
Bakgrund och syfte
• Öka patienternas delaktighet i sin vård. 

• Lyfta fram och framhålla det friska hos patienten. 

• Ge patienten ett verktyg för att upprätthålla och reflektera 
över goda vanor, samt lyfta fram och framhålla patientens 
inneboende resurser och värderingar. 

Mätbara mål 
• Patienternas upplevelse av eventuell nytta med en 

hälsoplan. 

• Patienternas upplevelse av en hälsoplan som ett 
användbart verktyg inom psykiatrin. 

• Patienternas upplevelse av hälsoplanen som ett verktyg att 
uppmärksamma meningsfulla aktiviteter och hälsosamma 
vanor. 

Genomförda förändringar 
• Krisplanen har kompletterats med sex frågor och 

påståenden inspirerat av WRAP. 

• Utvecklat en ”Hälsoplan” med fokus på det friska. 

• Informationsseminarium med personal om hur man 
använder hälsoplanen. 

• Från 6 oktober till 6 december 2019, med anonyma 
enkäter, utvärderat patienternas upplevelse av 
hälsoplanen.

Vi går vidare genom
• systematisk implementering på avdelning 24

• att sprida hälsoplanen och resultatet till andra vårdgivare

• kompletterande information till patienter om hälsoplanens 
syfte

• kontakt angående journalmall.

Hälsoplanen – med fokus på det friska 
inom psykiatrisk heldygnsvård

Norra Stockholms psykiatri, avdelning 24: Marcus Ekroth, Liisa Lehmussaari, Catarina Goldman Flodin, Pantea Kayedpour.

Hur kan vi lyfta fram det friska hos patienten och 
samtidigt skapa goda vardagsrutiner?

Hälsoplanen, inspirerad av WRAP (Wellness Recovery
Action Plan) är ett verktyg för att tillsammans med 
patienten utforska det friska. Den består av två delar

• Min hälsoplan ringar in hur patienten känner sig 
när hon eller han mår bra. Visar intressen och 
värderingar.

• Min dagliga hälsoplan kartlägger vad patienten 
behöver göra regelbundet för att må så bra som 
möjligt i vardagen.

Norra Stockholms psykiatri

S:t Görans sjukhus

112 81 Stockholm

08–1234 400 00

www.norrastockholmspsykiatri.se
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Resultat under projekttiden

Patienternas tankar och åsikter 

”Den ger stadga till vården.” 

”Jag gillar att hälsoplanen sätter fokus på individen. Det ger en 

möjlighet att påverka sig själv utifrån egna preferenser snarare 

än en förutbestämd opersonlig mall för allmänt leverne.” 

”Hjälpt mig med vecko- och dagplanering.” 

”Hälsoplanen kan vara väldigt nyttig och användbart som 

redskap för att må bra men bara om man tar till sig den och 

implementerar den i sin vardag.” 

”Det är ett bra sätt att tänka på sina rutiner och värderingar och 

hur man kan hjälpa sig själv i vardagen.” 


