
Resultat

2020 fanns det 99 

personer som fyllde 75 

år. 80 stycken blev 

uppringda. Finns inte 

alltid telefonnummer, 

ibland inget svar.

Syfte/Mål
Skapa kontakt med våra äldre 

patienter. 

Att strukturera upp fast vårdkontakt 

och fast läkarkontakt 

Se till att patienter inte faller mellan 

stolarna, att det går för långt mellan 

besöken och att ha kontroll på 

läkemedelslistan.

Skapa en relation med våra patienter 

75 år och äldre genom telefonkontakt

Tacksamma och positiva!

Varje år ringer de som blir 75 år, 

detta bidrar till trygga patienter 

som känner sig sedda och som 

blir uppmanade att ringa i tid vid 

bekymmer. På så sätt får vi en 

relation med våra äldre patienter 

och mer kolla på 

läkemedelslistor, patientkort. 

Metod

Strukturerat telefonsamtal 

av sjuksköterska enligt mall 

för att undvika onödiga 

mottagningsbesök både 

inom primär- och 

slutenvård.

Om vi ringer upp våra 75-åringar så skapar vi 

relation och upprättar överenskommelse med våra 

patienter. 

Hur många blev uppringda!

Sammanfattning

Vi upplever att detta är en bra metod. Tyvärr kom pandemin 

mellan och tog mycket av tid och energi. Vi behöver bli bättre på 

att mäta fler aspekter.

Faller patienter ”mellan stolarna”?

Det finns mer att mäta. 

Från början hade vi tänkt ringa upp alla mellan 75-80 år men det 

finns inte tid till detta. Att ringa upp alla som är 75 år kan man 

lyckas med utan att öka bemanningen.

Detta har vi lärt/Slutsatser: (i punktform)

• Uppskattat med en kontakt

• Bra ålder

• Vi kan mäta mer

• Ibland svårt att veta vem som är den fasta   

läkarkontakten/vårdkontakten

Kontakt: Emma Olofsson 010-24 

33940

Nästa steg

Vår ambition är att fortsätta att ringa varje 

år, de som fyller 75 år. Utveckla mallen, så 

samtalen blir effektiva och får ut mycket 

information som möjligt. Vi vill mäta fler 

aspekter. 

Vilka och hur många samtal leder till 

besök? Hur många 

läkemedelsgenomgångar generera 

samtalen? Hur många 

läkemedelsgenomgångar var inte gjorda? 

Antal uppringda 75 åringar!


