagnos

Betapilot

CSD 
Karolinska 
Universitetssjukhuset

1 övergångslots 
med verktyg och rum 
för möten 

4 ungdomar som har 
en sällsynt diagnos
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Att lotsa en övergång till 
vuxenvården

Övergångslots Lotsrummet Övergångsmöten

Samtalskort Kontaktkartan
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Övergångslotsen
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Övergångslotsen är en ny roll som ska ge 
stöd åt ungdomar som har en sällsynt 
diagnos (och sekundärt även föräldrar) 
och jobba för att underlätta övergången 
mellan barnsjukvård och vuxensjukvård, 
samt stärka ungdomens självständighet i 
förhållande till vården. 

Övergångslotsen är en tex sjuksköterska 
med kunskap om hur vårdsystemet 
fungerar.  I denna pilot är övergångslotsen 
knuten till Centrum för Sällsynta 
Diagnoser.

Övergångslotsen
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• Tex sjuksköterska eller kurator 
• Har kunskap om vårdens system 
• Har kunskap om de olika roller som 

finns i vården 
• Har kunskap om vilka vägar det finns 

för att hitta rätt personer 
• Inkännande och van att driva samtal 
• Kunskap om problematiken med att 

leva med en sällsynt diagnos 
• Kunna söka upp den information 

ungdomarna behöver och efterfrågar 

Rollbeskrivning; 
ÖvergångslotsenD
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Rekommendationer 
och insikter
• Övergångslotsen ska inte ha sjukhuskläder 

• Att bygga relationer tar olika lång tid för olika 
ungdomar 

• Viktigt att vara lyhörd inför vilken nivå av 
självständighet som är möjlig för ungdomen 

• Ungdomen är alltid huvudpersonen i samtalet 
(även när föräldrar närvarar) 

• Kommunikation sker direkt till ungdomen utom de 
fall när ungdomen vill annat 

• Låt ungdomen välja viken typ av kommunikation 
hen vill ha mellan möten och hur den ska ske 
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“Ska kunna prata om saker som inte rör 
vården också” 
“Ska kunna messa om små frågor” 
“Ska ha jobbat inom vården och ha koll på 
hur den fungerar” 
“Ha förståelse för sällsynta diagnoser” 

“Mer som en kompis som man kan prata 
med” 
“Ska vara glad och trevlig och hjälpa till så 
det inte blir tyst stämning” 
“Kunna stötta mig och ge förslag…Såhär 
kan man också göra…” 

Ungdomarnas röster 
om rollen:D
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Lotsrummet
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Övergångslotsen ska vara i en miljö som 
är mer likt ett hem eller café, än en 
sjukvårdsmiljö. Ungdomarna som deltagit 
har uttryckt att detta bidrar till ökad 
trygghet. Detta, i sin tur gör att 
ungdomarna är mer bekväma att prata om 
känsliga ämnen.  

Två rum inreddes till lotsrum på Karolinska 
och i Linköping.

Lotsrummet
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Inredning av  lotsrummet 
• Inred med mattor och textilier som gör att 

rummet inte känns kalt. 
• Rummet ska inte kännas som en 

vårdmiljö. Mer som hemma eller mysigt 
café. 

• Se till att ha annan belysning än bara 
lysrör  och taklampor.  Golv och 
bordslampor med  varmare ljus.  

• Ha gärna olika val i hur man sitter; soffa/
fåtölj för prat. Bord och stolar där man 
lättare kan jobba. 

• Musikanläggning/TV för ungdomen att 
lyssna/titta på i situationer av väntan.  

• Se till att det finns plats för de som är 
rullstolsburna.
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• Låt ungdomen gå in i rummet först och hitta en 
plats där hen känner sig bekväm. 

• Fråga om ungdomen ska ta mötet själv eller 
om hen vill ha med medföljande. 

• Se till att belysningen är lite dämpad. 

• Låt musik eller film vara på när ungdomen 
kliver in i rummet. 

• Bra att ha någon liten sak som ungdomen kan 
välja att fingra på under samtalet. 

• Att det finns något annat utrymme och något 
att läsa för medföljande om ungdomen väljer 
att ha mötet själv. 

Rekommendationer 
och insikterD

ecem
ber 20

17
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“Bra att det inte känns som sjukhus” 

“Bra rum. Känns som mitt rum hemma.” 

Ungdomarnas röster 
om rummet

“Mysigt och rogivande” 

“Mycket trevligt”
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Övergångsmöten
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Att lära känna varandra är en viktig del för att ungdomen ska känna sig trygg i 
mötena. Första mötet handlar om att skapa kontakt och lära känna varandra. Här 
informerar även lotsen vad som kommer hända framåt och vilka val ungdomen har. 
För de första två mötena har en flexibel agenda tagits fram som ett stöd i mötet. 

De kommande mötena måste anpassas till vad ungdomen själv känner behov av 
och övergångslotsen har ett antal verktyg att använda sig av, såsom samtalskort 
och kontaktkarta. Att träffas fysiskt under den första tiden har visat sig vara viktigt 
för ungdomen. 

Kontakt mellan möten sker efter ungdomens önskemål. Sms har visat sig i piloten 
vara ett naturligt sätt för många av ungdomarna. Det är dock helt individuellt om 
och när ungdomen vill ta möten via videolänk istället. Övergångslotsen 
presenterar alternativet och ungdomen får själv välja. 

Det är också helt upp till ungdomen att välja om den vill ha sina föräldrar med i 
möten. Vi har sett att föräldrar är ett viktigt stöd och i vissa delar (tex i skapande av 
kontaktkartan), där lotsens roll då blir att underlätta överförandet av den stora 
kunskap som föräldrarna sitter på till ungdomen.  

I andra fall blir ungdomarna tystare när föräldrar är med och då är viktigt att 
uppmuntra självständighet och föreslå att ta möten själv. Att arbeta för att öka 
självständighet för ungdomen är Övergångslotsens övergripande mål i de 
aktiviteter man gör tillsammans. 

Möten
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Övergångslotsens möten med  
ungdomar i piloten; överblick

Information 
från 
sjukvården

Brev till ungdom från 
Övergångslotsen

Övergångslotsen 
ringer ungdom

1:a fysiska möte  
Huvudsyfte:  
- Lära känna  
- Information

2:a möte  
Huvudsyfte:  
- Lära känna 
- Plan framåt

Frågor eller annan 
kommunikation 
mellan möten 
(ofta sms)

Möte fysiskt 
Jobba med kontaktkartan

Möte (enskilt eller grupp) 
Gå igenom de stöd som 
finns (tex 1177)

Möten (fysiskt eller video) 
Utgå från samtalskorten

Möten (fysiskt eller video) 
Förståelse för sin diagnos

Möten 
Vara med på möten i vården
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Teman på möten 
• Jobba med kontaktkartan 
• Gå igenom befintliga tjänster på 1177, tex Mina 

vårdkontakter, läsa sin egen journal, bankid 
• Vad ungdomen vill lära sig om sin diagnos 
• Vilka steg som kan tas mot självständighet 
• Stöd  i aktuella problem ungdomen har i vården
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Agenda Lotsmöte 
 

1. Personlig presentation av Lots 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

  
 

2. Skattning vården idag 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
3. Pilotens upplägg & syfte 

 
- Utvecklingsprojekt: Detta är ett utvecklingsprojekt vi gör i samarbete 

med Riksförbundet för sällsynta diagnoser. 
 

- Målet: Målet är att göra övergången mellan barn- och vuxenvården 
lättare för personer med en sällsynt diagnos. Så att ungdomar kan bli 
så självständiga som möjligt.  
 

- Samarbete: Projektet har pågått under två år och vi har jobbat 
tillsammans med andra ungdomar för att ta fram en rad 
förbättringsförslag, bland annat att det ska finnas en Lots.  

 
- Feedback & tidslinje: Exakt på vilket sätt det ska fungera med Lotsen 

är inte helt klart. Därför har vi bjudit in dig och några andra ungdomar 
att vara en del av utvecklingsprojektet där ni får berätta vad ni tycker 
funkar bra, inte funkar bra eller om det är något ni saknar.  

Þ Gå igenom tidslinjen. 
 

- Konfidentiellt: Jag kommer inte dela något av det vi pratar om. Det är 
konfidentiellt mellan oss.  
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

  

Agenda Lotsmöte 2 
 

1. Hur har du haft det sen förra gången? 
(Har du några frågor som dök upp efter förra mötet du vill ställa?) 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

  
 

2.  Använd Samtalskorten  
 

- Lägg ut alla kort på bordet och presentera de olika kategorierna (Lila; 
Min vård. Grönt; Mitt liv. Blått; Andra jag behöver hjälp av) och 
berätta att det är ett stöd för att ungdomen själv ska få styra vad 
samtalet ska handla om) 

- Är det något kort som intresserar dig eller som du känner att du bör 
veta mer om? 

 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
3. Andra saker att göra: 

 
- Kontaktkartan: Använd mall och försök att mappa ut vilka kontakter i 

vården ungdomen har runt sig i dag.  
 

- Mina vårdkontakter: Visa hur man kan använda tjänsten och prata om 
hur den kan underlätta självständighet 

 
- Mina recept: Visa hur man kan använda tjänsten och prata om hur den 

kan underlätta självständighet 
 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 
4. Sjävständighetssteg: 

 
- Prata om vilket litet steg i självständighet skulle ungdomen kunna 

pröva tills nästa möte? 

Agenda möte 1 och 2
För de första två mötena har en flexibel 
agenda tagits fram som ett stöd i 
mötet.  

Möte 1 och 2 är de möten som i de 
flesta fall följer samma form. Agendan 
utgör ett stöd för övergångslotsen för 
att komma ihåg vad man ska prata om. 
Att det i agendan även finns stöd att 
anteckna efter varje punkt underlättar 
dokumentation efter varje möte. 
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• Övergripande mål är att ungdomarna ska kunna ta steg 
mot självständighet i vården och kunna ha en egen 
relation till vården. 

• Längden på mötet anpassas till vad man ska göra och vad 
ungdomen föredrar (oftast ca 1h). 

• Vem som ska vara med på möten är upp till ungdomen 
själv, ofta vill ungdomen ha med förälder på första mötet. 

• Använd de stöd som finns för övergångslotsen i 
samtalet; agendor för de första mötena, samtalskorten, 
kontaktkartan. 

• Kortfattad dokumentation av vad som sagt och vad som 
ska göras inför nästa möte skickas till ungdomen efter 
varje möte. Mejl och brev har varit det sätt ungdomarna i 
piloten velat ha dokumentation. 

• Gruppmöten är ett bra sätt att dela erfarenheter och ett 
effektivt sätt för lotsen att dela viss information, tex om 
hur mina vårdkontakter fungerar.  Ungdomarna har 
uppskattat att träffa andra som är i liknande situation. 

• Låt ungdomen själv välja hur kommunikation mellan 
mötena ska ske. Sms är det som passar många bäst vad 
det gäller kommunikation mellan möten. 

• Att efter första mötena erbjuda möjlighet till videokontakt. 
Ungdomarna i piloten föredrog att använda antingen 
FaceTime eller Skype.

Rekommendationer 
och insikterD

ecem
ber 20

17
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Övergångslots och ungdom arbetar med att 
skapa en första kontaktkarta

Övergångslots går igenom de digitala tjänster 
som finns i vården med en grupp ungdomarD

ecem
ber 20
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Ungdomarnas röster 
om möten med 
övergångslotsen

”Ja, jag tror att mina möten kommer att göra 
så att jag klarar mig mer själv i framtiden.” 

”Det är första gången jag går själv till möte 
när jag träffar lotsen.
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” Hjälper att träffas i rum som inte ser ut som 
sjukhus”
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Samtalskorten
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Samtalskort Samtalskorten är ett stöd för både 
ungdom och lots i samtalet. De ger 
ungdomen möjlighet att välja vad hen vill 
prata om och ett sätt för övergångslotsen 
att få igång samtal som utgår från 
ungdomens nyfikenhet. 

Samtalskorten är  uppdelade i fyra 
kategorier: min vård, mitt liv, andra jag 
behöver hjälp av, min diagnos.  

De kan användas i sin helhet eller att 
lotsen innan väljer ut någon kategori.  
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• Övergångslotsen lägger fram samtalskorten från kategorierna; 
“Min vård”, “Mitt liv”, “Andra jag behöver hjälp av” på bordet och 
ungdomen får välja de hen är nyfiken på att prata om. 

• Samtalskorten används vid behov, som ett komplement i samtalet. 

• Har ungdomen svårt att överblicka mycket information kan man ta 
en kategori i taget. 

• Kan vara bra att lotsen läser upp korten högt eftersom det kan bli 
mycket text att läsa för en del ungdomar. 

• Bra att sätta upp de kort ungdomen valt på väggen eller på en tavla 
så att man kan styra tillbaka samtalet och att det blir tydligt för 
ungdomen vilka som är valda. 

• Ungdomen får med sig ett dokument med alla samtalskort hem så 
att hen kan fundera kring vad den vill prata om i lugn och ro. 

• Kategorin “Min diagnos” används av övergångslotsen som stöd 
för att ta reda på vad ungdomen vet om sin diagnos och vad den vill 
lära sig. 

Rekommendationer 
och insikterD

ecem
ber 20

17
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” Bra att kunna se själv vad det finns som jag kan 
behöva hjälp med. Jag har ju inte gjort så mycket 
själv nu”

”Är bra stöd för att komma på vad man kan prata 
om”.

Ungdomarnas röster 
om samtalskorten

Övergångslotsen om 
samtalskorten

"Jag visste inte att det fanns så här mycket man kan 
prata om"
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"Bra sätt att kunna presentera vad man kan prata 
om" 

"Underlättar för att hålla struktur i samtalet" 
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Kontaktkartan
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Kontaktkartan är ett verktyg som används 
för att gemensamt kartlägga de kontakter 
som finns i vården innan övergång och 
dessutom skapa en kontaktkarta som kan 
fungera efter övergång. 

Förutom att det ger en överblick av de 
kontakter som finns, hjälper den även 
ungdomen på ett pedagogiskt sätt att 
förstå vem som gör vad i vården och när 
de ska gå dit. Det förbereder ungdomen 
för att kunna kontakta och ta möten med 
vården på egen hand. Kontaktkartan har i 
denna pilot varit i pappersform, men ska i 
framtiden finnas digitalt i mobilen.

Kontaktkartan
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• Nära samarbete med föräldrar krävs för att kunna göra en 
komplett kontaktkarta av nuläge. 

• Att använda scenarier när man gör kontaktkartan kan hjälpa 
ungdomen att tänka tex, om du får jättehög feber , var ska du 
vända dig då? 

• Bra att ge ungdom i uppgift att samla information av föräldrar och 
påbörja kontaktkartan på egen hand hemma. Detta bidrar också 
till ökad medvetenhet om självständighet hos både föräldrar och 
ungdomar och leda till fortsatta samtal i hemmet. 

• Rubriker som är viktiga som kommit fram under piloten är: Var? 
(tex Neurokirurgen, Karolinska sjukhuset) Varför? (tex cystor), 
Vad gör jag där? (t ex MR), Vem träffar jag?, Hur ofta? (tex varje år 
eller vid behov). 

• Att kategorisera vårdkontakter utifrån kroppen känns naturligt 
och ger bra överblick för många ungdomar. 

• Först när kontaktkartan som gäller innan övergången är klar så 
kan man påbörja att jobba med hur kontaktkartan ser ut efter 
övergång. Här krävs mer jobb för övergångslotsen för att se till att 
hitta rätt kontakter.

Rekommendationer 
och insikterD

ecem
ber 20

17
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”Känns som en bra struktur.” 

”Nästa gång ska vi göra en kontaktkarta. Det känns 
bra, det känns viktigt. ”

Ungdomarnas röster 
om kontaktkartan

”Det blir lättare att fatta.”

”Ja, ungdomen har koll på vad som gäller nu 
tack vare kontaktkarta, Mina vårdkontakter, 
information om recept och läkemedel.” 

Övergångslotsen om 
kontaktkartanD

ecem
ber 20
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"Ungdomens arbete med kontaktkartan fick 
hen att börja reflektera och ställa frågor... i sin 
egen takt och själv förstå sitt vårdbehov"

"Kontaktkartan blev också ett verktyg för att 
prata om varför ungdomen behöver träffa 
t.ex. en hjärtdoktor" 

"Det här va inte så lätt...men jag har ju väldigt många 
kontakter"
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Kontaktkartan 
Senaste versionen av kontaktkartan. 

D
ecem

ber 20
17



58

Resultat
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Ungdomarna 
beskriver ökad 
självständighet 

Ungdomar som deltagit i piloten beskriver hur mötena med 
lotsen bidragit till ökad självständighet och förståelse för 
behovet av detta.  De har tagit konkreta steg genom att träffa 
lotsen själv, samt själv göra sådant de tidigare inte tagit sig för 
både inom och utanför vården. Ungdomarna har också pratat 
med lotsen om sådant som är viktigt för den egna 
självständigheten, men som de inte har kunnat ta upp  
med andra.

”Jag har blivit mer självständig. Det kändes 
nervöst först … men nu vet jag att jag kan gå 
på möten själv.” /Ungdom

”Det är första gången jag går själv till möte 
när jag träffar lotsen. Nu har jag bokat 
färdtjänst själv och ringt vården själv några 
gånger när det behövts.” /Ungdom  

”Jag har börjat anmäla mig i luckan när jag 
ska på nåt besök, typ tandläkaren. Jag har 
börjat åka tåg själv och det hade jag ALDRIG 
gjort tidigare”. /Ungdom

”Jag har blivit bättre på att passa tider och skriver in i min kalender i telefonen och så får jag en 
påminnelse…  Jag har till exempel ringt vårdcentralen själv och tagit ut mediciner från apoteket.  
Förut gjorde jag bara inte sånt för mamma fick göra det åt mig”   
 /Ungdom

”Ja, jag tror att mina möten kommer att göra 
så att jag klarar mig mer själv i framtiden.  Typ 
försäkringskassan och vården kan jag sköta 
lite själv.” /Ungdom
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Föräldrar ser stärkt 
självständighet hos 
ungdomar, samt 
ökar den egna 
medvetenheten

Föräldrar berättar om hur ungdomarna tagit steg mot 
självständighet och hur mötet med lotsen är det första möte de 
flesta ungdomarna gått själv på. Föräldrar som under många år 
tagit ansvar för det mesta, visade även hur övergångspiloten 
väckt tankar kring hur föräldrarna själva kan vara med och 
stärka sina barn i självständighetsprocessen. De började 
parallellt lämna över vissa uppgifter till ungdomarna. Dock var 
det tydligt att det var vissa saker de kände att någon 
utomstående behövde prata om.

”X har satt mål med lotsen. Nästa gång det är 
dags att beställa kateter ska han göra det 
själv för första gången.” /Förälder 

”X vill ha en tjej och behöver nån att prata 
med om sånt. Där har lotsen hjälpt till 
mycket.”  /Förälder 

”Ibland är det lättare när någon utomstående 
säger något eller coachar.” /Förälder 

”Vi  har börjat att ge mer ansvar. Nu har hon 
börjat anmäla sig själv vid läkarbesök. Sen 
kanske hon kan ta något möte själv.”  
/Förälder 
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”Det kan vara så att vi hjälper honom för 
mycket. Och han tar emot det. När vi inte är 
där kan han mycket mer själv.” /Förälder 
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+ Resultat från Sirona
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Nästa steg
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Att utveckla vidare 
Verktyg

Digital Kontaktkarta 
Kontaktkartans form och innehåll är nu testad. Att göra en digital version av 
kontaktkartan sparar tid både för ungdom och lots samt gör det lättare för 
ungdomen att  höra av sig till sina vårdkontakter. Kontaktkartan ska kunna delas 
mellan personer och man ska kunna ge kommentarer i verktyget. 

Ett Sällsynt År 
Det finns ett behov av att visualisera vårdkontakterna över ett år. Så att ungdomen 
kan se vilka vårdkontakter som sker cykliskt och därmed vilka steg hen behöver ta. 
Exempel på skeenden under året: 1 gång om året sker det årskontroll hos 
sjukgymnast, i maj varje år så sker uppföljning hos neurologen. Kan vara en del av 
den digitala kontaktkartan. 

Stegen mot självständighet 
Det behövs verktyg för att identifiera och uppmuntra till nästa steg i en ungdoms 
väg  mot självständighet i vården. Det finns många små steg att ta på vägen, som 
tex att ringa och beställa sin kateter, anmäla sig själv i receptionen på sjukhuset, 
boka färdtjänst, etc. Ge ungdomar inblick i de vardagsnära uppdragen de kan 
börja göra själva. Detta skulle kunna vara en digitalt verktyg där man kan sätta upp 
mål och sedna kan checka av de små steg man tar för att nå sitt mål. 

Lotsens egna uppslagsverk 
Varje lots sitter på mängder med kunskap om hur man på bästa sätt hjälper 
ungdomar. Genom att samla lotsarnas kunskap online skulle nya lotsar bli 
effektivare vid uppstart och ha möjlighet att utbyta erfarenheter.  

Digital vardagsvård 
Möjlighet att få vård i vardagen anpassad till personer med sällsynt diagnos. 
Läkare som har kunskap om sällsynta diagnoser och kan hjälpa till med aktuella 
problem och som finns tillgänglig både för fysiska möten och digitala.
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Alternativa nästa steg
Betapilot med  
4 partners 
Var: 4 universitetssjukhus  

Målgrupp: 1000 ungdomar, varav ca hälften med 
sällsynta diagnoser & hälften med icke-sällsynta 
kroniska diagnoser 

Längd: 3 år med utvärdering under tiden,  
samt vid avslut 

Syfte: Skala och kunna mäta effekt samt förstå den 
investering som skulle krävas inför eventuell större 
implementering efter piloten. 

Betapilot på  
Karolinska 
Var: Karolinska universitetssjukhus  

Målgrupp: 1000 ungdomar, varav ca en tredjedel 
med sällsynta diagnoser* & två tredjedelar med  
kroniska diagnoser 

Längd: 3 år med utvärdering under tiden,  
samt vid avslut 

Syfte: Skala och kunna mäta effekt samt förstå den 
investering som skulle krävas inför eventuell större 
implementering efter piloten. 

Stegvis CSD 
implementering 
Var: 1 övergångslots per Centrum för Sällsynta 
Diagnoser (dvs. 6 totalt) 

Målgrupp: Endast ungdomar med en sällsynt 
diagnos, där antal ungdomar beror på lokala behov 
och resurser 

Längd: Tillsvidare, utifrån behov och tillgänglig 
budget 

Syfte: Stegvis implementera med målet att kunna 
bredda till fler ungdomar  

*Vi uppskattar att det finns ca 344 ungdomar med en sällsynt diagnos i Stockholm i åldern 
17-18. Uträkning baserat på statistik från 2010 som visar total folkmängd i åldrarna 15-19 i 
Stockholm som 43 239, där vi antar en jämn fördelning mellan årskullar samt att 2% har en 
sällsynt diagnos.
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Betapilot, tidslinje

• Planering av pilot 
• Rekrytering & utbildning av 

övergångslotsar & eventuella 
stödfunktioner 

• Förberedelse av lokaler 
• Design av ekosystem av 

verktyg 

• Nollmätning hos alla deltagare 
och deras familjer innan 
påbörjad övergång  

• Introduktion av alla 1000 
deltagare under de första 
12-18 månaderna 

• Pågående övergångsstöd  

• Pågående övergångsstöd till 
ungdomar 

• Beslut om fler än våra 1000 
deltagare ska få tillgång till 
övergångslotsning (dvs ska vi 
fortsätta introducera nya 
ungdomar till programmet trots 
att vi inte kommer kunna mäta 
efter avslutad övergång) 

• Pågående övergångsstöd till 
ungdomar 

• Mätning av framgångsfaktorer 
• Uträkning av investeringsbehov 

vid bredare implementering 
• Detaljering av organisations- 

och strukturförändringar vid 
bredare implementering 

Pilot- 
lansering

PILOT ÅR 1 PILOT ÅR 2 PILOT ÅR 3FÖRBEREDELSE

Pilot- 
avslut
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Betapilot, storlek & längd

1000 ungdomar 

En betapilot bör inkludera minst  
1000 deltagare för att kunna  
inhämta evidens inom både kvalitet  
och ekonomisk effekt, enligt 
myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys 

3 års tid 

Att driva piloten under 3 års tid  
innebär att vi kan följa ungdomar genom 
övergången från 17-19 års ålder, samt 
mäta effekten efter övergången  
jämfört med en kontrollgrupp
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Antal lotsar 
givet 1000 ungdomar, 3 år

Antal lotsar 15 20 25 30 35
Totalt antal ungdomar per lots 
under 3-års period (om totalt 
1000 ungdomar) 

67 50 40 33 29

Antal nya ungdomar som 
introduceras per månad om 
alla introduceras år 1

7 5 4 3 3

Antal möten i månaden, givet 
ett  snitt på 5 möten per 
ungdom & 10 månader

33 25 20 17 14

Årliga lönekostnader kr,  
givet lön på 700 tkr per år

10 500 000 14 000 000 17 500 000 21 000 000 24 500 000
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Appendix  
Verktyg
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Mötesagenda

Mötesagendan för lotsmöte 1 & 2 är ett 
stöd för att lotsen. Så att varje ungdom får 
den information hen behöver om vad 
övergångslotsen gör och hur lotsmöten 
går till. 
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 Namn:        ………………………………………………………………………………... 

8. Planera uppföljning  
 

- Prata om vad nästa möte borde handla om… 
- Prata om nästa möte ska vara på distans och hur ungdomen skulle vilja 

ha det 
- Boka in nästa möte 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 

- Påminn om Delad dokumentation: Under mötet tar jag lite stödnoter, 
som jag sammanfattar när vi är klara och skickar till dig.   

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 Namn:        ………………………………………………………………………………... 

-  
 
 

 
 
 

5. Mina Vårdkontakter  
 

- Visa hur man kan använda tjänsten och prata om hur den kan 
underlätta självständighet 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
 

6. Mina recept:  
 

- Visa hur man kan använda tjänsten och prata om hur den kan 
underlätta självständighet 

 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 

Avslutning 
 

7. Sjävständighetssteg: 
 

- Prata om vilket litet steg i självständighet skulle ungdomen kunna pröva 
tills nästa möte? 

- Dela upp actions som ni kommit fram till (om det finns) 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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Namn:        ………………………………………………………………………………... 

Agenda Lotsmöte 1 
 

1. Personlig presentation av Lots 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

  
 

2. Skattning vården idag 
 

- Svaren på enkäten kommer att användas till mätning men att inga 
personuppgifter lämnas ut. 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
3. Övergång, lots -  upplägg & syfte 

 
- Utvecklingsprojekt: Detta är ett utvecklingsprojekt vi gör i samarbete 

med Riksförbundet för sällsynta diagnoser. 
 

- Målet: Målet är att göra övergången mellan barn- och vuxenvården 
lättare för personer med en sällsynt diagnos. Så att ungdomar kan bli 
så självständiga som helst.  
 

- Samarbete: Projektet har pågått under ett år och vi har jobbat 
tillsammans med andra ungdomar för att ta fram en rad 
förbättringsförslag, bland annat att det ska finnas en Lots.  

 
- Feedback & tidslinje: Exakt på vilket sätt det ska fungera med Lotsen 

är inte helt klart. Därför har vi bjudit in dig och några andra ungdomar 
att vara en del av utvecklingsprojektet där ni får berätta vad ni tycker 
funkar bra, inte funkar bra eller om det är något ni saknar.  

Þ Gå igenom tidslinjen. 
 

- Lotsen kvar: Projektet slutar i december, men vi kommer finnas kvar 
för dig om du önskar.  
 
_______________________________________________________ 

Lotsmöte 1
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 Namn:        ………………………………………………………………………………... 

8. Planera uppföljning  
 

- Prata om vad nästa möte borde handla om… 
- Prata om nästa möte ska vara på distans och hur ungdomen skulle vilja 

ha det 
- Boka in nästa möte 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 

- Påminn om Delad dokumentation: Under mötet tar jag lite stödnoter, 
som jag sammanfattar när vi är klara och skickar till dig.   

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
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 Namn:        ………………………………………………………………………………... 

-  
 
 

 
 
 

5. Mina Vårdkontakter  
 

- Visa hur man kan använda tjänsten och prata om hur den kan 
underlätta självständighet 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
 

6. Mina recept:  
 

- Visa hur man kan använda tjänsten och prata om hur den kan 
underlätta självständighet 

 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 

Avslutning 
 

7. Sjävständighetssteg: 
 

- Prata om vilket litet steg i självständighet skulle ungdomen kunna pröva 
tills nästa möte? 

- Dela upp actions som ni kommit fram till (om det finns) 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 

 
Namn:        ………………………………………………………………………………... 

Agenda Lotsmöte 2 
 

1. Hur har du haft det sen förra gången? 
(Har du några frågor som dök upp efter förra mötet du vill ställa?) 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Välj nu en eller två av följande aktiviteter:  

 

2.  Använd Samtalskorten  
 

- Lägg ut alla kort på bordet och presentera de olika kategorierna (Lila; 
Min vård. Grönt; Mitt liv. Blått; Andra jag behöver hjälp av) och 

berätta att det är ett stöd för att ungdomen själv ska få styra vad 

samtalet ska handla om) 

- Är det något kort som intresserar dig eller som du känner att du bör 

veta mer om? 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

3. Använd Samtalskorten för Min Diagnos 
 

- Lägg ut sorteringsbladen på bordet. 

- Ge ungdomen högen med rosa kort, de handlar om Min Diagnos. 

- Sortera alla kort i högar på sorteringsbladen. 
 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

4. Kontaktkartan 
 

- Använd mall och försök att mappa ut vilka kontakter i vården ungdomen 

har runt sig i dag.  

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

Lotsmöte 2
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Kontaktkartan

Kontaktkartans syfte är att ungdomen ska 
få bättre koll på vilka hen träffar inom 
vården. Framför allt behöver ungdomarna 
få förståelse för hur deras vårdteam 
ändras efter övergången.

D
ecem

ber 20
17



73

Lotsinstruktion: 
Kontaktkartan nutid
1. Be ungdomen förbereda hemma genom att prata med sina föräldrar om vilka 

vårdkontakter de har. Ta med en lista med dessa till samtalet.  
2. Skriv ut *Kontaktkarta_arbetsmaterial*  
3. Placera bilden av en person i mitten. Den symboliserar ungdomen.  
4. Titta på listan med läkare och vårdkontakter, skriv över en vårdkontakt på ett kontaktkort. 

Där svarar man på: 
a) Plats 
b) Varför man besöker den platsen / symptom 
c) Vad man gör där / behandling 
d) Vem man träffar 
e) Hur ofta man går dit 

5. De som testat kontaktkartan tyckte att det fungerade bra att kategorisera 
vårdkontakterna utifrån de kroppsdelar de behandar. Ex. göra en gren av kontaktkartan 
som handlar om ryggen och där placeras de vårdkontakter som behandlar ryggen. Men 
vill ni hellre organisera baserat på platser eller personer så går det självklart bra. Det 
viktiga är att ungdomen ser en logik i hur vårdkontakterna hänger ihop. 

6. Placera ut alla vårdkontakter i en karta med olika grenar. Prata om vad varje person gör 
och varför den ingår i ungdomens vårdteam. Ibland kanske ni kommer behöva fråga en 
förälder om hjälp att placera någon.  

7. När alla vårdkontakter sorterats renskrivs listan och skickas till ungdomen. 

D
ecem

ber 20
17



74

Lotsinstruktion: 
Kontaktkartan framtid
Under övergången kommer ungdomens vårdteam att bytas ut. 
Detta betyder att många grenar av kontaktkartan kommer fyllas 
med nya personer.  

Utgå från nuläget och börja titta på vem det är som kommer ta över 
de olika vårdfunktionerna.  

Alla roller kanske inte är självklara och då kan lotsen hjälpa till 
genom att höra av sig till rätt vårdinstans och höra sig för.
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Samtalskort

Samtalskorten hjälper ungdomen sätta 
agendan för samtalen som förs i 
lotssamtalet. 
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Samtalskort: 
Introduktion 
Samtalskortens främsta syfte är att ge ungdomen möjlighet att själv 
vara med och bestämma vad lotssamtalet ska handla om. Genom att 
visa ungdomen ett stort antal potentiella samtalsämnen får hen 
bättre koll på vad lotsen kan hjälpa till att skapa förståelse för.  

Det finns fyra kategorier av samtalskort  
a) Vården 
b) Mitt liv 
c) Annat jag behöver 
d) Min diagnos 

Att göra med ungdomen: 
1. Introducera Samtalskorten 

Visa samtalskorten för Vården, Mitt Liv & ‘Annat jag behöver’ 
för ungdomen i första lotsmötet. Understryk att det är upp till 
ungdomen att välja vad ni ska tala om framöver.  

2. Skicka med samtalskorten hem 
Se till att ungdomen får med sig en version av de korten hem, 
antingen digitalt i ett mail eller utskrivet. Då  kan ungdomen 
gå igenom korten i lugn och ro och tänka igenom vilka kort 
som känns mest intressanta att prata om i lotsmötet.
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Samtalskort:  
Välja samtal lotsmötet
I lotsmötet blir korten ett sätt att skapa struktur och låta ungdomen 
sätta dagordningen. Om ni i början av ett möte bestämmer vilka kort 
ni vill prata om  

1. Välja dagens samtalsämnen 
Fråga ungdomen om hen har valt ut några kort som hen är 
nyfiken på.  
Om ungdomen inte valt ut kort på förhand går det lika bra att 
välja samtalsämnen i början av mötet. Sprid ut 
samtakskorten över bordet och låt ungdomen välja ut de kort 
hen vill prata mer om. Om du som lots vet något som vore bra 
att ta upp med ungdomen välj ut det kortet och fråga om ni 
kan lägga till det. 

2. Lägg undan resten 
När ni valt ut ett antal kort att prata om idag läggs resten av 
korten åt sidan. Bara de kort ni valt ut ligger kvar på bordet. 
Detta blir som en sorts lättsam dagordning för lotssamtalet. 
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Samtalskort:  
Fokus på min Diagnos
En kategori av samtalskorten handlar om att undersöka hur bra 
förståelse ungdomen har för sin diagnos. Det är svårt att veta vad 
man inte vet. Så denna kategori ska hjälpa till att hitta de frågor ni 
kan utforska tillsammans. Detta görs genom att sortera hela högen 
med frågor om diagnoser.  

1. Lägg ut de fem sorteringsbladen. Dessa papper i olika färger 
visar de områden som ungdomen kan sortera in frågorna i.  
a) Vet redan svaret,  
b) Inte Intressant  
c) Otydligt 
d) Vill veta  
e) Intressant att veta sedan 

2. Ge ungdomen samtalskorten med frågar om Min Diagnos. 
3. Be hen att sortera ett kort i taget genom att lägga ut kortet på 

det blad hen tycket att det passar. Ställ gärna följdfrågor! 
Exempel: “Varför är det inte intressant att veta vad din 
diagnos kan innebära för dig i framtiden?” 

4. Prata vidare om de kort som ungdomen vill veta mer om.

Såhär kan det se ut när Min Diagnos-korten sorterats.  
Eftersom det är väldigt individuellt hur mycket ungdomar vet om sin diagnos 
kan kortens placering bli väldigt olika.
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