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Slutrapporter från sex förbättringsteam

• Endoskopimottagningen
• Habiliteringen Birka
• Internmedicin
• Ortopeden
• Hemsjukvården
• Vårdcentral Visborg

Förbättringsarbeten till gagn för patienterna
Metoder inom hälso- och sjukvård förändras över tid. Vetenskap och beprövad erfarenhet är
inget statiskt tillstånd. Förr opererades magsår, idag behandlas det med tabletter - mer
framgångsrikt! Oviss väntan på resultat efter en provtagning togs tidigare för givet. Nu
betraktas vi det som slöseri.
Metoder för hur man genomför förbättringar i sjukvården har blivit vetenskap: Att sätta upp
mätbara mål, pröva idéer om ändrade rutiner i liten skala, mäta resultaten och, när dessa faller
väl ut, genomföra i större skala (Nolan; Planera-agera-studera-genomföra). Läkarmedverkan,
ledningens stöd och patientfokus gör förbättringsarbete framgångsrikt.
I målbeskrivningen för läkares specialiseringsutbildning ingår förbättringskunskap som
kunskapsmål: ”… att kunna initiera, delta i och ansvara för kontinuerligt systematiskt
förbättringsarbete med betoning på helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet
och lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den egna verksamheten.”
(SOSFS 2008:17)
Kvalitetsenheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har länge arbetat med
förändringsmetodik, projekt för ökad tillgänglighet och förbättrat flöde i patientprocesser.
2009 gick startskottet för en ny utbildning i förbättringskunskap, som också rymmer en
praktisk tillämpning och därmed väl tillgodoser utbildningskraven för våra ST-läkare. När nu
den andra kursomgången redovisar sina resultat har konceptet utvecklats. Team som leds av
andra professioner och team som arbetar inom socialtjänstens äldreomsorg har deltagit.
Det är sex multiprofessionella, sammansvetsade team som här presenterar sina goda resultat.
Deras arbete kan få positiva effekter inom hela vårdorganisationen. Teamens förvärvade
kompetens är en drivkraft för fortsatta förbättringar och samverkan inom fler områden, till
gagn för våra patienter.
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Syfte
-

Utveckla vården för våra patienter
Erbjuda ST-läkare utbildning i Förbättringskunskap, som uppfyller nya
målbeskrivningen för ST-tjänstgöring
Erbjuda verksamhetscheferna stöd i aktuella förbättringsarbeten, t.ex. inom ramen för
den Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet
Utbilda medarbetarna i praktiskt förbättringsarbete (en av grundstenarna i Lean)
Omsätta vår värdegrund i praktiken (Ständiga förbättringar, God vård, Värde för
patienten, Delaktighet mm)
Att arbeta i enlighet med Socialstyrelsens intentioner i skriften God vård – om
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Metod och genomförande:
Utbildningen bygger på ett systematiskt, lärandestyrt förbättringsarbete där tvärprofessionellt
sammansatta team arbetar målmedvetet med ledningens stöd. Tydliga och patientfokuserade
mål sätts upp och förbättringsidéer testas i liten skala. Efter utvärdering sker tester i större
skala och förändringar som leder till faktiska förbättringar för patienterna genomförs.

Tom Nolans modell av PDSA-cykeln

Paul Bataldens beskrivning av förbättringskunskap

Bilderna är hämtade från Socialstyrelsen skrift God vård – om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
Förbättringsområde
Teamen väljer tillsammans med sin verksamhetschef ett förbättringsområde med patientfokus.
Team
De tvärprofessionellt sammansatta teamen ska bestå av 3-5 deltagare. Varje team som deltar
ska ha ledningens bifall och stöd i arbetet. Alla verksamheter inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är välkomna att delta. Vi vänder oss i första hand till ST-läkare som
teamledare.
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Kursupplägg:
Arbetsperiod 1

LS 1

A P
S D

LS 2

Arbetsperiod 2

Arbetsperiod 3

A P

A P

S D

LS 3

S D

LS 4

TL
Lärande seminarium 1 (LS1)
22 november 2011
Här läggs grunden för teamens förbättringsarbete. Teamen arbetar med att formulera syfte och
mätbara mål och hur måluppfyllelse löpande ska mätas. Lokal inspiratör delar med sig av
erfarenheter från genomfört förbättringsarbete.
Arbetsperiod 1
Ovanstående mål och syfte förankras med respektive verksamhetschef samt en
nulägesmätning genomförs och rapporteras.
Lärande seminarium 2 (LS2)
18 januari 2012
Teamen tar fram förbättringsidéer och planerar för vilka förändringar som ska testas i liten
skala och utbyter erfarenheter med övriga team. Inspiratör från Sveriges Kommuner och
Landsting delar med sig av erfarenheter kring förbättringsarbete från nationell nivå. En lokal
inspiratör, teamledare från föregående kurs, delar med sig av erfarenheter från genomfört
förbättringsarbete.
Arbetsperiod 2
Under arbetsperioden testas så många förbättringsidéer som möjligt. Idéerna prövas under
kort tid och i liten skala i PDSA-cykler. Erfarenheter och resultat rapporteras i
månadsrapporter
Teamledarträff (TL)
8 mars 2012
Teamledarna träffas under en eftermiddag för att presentera sina pågående
förbättringsarbeten, diskutera och utbyta erfarenheter.
Lärande seminarium 3 (LS3)
29 mars 2012
Erfarenhetsutbyte mellan teamen. Några team planerar tester i större skala för sådana
förändringar som verkar lovande samt små tester av nya idéer. Andra team planerar
implementering samt spridning av erfarenheter.
Arbetsperiod 3
Testerna och/eller implementeringen fortsätter och involverar fler och fler i verksamheten.
Förberedelser och postertillverkning med erfarenheter och uppnådda resultat inför
posterutställning och presentationer vid LS4. Erfarenheter och resultat rapporteras i en
månadsrapport samt sammanfattas i en slutrapport.
Spridnings seminarium 4 (LS4)
24 maj 2012
Teamen redovisar erfarenheter och uppnådda resultat för varandra och inbjudna gäster samt
diskuterar hur förbättringsarbetet ska leva vidare efter utbildningens slut.
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Deltagarnas ansvar
- Delta vid samtliga fyra lärandeseminarier
- Genomföra ett praktiskt förbättringsarbete. I arbetet ingår det att sätta mål, planera,
genomföra och utvärdera minst 3 tester samt att mäta måluppfyllelse över tid.
- I ”månadsrapporter” redovisa vilka aktiviteter som gjorts samt resultat och
erfarenheter.
- Sprida erfarenheter och resultat.
Verksamhetschefernas ansvar
- Ge tid och resurser för att teammedlemmarna ska kunna delta vid lärande seminarier
och genomföra ett praktiskt förbättringsarbete. En framgångsfaktor är regelbundna
träffar för teamet. Rimligt är ca 1 tim/vecka.
- Efterfråga resultat
- Sprida erfarenheter och resultat.
Styrgruppens ansvar
(Styrgruppen består av chefläkare, kvalitetschef och sjukvårdens ledningsgrupp.
- Fastställa projektplan
- Vid behov prioritera deltagande team
- Fatta övergripande beslut kopplade till utbildningen
- Efterfråga och vid behov sprida resultat
- Motta utvärdering och slutrapport
Kvalitets och utvecklingsenhetens ansvar
- Planera och genomföra lärandeseminarier
- Ge metod- och handledarstöd till teamen
- Fortlöpande hålla styrgruppen informerad
- Hantera hemsida på intranätet för deltagande team
- Sammanställa slutrapport utifrån teamens månadsrapporter
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Förbättringsteamens slutrapporter
Team: Endoskopimottagning
Syfte med deltagandet i
Genombrott:

Teammedlemmar:

Syftet med vårt arbete är att ge
patienter som remitteras till
koloskopi en ur patientperspektiv
bättre och mindre obehaglig
laxeringsprocedur, men med
samma resultat inför
undersökningen, d.v.s. minst
samma renhetsgrad i tarmen som
med Laxabon.

Ovidiu Salajan, Läkare
Catharina Björkqvist, Sjuksköterska
Birgitta Hammarlund, Sjuksköterska
Kontaktperson:
Ovidiu Salajan, Läkare
E-post: ovidiu_leontin.salajan@gotland.se
Mobil: 0738103952

Population
Patienter som remitteras till
koloskopi med annan frågeställning än aktiv inflammatorisk
tarmsjukdom. Beräknas handla
om 500 – 600 patienter/år.

Bakgrund och problem:
Koloskopin föregås av en laxeringsprocedur som består av koständringar veckan före och
användande av ett laxeringsmedel dygnet före undersökningen. Numera används oftast
Laxabon, en saltlösning som patienten får dricka fyra liter av under två-tre timmar. På
marknaden kommer successivt nya preparat som används i mindre mängder och även har
smaktillsats. Ett av dem är Citrafleet, en blandning av olika salter och tarmstimulerande medel
med citronsmak. Detta preparat har börjat användas på några kliniker i Sverige. Dosen som
skall användas består av två påsar som ska blandas i ett glas vatten var och drickas med sexåtta timmars mellanrum. Både Laxabon och Citrafleet kräver att patienten dricker extra vätska
tills de kommer till undersökning. Preparaten har samma pris för mängden som används för
laxering inför koloskopi
Det görs ca 900 koloskopier årligen på Endoskopimottagningen och antalet beräknas öka.
Patienter berättar ofta att de har svårt att följa instruktionerna för en korrekt laxering och
särskilt den delen som består av att dricka fyra liter laxeringsmedel under en kort tid. Lika ofta
hör vi efter avslutad undersökning att laxeringen upplevts som svårare än själva koloskopin.
Möjligen beror detta på att de under koloskopin kan få lugnande och smärtlindrande mediciner
som ger viss grad av amnesi. Att de får ändra kosten och heller inte äta fast mat upplevs inte
lika obehagligt. Detta är bakgrunden som har fått oss att fundera på att ändra laxeringsmetod
och på så sätt förbättra patientens upplevelse av laxeringen.
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Mål:
Fr.o.m. 2012-05-01 ska alla patienter som genomgår koloskopi pga. en annan frågeställning
än aktiv inflammatorisk tarmsjukdom få uppleva en mildare och skonsammare laxering än
den procedur som används idag.

Mått:
Vi planerade att mäta patientens upplevelse av att använda laxeringsmedlet Citrafleet. Innan
dess ville vi få en uppfattning av patientupplevelse genom att mäta denna hos dem som
genomgick laxeringen med Laxabon. En annan mått var skillnaden som samma patient
upplevde när den använde Laxabon och Citrafleet vid olika tillfällen.

Hur gjordes mätningarna?
VAS skalor användes för att mäta obehaget hos patienter som laxerades med Laxabon för att
få en uppfattning om nuvarande situation. Vi frågade patienter om de hade något problem
med att dricka Laxabon och de skulle sätta poäng mellan 0-10 där 0 stod för ’’inget problem’’
och 10 för ’’stora problem’’. Vi räknade med att 20-30 patienter skulle få skatta sin
upplevelse på ett frågeformulär.
Vi mätte sedan på en likartad skala skillnaden som patienter tidigare laxerade med Laxabon
upplevde när de remitterades till en andra koloskopi och blev laxerade med Citrafleet. Vi
använde en skala där 0 stod för ’’mycket bättre’’ och 10 för ’’mycket sämre’’ medan i mitten
(vid 5) placerade vi ”lika” eller ‘’ingen skillnad’’. 20-30 patienter skulle involveras.
Efter detta skulle vi fråga en annan grupp på 20-30 patienter som inte laxerats tidigare om hur
de upplevt laxeringen med Citrafleet. För detta använde vi återigen VAS skalor där vi
använde samma mall som vid mätning av behag/obehag vid Laxabon. Ett bättre
genomsnittsvärde skulle betyda förstås en förbättring.
För samtliga patientgrupper gällde att undersökande läkare fick skatta tarmens renhetsgrad
vid koloskopin. Även här använde vi VAS skalor med 0 för ’’inte rengjort alls’’ och 10 för
’’väl rengjort’’. Genomsnittligt värde skulle vara obetydligt olika för att de två procedurerna
skulle vara likvärdiga vad gäller sikten i tarmen.
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Resultat:
Nulägesmätningen – patientupplevelse om Laxabon
9
8

VAS-skala
0 – inga problem
10 – stora problem
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N = 29
OBS! Grafen visar inget tidsrelaterat förhållande. Varje enskild patient motsvarar ett enskilt
värde på VAS-skalan.
Nulägesmätningen visar att ungefär hälften av patienterna hade minst medelstora problem
med att dricka Laxabon. Vårt arbete skulle fokuseras på att minska deras antal och om möjligt
till noll.
Patientupplevelse angående skillnaden mellan Laxabon och Citrafleet
5 - ingen skillnad
5-10 Citrafleet bättre
1-5 Citrafleet sämre
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OBS! Graferna visar inget tidsrelaterat förhållande. Varje enskild patient motsvarar ett enskilt
värde på VAS-skalan.

VAS skala
0 – inte ren tarm alls
10 – väl rengjord tarm

Tarmrenhetsgrad
Renhetsgrad efter skärpning av patientinstruktioner
Laxabon
Citrafleet före ändrade patientinstruktioner
Citrafleet efter ändrade patientinstruktioner
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Förändringar som testats:
Vi testade hur patienter som genomgått en laxering tidigare med Laxabon upplevde den nya
proceduren med Citrafleet. Ca 30 patienter skulle samlas. Citrafleet fick bra omdömen från
patienterna och för dem var den en klar förbättring.
Från läkarsidan fick Citrafleet mindre poäng vad gäller renhetsgraden i tarmen. Vi skärpte
därför instruktionerna till patienter med strängare förhållningsregler gällande mat men vi
bibehöll samma Citrafleet dos.
Efter några koloskopier under nya villkor hade patientupplevelse fortfarande höga poäng, men
ingen övertygande förbättring av tarmrenhetsgraden märktes. Våra tester befinner sig i den
här fasen och upp till tio patienter ska rekryteras för att uppnå önskat antal i respektive grupp.
Vi har inte hunnit initiera den tredje fasen pga. delvis svårighet med patientrekrytering och
delvis pga. otillfredsställande resultat av laxeringen, som gör att läkargruppen inte är särskilt
förtjust i att använda Citrafleet.
Hittills kan man befara att det inte är säkert möjligt att förbättra patientens upplevelse av
laxeringen och särskilt av laxeringspreparatet. Detta inte pga. av preparatets natur, mängd
eller dylik, utan pga. sämre resultat vad gäller tarmrengöringen.
Om ytterligare arbete visar att Citrafleet inte kan användas som förstahandspreparat ska vi
testa om Citrafleet kan användas som andrahandspreparat hos dem som säger sig inte kunna
dricka Laxabon och som riskerar utebli från koloskopi pga. detta.
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Aktiviteter:
Vi började skriva ut frågeformulär för både patienter och läkare. Vi informerade personalen
och kollegor på Endoskopimottagningen om mätningens gång. Vi skaffade fram
patientinstruktioner om laxering.
Vi började nulägesmätningen med att lämna frågeformulären till både patienter och läkare. Vi
samlade häftade dokument som tillhörde patienterna i en särskild pärm.
Vi påbörjade den andra fasen i vårt arbete. Patienter som tidigare genomgått laxering med
Laxabon laxerades med Citrafleet och deras upplevelse blev skattad på VAS-skalor. Värdena
lades på diagram. Preparatet blev väldigt bra mottaget av patienterna, som uppskattade dess
smak och reducerad mängd. Däremot konstaterades att tarmen inte var riktigt lika ren som
med vår gamla metod och det var lite bekymmersamt. Detta efter att det gjordes koloskopier
på ungefär hälften av planerade patienter. Därför utarbetade vi noggrannare
patientinformation och uppmanade patienterna att följa dem bokstavligt. De skulle avstå från
att äta fast föda två dagar före undersökningen, och inta krävd mängd vätska under ett dygn,
och det handlade om minst tre liter. Syftet var att förbättra tarmrenhetsgraden. Instruktionen
gällande mat skilde sig i princip inte från den vid laxeringen med Laxabon.
Efter ändring av patientinstruktioner gjordes ett litet antal koloskopier med samma bra
uppskattning från patienter, men renhetsgraden blev inte betydligt bättre. Vi uppnådde heller
inte antalet patienter som planerades genomgå proceduren.

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vårt mål var att ge alla patienter som remitterades till koloskopi möjlighet till en enklare och
mindre påfrestande laxeringsmetod. Detta endast med bibehållet resultat vad gällde
tarmrenhetsgraden. Vi valde Citrafleet, ett preparat som skulle uppfylla patienternas önskemål
om mängd och smak och detta med icke ökade kostnader. Däremot hade preparatet vissa
kontraindikationer. Vi begränsade oss till patienter som inte hade misstänkt inflammatorisk
tarmsjukdom. Övriga kontraindikationer utgörs av sjukdomar där man inte vågar göra ens
koloskopi, och de är inte betydligt annorlunda jämfört med gamla preparatet.
Vi hade stöd från klinikens ledning. Personalen tog positivt emot vårt förslag och tyckte att
det var värt att försöka göra en sådan förbättring. Läkargruppen ställde sig också positiv till
idén. Vi har inte upplevt något motstånd från någon sida. Därför började vi med stor
entusiasm vårt arbete.
Nulägesmätningen gav en uppfattning om hur stort problemet var, dvs. ungefär hälften av
koloskoperade patienter hade minst medelstora problem med att dricka Laxabon. Övriga
patienter hade däremot mindre svårt att göra det.
Citrafleet togs emot av patienterna på ett oerhört bra sätt och enligt vår första test upplevde 88
% av patienter en klar förbättring jämfört med Laxabon. 6 % (en patient) tyckte att mellan
preparaten fanns ingen skillnad, medan 6 % (en patient) upplevde Citrafleet som sämre
jämfört med Laxabon. Enligt dessa mätningar hade vi bra chanser för att närma oss målet.
Citrafleets resultat med avseende på tarmrenhet blev däremot inte så uppskattad av
läkargruppen, som tyckte att det var inferiort jämfört med det resultat som uppnåtts med
Laxabon. Att tarmen inte är ren sticker ut som förklaring när man är tvungen att göra om en
undersökning där en bra läkarbedömning varit omöjlig. Detta har lett till att vi gjort
förändringar i övriga delar av laxeringsproceduren som dock inte skulle ge en betydligt ökad
dyskomfort till patienten.
Vårt mål är inte nått eftersom vi inte har hunnit med att avsluta våra tester och tillämpa
förändringen. Detta på grund av såväl resultat av våra partiella mätningar som fördröjning i
patientrekrytering.
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Så här arbetar vi vidare:
Vi fortsätter med våra mätningar av patientupplevelse angående Citrafleet hos dem som
tidigare har laxerats med Laxabon för att få en konkludent slutsats på önskat antal patienter.
Vi väntar på dess resultat för att bestämma oss om vi fortsätter med den tredje fasen, dvs.
införa Citrafleet i regelbundet bruk. Villkor för detta var att tarmens renhetsgrad skulle vara
likvärdig med den uppnådd med Laxabon.

Kommentarer:
Förbättringsarbetet är tidskrävande, men vi har fått respons med mycket entusiasm från
personalens sida.
Vi tyckte i början att vi höll oss inom tidsramarna och vi hade känslan av att mätningen skulle
nå förväntat resultat. Man tyckte att det blev riktigt intressant att se om man kunde göra något
bättre.
Det tog längre tid än väntat med den andra fasen, det var färre patienter som kunde selekteras.
Eller kanske inte antalet utan takten för patientval var långsam.
Vad skulle hända om vi inte kunde göra det bättre?

Att arbeta med Förbättringskunskap:
- Fördelar:
Man arbetar i team och alla har förbättringen i tanke.
Man får uppfattning om metoder, modeller och dess tillämplighet i praktiken. Ibland fungerar
dessa metoder som ett slags riktlinjer.
- Nackdelar
Kan inte redovisa några, men ibland kan man fastna i olika modeller och det blir svårt att
befria sig och tänka fritt.
- Mest givande
Erfarenhetsbyte
Att se att förbättringsarbetet kan ge resultat
- Svårast
Att hitta mått.
Att erkänna sig besegrad
Att hålla sig inom tidsram
- Lärdomar:
Förbättringsarbetet avslutas inte med avslutad kurs. Nya tester kan utföras och möjlighet till
ytterligare förbättringar får strävas efter.
Man får hitta vilka delar av verksamheten som kan förbättras och fundera på när förbättringen
bevisas ouppnåbar.
Ej uppnått mål ska inte leda till att ge upp förbättringsarbetet i framtiden. Att sätta nya mål
och hitta nya mått kan leda till framgång.
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Team: Habiliteringen Birka
Syfte med deltagandet i
Genombrott:

Teammedlemmar:

Att förhindra uppkomst av
höftluxation och svåra
kontrakturer (felställningar),
optimera funktion och höja
livskvalitet för personer med CP.
Detta genom att identifiera,
kartlägga/ mäta och registrera
vuxna patienter/brukare med
diagnosen CP, med
habiliteringsinsatser på Gotland i
det nationella kvalitetsregistret
CPUP.

Stina Hansson Kurator, Vuxenteamet,
kristina.hansson@gotland.se
Anna Cedersten, leg. Sjukgymnast, Motorikteamet
Tobias Johansson, leg. Sjukgymnast Vuxenteamet
Emmy Broman, leg. Arbetsterapeut Vuxenteamet

Population
Vuxna över 18 år med diagnosen
CP (Cerebral Pares) som har
insatser på Habiliteringen,
Region Gotland.

Bakgrund och problem:
280 patienter är i dagsläget aktuella hos Vuxenhabiliteringen. Av dessa har 28 personer
diagnosen CP. Av dessa är 14 personer män och således 14 kvinnor. Personerna är i åldrarna
18 – 54 år.
Alla personer med diagnosen CP på Gotland har inte kontakt med habiliteringen. Några har
stöd/insatser hos primärvård och övrig sjukvård. Dessa ingår inte i mätningarna.
Diagnosen cerebral pares brukar delas in i följande;
– Spastisk unilateral
– Spastisk bilateral
– Ataktisk
– Dyskinetisk
– Oklassificerad/mixad form
I vissa fall, men inte alla, innebär funktionsnedsättningen också en kognitiv nedsättning.
Cerebral Pares uppföljningsprogram CPUP är ett nationellt register som startades i Lund 1994
som ett samarbetsprojekt mellan barnortopedin och habiliteringen. Bakgrunden var att de såg
ett flertal barn med CP som utvecklat höftledsluxation och svåra kontrakturer. De ville
förhindra uppkomsten av dessa komplikationer genom att skapa ett system för att följa alla
barnen på ett strukturerat sätt under hela uppväxten. Sedan 2005 är CPUP av Socialstyrelsen
och Sveriges Kommuner och Landsting utsett till Nationellt kvalitetsregister.
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Samtliga regioner och landsting i Sverige deltar nu i CPUP på barn och ungdomssidan.
Genom tioårs utvärdering av CPUP har man vetenskapligt kunna visa att höftledsluxationer
har förhindrats hos nästan alla barn och ungdomar som följt uppföljningsprogrammet.
Betydligt färre personer har utvecklat kontrakturer och skolios. Antalet ortopediska
operationer av kontrakturer har kunnat minskas.
Genom CPUP har samarbetet mellan olika specialister kring personer med cerebral pares
förbättrats på barn och ungdomssidan.
Tidigare sågs CP som ett tillstånd som begränsades till barn- och ungdomsåren. Med dagens
överlevnad har vi fler vuxna än barn och ungdomar med CP i landet. Flera studier har dock
visat att det kan ske en försämring i grovmotorisk funktion redan från 20-års ålder. Andelen
personer som går utan hjälpmedel har i tidigare undersökningar visats halveras från 18 till 30
års ålder. Vuxna personer med CP har tilltagande problem med smärtor, fysisk trötthet och
tilltagande kontrakturer. Detta har en negativ påverkan på deras livskvalitet.
Kontakten med sjukvård och habilitering minskar ofta radikalt den dagen personen går in i
vuxenlivet. Personer med CP blir idag till största delen hänvisade till primärvården, där
erfarenheten och kunskapen av deras problem är begränsad. I praktiken får anhöriga fortsätta
en evig föräldraroll och anhöriga får ofta ta det fortsatta medicinska ansvaret. Det finns brister
i samordning mellan olika yrkesgrupper och specialister samt mellan sjukvård och habilitering
kring vuxna med CP.
Det finns samtidigt inga framtagna råd och anvisningar för hur vuxna med cerebral pares bör
följas för att minimera risk för försämring/komplikationer från rörelseorganen.
2007 har programmet utvidgats så att även vuxna personer med cerebral pares erbjuds
uppföljning.
Mot bakgrund av de kända riskerna för försämrad motorisk funktion, trötthet och smärta i
vuxenlivet önskar man få de resultat de uppnått med CPUP för barn och ungdomar.
Hälso- och sjukvården Region Gotland är sedan en tid anslutna till Nationella
kvalitetsregistret CPUP för vuxna. Fram till årsskiftet 2011/2012 hade ingen registrerats och
det saknas en kartläggande och sammanhållen vårdprocess för vuxna med cerebral pares. Det
är angeläget att identifiera och utveckla processen mellan vuxenneurolog, vuxenortoped,
habilitering, neuroteam, primärvård och PAL kring vuxna med cerebral pares.

Mål:
Att alla vuxna med diagnosen CP (28 personer) som idag är aktuella hos vuxenhabiliteringen,
och accepterat erbjudandet att delta i CPUP, ska mätas och registreras i arbetsterapeut och
sjukgymnastformuläret i nationellt kvalitetsregister (CPUP).

Mått:
Måtten har sin utgångspunkt i nulägesbeskrivningen, d.v.s. vid start av förbättringsarbetet
fanns inga patienter registrerade i nationella kvalitetsregistret CPUP och vid avslutandet av
projektet hade 23 patienter registrerats i kvalitetsregistret CPUP.
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Hur gjordes mätningarna?
Mätning och datainsamling skedde i två steg;
1. Nulägesmätning
Idag är 28 personer aktualiserade på Habiliteringen med diagnosen CP (alla kategorier) i
åldern 18 år och uppåt. fem av dessa har tackat nej till deltagande i CPUP och därmed också
till projektet. Ingen var vid start av nulägesmätningen (2011-12-21) registrerad i
kvalitetsregistret CPUP. Patienterna finns listade i journalsystemet med diagnos och därifrån
togs deltagarna till projektet.
Prova; Genomföra tre testmätningar med hjälp av de standardformulär som anges i registret.
Urval; Slumpvis från befintlig patientlista i journalföringssystemet Take Care
Tid; Genomfört 2012-01-18
Resultat och erfarenheter av testmätning:
Tre testmätningar är genomförda. Vid mätningarna gjorde vi viktiga erfarenheter som vi
använt för att justera metod inför datainsamlingen. Arbetsterapeut och sjukgymnast som
genomförde mätningarna registrerade även dessa i CPUP.
2. Datainsamling
De insatser som görs av sjukgymnast och arbetsterapeut i dag (rörlighetsmätning,
tonusmätning) stämmer väl överens med de metoder/mätningar som gjordes i enlighet med
kvalitetsregistrets instruktioner.
Urval, Alla över 18 år med diagnosen CP, från Habiliteringens patientlista i TC.
Tid; Samtliga mätningar var genomförda till 2012-03-31
Hur; Samlat in data utifrån befintliga instrument (Parametrar i CPUP = nationella
standardiserade frågeformulär*), klassificerat funktionsgraden och kartlagt i registret.
Sammanställt värdena för fortsatt analys.
* Parametrar ang. spasticitet, rörlighet och hälsorelaterad livskvalitet.
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Resultat:

Genomförda mätningar

Antal patienter
25

20

15

Mål

Genomförda mätningar
10

5

18-mar

11-mar

04-mar

26-feb

19-feb

12-feb

05-feb

29-jan

22-jan

15-jan

08-jan

01-jan

0
Datum

Kommentar: Grafen visar antalet patienten som genomgått mätning, enligt formuläret
CPUP-vuxen, över tid. Med start den 1 januari 2012, tre testmätningar mellan 8 och 15
januari och sista mätningen den 18 mars.
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Totala antalet larmvärden per led
Axel
Abduktion
Flexion
Utåtrotation
Inåtrotation
Armbåge
Extension
Supination
Pronation
Handled
Extention
Extention med raka fingrar
Ulnardev
Radialdev
Höft
Abduktion
Inåtrotation
Utåtrotation
Extention
Knä
Hamstringsvinkel
Extention
Fotled
Dorsalflexion flex knä
Dorsalflexion ext knä
0

5

10

15

20

25

Gula höger

Gula vänster

Röda höger

Ej mätta höger

Ej mätta vänster

Gröna värden

30

35

40

45

Röda vänster

Kommentar: Tabellen visar antalet larmvärden uppdelat per undersökt led och sida. Värden
som hamnar inom gul och röd zon är larmvärden och innebär behov av insatser. Exempelvis
axelabduktion: tre av de 23 deltagarna i projektet hade en axelabduktion inom gul zon för
höger axel.
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Förändringar som testats:
Att införa mätvärdena i registret. Det har inte funnits möjlighet att samla värdena för vuxna i
ett kvalitetsregister tidigare. Att samtligas värden (av de som valt att delta) nu finns i registret
är naturligtvis att betrakta som lyckat.
Att samla de värden som ligger i röd/gul zon (alltså de värden som indikerar behov av insats)
Många av värdena föranleder också förslag på förnyad insats (såväl Habiliteringsinsats eller
insats som utförs av annan vårdgivare än Habiliteringen). Det är också lyckat eftersom det ger
en överblick och en möjlighet till samlad analys och bedömning av behov av fortsatta
eventuella insatser.
Att både mäta och föra in värdena visade sig ta längre tid att genomföra än förutspått. Delvis
hörde det samman med ovana vid materialet och vid blanketterna/underlaget som skulle fyllas
i. Dessutom varierade status från patient till patient, dvs. några var ” svårare ”att mäta pga.
faktiska omständigheter exempelvis kontrakta leder. Sammantaget gör detta att det tog längre
tid per patient än beräknat från början. Således inte så lyckat men det hade dock ingen
påverkan på slutresultatet.
Att förberedelsen med att skicka med information om mätningen och kvalitetsregistret i
inbjudan visade sig otillräckligt. Det var också helt nödvändigt att pedagogiskt och noggrant
förklara vad som skulle ske inför, under och efter mätningen vid varje mättillfälle, med varje
patient.
Att de värden vid mätningar som utförts förs in i nationella kvalitetsregistret av sjukgymnast
och arbetsterapeut. Kurator har deltagit vid några mättillfällen.
De värden som uppmätts inom röd och gul zon har analyserats av behandlande arbetsterapeut
och sjukgymnast, och planering av åtgärder utifrån detta har påbörjats.
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Aktiviteter:
Aktiviteter november
Rapport till enhetschef Habiliteringen
Info på APT till Habiliteringens personal 2011-11-09
Förfrågan till sjukgymnast och arbetsterapeut i Vuxenteamet om att ingå i
Förbättringskunskaps team
Uppfört planering för kommande aktiviteter mätning för januari månad.
Aktiviteter december
Fått godkänt att utöka teamet som deltar i förbättringskursen med två personer
Ringat in målgruppen och skickat information till alla som har kontakt med
Vuxenhabiliteringen angående det nationella kvalitetsregistret.
Bjudit in 3 patienter till första testmätningstillfället den 13/1 -12
Aktiviteter januari
Genomfört och utvärderat 3 testmätningar
Skapat mall för kallelse och inbjudan till mätning
Bokat in och kallat återstående patienter (25 st.)
Planerat de möten för våren som krävs för att teamet ska träffas för att summera, skriva
rapport och förbereda slutseminarium
Informerat enhetschef om lärande seminarium
Diskuterat möjligheten att träffa resursområdeschef Christen Halle i gemensamt möte.
Aktiviteter i februari
Träffats i utbildningsteamet för att stämma av planeringen
Genomfört mätningar på målgruppen
Fört in mätresultatet i nationella kvalitetsregistret
Påbörjat sammanställning av mätvärden utifrån såväl resultat som indikationer på behov av
åtgärder
Träffat resursområdeschef Christen Halle för diskussion kring hur medicinsk kompetens för
målgruppen i såväl konsultation som behandling ska kunna säkerställas. Utgångspunkt för
diskussionen är den process för ortoped/neurolog som barn och ungdomshabiliteringen har för
målgruppen. Målet är att liknande process ska upprättas för vuxna och diskussionen har därför
inletts.
Informerat enhetschef och Vuxenteamet om resultatet av mötet med resursområdeschef, samt
planeringen framåt i denna fråga.
Aktiviteter i mars
Genomfört och avslutat mätning
Analyserat och sammanställt mätvärden från mätningarna och redovisat dessa i grafer
Aktiviteter i april
Bjuda in de deltagare vi önskar ska delta i slutseminariet
Informera Habiliteringens enhetschef om förbättringsarbetet och progress i detta
Återkoppla till Habiliteringens personal på APT i april
Gå igenom och analysera mätvärden - inför rapportarbetet, och för att förbereda
slutseminariet.
Skapa gemensam väntelista för habiliteringen i TC för målgruppen
Aktiviteter i maj
Skriva slutrapport
Förbereda slutseminarium
Genomföra slutseminarium
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Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vid förbättringsarbetets start var ingen (noll) individer registrerade i kvalitetsregistret. Efter
genomförd testperiod och datainsamling är 23 individer registrerade. Mätvärdena indikerar att
det finns behov av fortsatt diskussion kring insatser både för att förbättra livskvalitet, lindra
smärta samt för att förebygga att nya felställningar och kontrakturer uppstår. Ett gott
omhändertagande och en god vård förutsätter en samlad vårdprocess, där utgångspunkten bör
vara patientens bästa och hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Teamet föreslår därför att Habiliteringen tillsammans med andra vårdgivare i regionen
utvecklar en vårdprocess som tillvaratar dessa båda perspektiv. Modellen för sammanhållen
vårdprocess för barn med cp kan fungera som modell även för vuxna i regionen, men behöver
justeras och kompletteras. För målgruppen vuxna bör delaktighets – och
självständighetsperspektivet beaktas vid diskussion
kring vilka insatser som ska vidtas. Likaså bör bibehållen och hög livskvalitet vara
utgångspunktervid bedömningen.
Så här arbetar vi vidare:
Utgångspunkten för fortsatt förbättringsarbete är att skapa en sammanhållen och hållbar
vårdprocess som gynnar såväl individ som samhälle!
Habiliteringen erbjuder alla nyaktualiserade vuxna med diagnosen CP regelbundna mätningar
och registrering i nationella kvalitetsregistret.
Bidra till att skapa fortsatta möjligheter att genom den modell för mätning som tagits fram i
förbättringsarbetet kunna identifiera samtliga patienter i målgruppen på Gotland (alltså även
de som inte i dagsläget har kontakt med Habiliteringen).
Fortsätter nyligen påbörjad diskussion kring process med flera vårdgivare, framförallt
ortopedläkare, neurolog och primärvårdsläkare, för gott omhändertagande för målgruppen.
Resultatet av mätningarna indikerar behov av effektiv och god vård, vilket i sin tur sannolikt
bör leda till såväl minskat lidande, höjd livskvalitet och sannolikt också minskade kostnader
för vården och samhället på lång sikt.
Kommentarer:
Vårt arbete med projektet har i stort gått enligt plan, de gånger patienter har behövt avboka
har vi lyckats hitta nya tider för att få med alla patienter under utsatt tid.
Att arbeta med Förbättringskunskap:
Fördelar
Väldigt inspirerande att få möjlighet att samlas runt ett ”tema”/ område och fördjupa sig i det.
Positivt att få lära sig grunderna i förändringsarbete, få redskap att lyckas ex Nolans PDSAcykel.
Nackdelar:
Mest givande
Själva mätningarna och resultaten av dessa. Lärande seminarie tre när alla hunnit en bit i sina
förändringsarbeten så att man förstod vad varje team skulle förbättra och den givande
diskussionen kring detta.
Svårast
Att hitta rätt i metodiken utifrån vår verksamhet - eftersom vi inte har läkare i verksamheten.
Att få tid avsatt att genomföra förändringar på en arbetsplats även små förändringar.
Lärdomar
Förändringar som leder till förbättringar behöver inte vara så stora - för att ändå göra stor
skillnad!
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Team: Internmedicin
Syfte med deltagandet i Genombrott: Teammedlemmar:
Att öka förutsättningarna för att alla
patienter på Medicinkliniken Avd A4
skall få adekvat behandling insatt
utifrån vätskebalansen.
Underlätta för personalen på
avdelningen att få en bättre överblick
över patientens vätskebalans

ST-läkare Tomasz Rytarowski
tomasz.rytarowski@gotland.se
Sjuksköterska Linda Ringbom
Sjuksköterska Sebastian Hultin

Population
På Medicinkliniken har vi ofta ett stort
antal patienter inneliggandes med olika
diagnoser som kräver att man följer
vätskebalansen. Med vätskebalans
menas både vätskeintag t.ex. dryck,
infusioner osv. och vätskeförluster t.ex.
urinproduktion, rikliga diarréer,
kräkningar och svettningar osv.
En vanlig orsak till intorkning hos äldre
är för litet vätskeintag, pga. att
upplevelsen av törst inte är lika tydlig
som hos yngre.
Behovet av VBM (vätskebalansmätning) bedöms av sjukvårdspersonalen på avdelningen. Denna
bedömning kan göras utifrån klinisk
misstanke om uttorkning, dålig urinproduktion, förvirring, hjärt- och
njursvikt osv.
Vi har testat ett nytt vätskebalansformulär på ett begränsat antal patienter.
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Bakgrund och problem:
Vatten är livsnödvändigt. Det utgör ca 60-70 % av kroppsvikten beroende på ålder, kön och
fetma. Mer än hälften av all vätska finns inuti och runt omkring cellerna. Kroppens celler är
beroende av en balans mellan vatten, salter och näringsämne, detta rör sig om homeostas.
Tillförsel av vätska
Mat 0,8-1,0 liter
Dryck 0,5-1,7 liter
Kroppsegen vätska 0,2-0,3 liter
Summa 1,5-3,0 liter

Förlust av vätska
Svettning 0,9-1,2
Urin0,5-1,6
Avföring 0,1-0,2
Summa 1,5-3,0

Symtom till vätskebrist:
torra slemhinnor, törst, minskad mängd- och koncentrerad urin, lågt blodtryck och snabb puls,
nedsatt turgor, feber, förvirring, sänkt vakenhet, slutligen medvetslöshet och död.
Även hos friska personer har ovanstående kunskap stor betydelse. Man antar att
prestationsförmågan minskar med 10 % för varje extra procent/7dcl/ du är uttorkad utöver 2
% /1,5 liter/ för en person på 75 kg. I det dagliga livet kan uttorkning också leda till lägre
mental arbetsförmåga.
En del av personalen kanske underskattade ovanstående uppgifter och var ibland otillräckligt
noggranna med datasamling som ibland kan ha lett till felaktiga terapeutiska beslut. Å andra
sidan var man tvungen att notera alla uppgifter gällande VBM på flera olika ställen; i TC, den
tidigare vätskelistan, tavla i sköljen osv.

Mål:
Alla patienter som är inlagda på Medicinkliniken avd A4 och är i behov av VBM skall fr.o.m.
1 maj 2012 ha en korrekt ifylld VBM-lista.

Mått:
Vi har mätt:
Antal korrekt ifyllda VBM-listor dvs. listor som har alla fält ifyllda med värden som ska
mätas hos denna patient.
Antal inkorrekt ifyllda VBM-listor dvs. listor som har tomma fält.
Antal korrekt och inkorrekt ifyllda ”dryckeslistor” dvs. VBM-listor som man använt hittills.

Hur gjordes mätningarna?
Behovet av VBM bedöms av sjukvårdspersonalen. Denna bedömning kan göras utifrån
klinisk misstanke om uttorkning, dålig urinproduktion, förvirring, hjärt- och njursvikt, etc.
Vi har samlat in och utvärderat följande tre utarbetade versioner VBM-listor samt även
utvärderat den äldre versionen av VBM-lista som använts tidigare så vi har gjort sammanlagt
fyra tester. Vi har valt att granska de 30 första patienter som varit inlagda och varit i behov av
vätskebalansmätning för alla respektive test.
Den 18 januari 2012 började vi utvärdera de gamla vätskelistorna som man hittills använt.
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Resultat:

Antal korrekt ifyllda listor
30
26

25
22

20
15

14

10
5

6

0
test1 gamla listor

test2 VBML v.1

test3 VBMl v2

test4 VBML v3

Antal inkorrekt ifyllda listor
30
25

24

20
16

15
10

8
5

4

0
test1 gamla listor

test2 VBML v.1

test3 VBMl v2

Procentuell andel korrekt ifyllda listor
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test4 VBML v3

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

målet

86,7%
73,3%

46,7%

20,0%

test1 gamla listor test2 VBML v.1

test3 VBMl v2

test4 VBML v3

Förändringar som testats:
Vi började med att utforma en ny vätskebalanslista.
Vi har placerat speciella plastfickor för den nya VBM-listan på alla patient salar. Dessa har
placerats synligt på patienternas skåpdörrar vid sängen så att ingen skall kunna undgå att
listorna finns utplacerade.
Vi har lagt till en version med s.k. vändschema som man använder för att förebygga trycksår.
Vi har diskuterat och identifierat faktorer som försvårar och underlättar för personalen att
arbete med VBM.
Till exempel har vi ändrat färg på VBM-listor för att de skall bli synligare inne på salen.
Vi har diskuterat och i version 4 ville vi lägga till en tabell som hjälper till att uppskatta
perspiration beroende av kroppsvikt och temperatur. Men till slut avstod vi från detta och
bestämde oss att placera sådana tabeller på expeditionerna.
Aktiviteter:
Diskussion omkring faktorer som kunde bidra till så pass dåligt resultat vid test 1.
Vi har utarbetat följande tre versioner av VBM-listor.
Vi har samlat in, analyserat och sammanställt mätvärden från 120 VBM-listor och redovisat
dessa i grafer.
Information om vårt arbete samt betydelse av VBM har gått ut på arbetsplatsträffar och via epost till personalen på kliniken. Information och diskussion har skett även fortlöpande i det
dagliga arbetet.
Personalen har fått även återkoppling om hur det har gått.
Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Första mätningen som vi genomförde på den gamla VBM-listan visade på att bara 20 % av
listorna var ifyllda på det sättet de kunde bedömas som tillförlitliga. Det var ett riktigt dåligt
resultat eftersom det är utifrån dessa som vi läkare fattar lämpliga terapeutiska beslut.
Nästa tre påföljande mätningar visar på systematiska förbättringar. Till slutresultatet
uppnådde vi 86 % korrekt ifyllda listor. Egentligen var det inte vi som uppnått målet utan all
personal på avdelningen som varit inblandade i processen.
Vi har inte nått vårt mål på 100 % korrekt ifyllda VBM-listor, men vi är nöjda med vårt
resultat för att vi ser en tydlig och successiv förbättring under testperioden. Vi hoppas att
förbättringen kommer att försätta.
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Så här arbetar vi vidare:
Vi strävar fortfarande efter att nå målet på 100 %, dvs. att samtliga listor blir korrekt ifyllda.
Vi kommer att samla in och utvärdera 30 VBM-listor en gång per kvartal med återkoppling
till personalen. Samtidigt planerar vi att även försöka få till en föreläsning om betydelsen av
vätskebalansen, vilka symtom som tyder på dehydrering och vilka de vanligaste orsaker till
detta är.

Kommentarer:
Största orsaken till fel i VBM-listan är troligtvis att en del av personalen underskattar
betydelse av rätt vätskebalans i behandlingsprocessen. Detta tyder på hur viktigt det är att
sjukvårdpersonalens kunskaper för lämpliga behandlings insatser kan få konsekvenser för
patientens hälsa.

Att arbeta med Förbättringskunskap:
Fördelar
Vi har fått tid avsatt för lärandeseminarier och då kunde man arbeta tillsammans inom en
grupp på ett problem som flera av personalen märkt tidigare, men som troligtvis kunde inte
lösas på grund av tidsbrist.
Nackdelar
Tyvärr har vi i vårt team inte haft företrädare från alla yrkeskategorier som är inblandade i
VBM. Det var p.g.a. brist på personalen bland undersköterskor.
Mest givande
Samarbete med alla deltagare inom vårt team gav oss möjligheter att förstå problemet utifrån
allas yrkeskategoris perspektiv. Tack vare detta skapar man bredare kunskap utifrån olika
synvinklar. Detta hjälpte oss att dra varaktiga slutsatser både gällande svårigheter, hinder och
styrkor i hälsosjukvården.
Svårast
Det har varit svårt att få tid till vårt möte på arbetsplats för att identifiera faktorer som
försvårar arbete med VBM-listorna, utarbeta nya listor, förbereda månadsrapporter osv.
Arbetsbelastningen på avdelning är hög och detta krävde bra planering för att lägga upp
schema för olika medlemmar av vårt team långt i förväg via olika schemaläggare.
Lärdomar
Man måste engagera företrädare inom alla inblandade yrkeskategorier för att utarbeta
lämpliga lösningar.
Man behöver identifiera svårigheterna utifrån olika yrkeskategorier och känna till både
möjligheter och begräsningar.
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Testade versioner av VBM-L
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Team: Ortopedsektionen
Syfte:
Förbättrad patientinformation
skall leda till minskad oro och
förvirring hos de polikliniskt
opererade ortopediska
patienterna. Detta skall i sin tur
avspegla sig i ett minskat inflöde
av telefonsamtal till
Ortopedmottagningen.
Population:
Alla patienter som polikliniskt
opererats för karpaltunnelsyndrom, hallux valgus eller
rigidus eller som genomgått
knäledsartroskopi (se diagram 2)
under perioden 28/11 -11 (v.48)
till och med
1/5 -12 (v.17).

Teammedlemmar:
ST-läkare, Petter Gustavsson,
petter.gustavsson@gotland.se (kontaktperson)
Läkarsekreterare, Solveig Nygren,
solveig.nygren@gotland.se
Sjukgymnast, Karin Bongenhielm,
karin.bongenhielm@gotland.se
Sjuksköterska, Carina Karlsson,
carina.karlsson03@gotland.se

Bakgrund och problem:
Hos de polikliniskt (inte inneliggande) opererade patienterna föreligger åtminstone periodvis
viss oro och förvirring. Dessa patienter ringer tämligen ofta till ortopedmottagningen och
frågar sinsemellan likartade frågor som vi tycker att en trygg och välinformerad patient inte
skulle behöva göra. Förutom att detta givetvis är ett stort problem för patienterna är det också
en belastning för telefonpassande sköterska på mottagningen.
Ganska så ofta är patienterna nedsövda under operationen och får sin information av den
opererande läkaren innan effekterna av narkosmedlen helt hunnit gå ur kroppen. Detta har till
följd att patienterna ibland har svårt att minnas den information de faktiskt delgivits. Andra
gånger är säkerligen informationen bristfällig. Många gånger ges endast en muntlig
redogörelse för vad som skett av läkaren, och ingen skriftlig information lämnas ut alls. Det
faktum att man som patient är i en stressande situation under operationsdagen gör att det är
extra viktigt att god såväl muntlig som skriftlig information ges.
För att söka förbättra för denna patientgrupp och för att minska belastningen på
telefonpassande sköterska på Ortopedmottagningen, avsåg vi förbättra patientinformationen.
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Mål:
Minskad oro och informationsförbistring hos ovanstående patientgrupp borde avspeglas i ett
minskat antal påringningar till Ortopedmottagningen. Andelen av dessa patienter som ringer
postoperativt skall minska till en fjärdedel 1/5 -12 jämfört utgångsvärdet.
Mått:
Minskat antal telefonsamtal till ortopedmottagningen angående dessa frågor efter våra
genomförda förbättringar. Inkommande telefonsamtal från ovanstående population har
dagligen registrerats under ovanstående period (se ”Population”).
Utvärderingsfrågor till patienterna via telefonsamtal dagen efter operationen (se ”Utfall av
telefonsamtal…” under rubriken ”Resultat” nedan).
Hur gjordes mätningarna?
Syster Carina, som arbetar på ortopedmottagningen, har kontinuerligt bokfört alla patienter
som ringt under tidsperioden 28/11 -11 (v.48) till och med 1/5 -12 (v.17, lite drygt) och som
tillhört ovanstående population.
Vid nulägesmätningen v. 48 – v. 50 (-11) valde vi ut de tre operationsdiagnoser som
renderade
flest frågor för att avgränsa förbättringsarbetet (se ”Population”).
Resultat:

Antal samtal

Inkommande samtal till Ortopedmottagningen
(diagram 1)

6

5

4

3

2

1

0
48 49 50 51 52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17
Vecka

Nulägesmätning

Här ses de inkommande samtalen till Ortopedmottagningen, inklusive nulägesmätningen från
v.48-v.50 (diagram 1).
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Antalet utförda ingrepp
18

Polikliniska operationer enl urval

16
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2
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Vecka
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9 10 11 12 13 14 15 16 17

Diagram 2 visar totalantalet utförda polikliniska ingrepp; karpaltunnelklyvning, operation för
hallux valgus eller rigidus samt knäledsartroskopier; fördelade veckovis. Under denna period
(v. 46 – v.17) har vi en variation mellan noll och 16 ingrepp av dessa slag per vecka. Totalt
188 patienter, i medeltal 8 per vecka.
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60

Andelen telefonsamtal relaterade till antalet
operationer under samma period (diagram 3)

50

Fr.o.m. v. 11 får
alla patienter
det nya
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Slutdatum 1/5 -12 för målvärde

Fr.o.m. v 13
t.o.m. v 15
rings alla
berörda
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20
Utgångsvärde för nulägesmätningen (12,5%)
10
Målvärde (3%)
0
48 49 50 51 52
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6

7

8
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10 11 12 13 14 15 16 17

Andelen telefonsamtal relaterade till antalet operationer under samma period ses i diagram 3.
Här är även utgångsvärdet från nulägesmätningen och det tilltänkta målvärdet angivet.
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Utfall av telefonsamtal till patienterna dagen efter operation (tabell 1)
(Sammanställt av Carina Karlsson)
Patienterna ringdes upp vecka 13-15 dagen efter ingreppet och fick följande frågor:
Fick du informationsbladet?
Är du nöjd med informationen?
Kände du dig väl omhändertagen?
Vecka 13
Alla 6 patienter (2 karpaltunnlar, 2 artroskopier, 2 hallux valgus) uppringda, samtliga svarade.
En hade inte fått informationsbladet.
De övriga hade alla fått informationsbladet. Samtliga tyckte att informationen var bra och
förståelig. Samtliga kände sig väl omhändertagna.
Vecka 14
Samtliga 8 patienter (2 karpaltunnlar, 5 artroskopier, 1 hallux valgus) uppringda, 7 svarade.
Alla hade fått informationsbladet, och alla tyckte att informationen var bra och förståelig.
Samtliga kände sig väl omhändertagna.
Vecka 15
Av 11 opererade patienter (4 karpaltunnlar, 7 artroskopier) saknades telefonnummer till en
och en av patienterna var ett barn. Övriga 9 uppringda.
Alla hade fått informationsbladet, alla tyckte att informationen var bra och förståelig.
Samtliga kände sig väl omhändertagna.

Förändringar som testats:
Nya patientinformationsblad skapades av Petter för diagnoserna hallux valgus eller rigidus,
karpaltunnelsyndrom och för de som artroskoperats i knäleden. Dessa utformades för att
lämnas av den opererande läkaren till patienten i samband med den muntliga informationen
postoperativt. Informationsbladen prövades på kollegiet (test 1) för att få in synpunkter på
utformningen. Synpunkter har sedan kommit kontinuerligt och dessa har beaktats i så stor
mån som möjligt. Alla ortopedkollegor och teammedlemmar har fått möjlighet att lämna sina
förslag till förbättring av informationsbladen. Och vi har på detta vis kontinuerligt försökt att
revidera bladen för att de skall fylla sitt syfte i så hög grad som möjligt.
Vi har på informationsbladet för ”Operation av karpaltunneln” fått värdefulla synpunkter från
Malin Pers, som är vår återkommande konsulterande handkirurg, och Lena Olofsson, erfaren
arbetsterapeut på Handmottagningen. Dessutom har Karin konstruerat enkla sjukgymnastiska
råd, specifikt för varje diagnos, på baksidan av informationsbladen.
De nya informationsbladen började lämnas ut till alla berörda patienter under v. 11 och
framåt.
Alla inkommande telefonsamtal till Ortopedmottagningen från ovanstående urval av
opererade patienter registreras och har så gjorts sedan v. 48. Grafens värden skall sättas i
relation till antalet utförda operationer under samma tid. (test 2)
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Dessa telefonsamtalregistreringar pågick fortsatt efter det att vi testade ytterligare en
förändring under perioden v.13 – v.15, då de för veckan aktuella patienterna ringdes upp ett
dygn efter operationen. (test 3) Patienterna fick då följande frågor:
• Fick du informationsbladet?
• Är du nöjd med informationen?
• Kände du dig väl omhändertagen?
Vi uppfattade alla dessa testade förändringar som lyckade och att de gav ett positivt resultat.
Vi tror inte att det är absolut nödvändigt att ringa upp alla patienter dagen efter operationen
för att vidmakthålla gott informerade och trygga patienter. Dock uppfattades det som mycket
positivt från ett patientperspektiv med denna kontakt, och att det ur telefonansvariga
sjuksköterskans perspektiv ändå var mindre resurskrävande att ringa upp patienterna på
avtalad tid som en förebyggande insats, än att bli uppringd på icke avtalad tid när kanske oron
och förvirringen hos patienten redan var ett faktum.

Aktiviteter:
Utformning av ny patientinformation under januari och februari.
Alla berörda patienter får alltsedan v. 11 de nya informationsbladen.
Registreringen av de inkommande telefonsamtalen, samt vad dessa handlade om.
Alla patienter rings upp ett dygn efter genomförd operation under v.13-15.
Informationsbladen tillgängliga via intranätet (v.20).

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Det mätbara resultatet 75 % minskning av antalet telefonsamtal 1/5 (-12) jämfört med
nulägesmätningen v. 48 till v. 50 (-11) är uppfyllt, oavsett om man ser till det faktiska antalet
telefonsamtal eller andelen telefonsamtal relaterat till antalet utförda ingrepp. (Se diagram 3.)
Däremot kan vi konstatera att målet nästan var uppfyllt redan innan vi gjorde våra
förändringar. Vad detta beror på kan vi endast spekulera kring. Oron bland patienterna
varierar över tid och verkar vara beroende av framför allt god muntlig och skriftlig
information. Denna tenderar att försämras i samband med att många olika läkarvikarier gästar
kliniken. Den tydliga slutsatsen av detta torde vara att väl utarbetade rutiner, PM och
patientinformationsblad kan minska dessa episoder av oro och förvirring.
Att patienterna ringdes upp dagen efter operationen uppfattades som mycket positivt av
patienterna. Det visade sig att alla utom en patient fått den skriftliga informationen. Alla
kände sig väl omhändertagna och tyckte informationen var begriplig.
Av detta kände vi oss stärkta i vår övertygelse om att en insats för förbättrad
patientinformation har stor betydelse.
Att ringa upp alla patienter första postoperativa dagen kanske man inte anser att det finns
resurser för. Det verkade enligt våra mätningar heller inte avgjort minska antalet inkommande
samtal. Däremot tror vi att detta kan vara en tämligen effektiv metod för att utvärdera och
snabbt få återkoppling kring de bakomliggande orsakerna till problem med patientnöjdhet och
patientinformation vid ett givet tillfälle. Vidare är det ett gott tillfälle att fylla igen de
kunskapsluckor patienten har, om den information som givits ändå inte varit tillfyllest,
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eftersom patienten inte är komprometterad av den stressande miljön kring operationen utan är
i sin hemmiljö. Det är antagligen också ett effektivt sätt att få patienten att känna sig just väl
omhändertagen.
Snarast utifrån telefonutvärderingen under v.13 – v. 15 (se tabell 1 under ”Resultat” ovan) kan
vi sluta oss till att de nya patientinformationsbladen fyller sitt syfte.
Vi har visserligen nått vårt mål – att minska påringningarna i dessa ärenden till
Ortopedmottagningen med 75 % till den 1 maj 2012 – men telefonsamtalen har under vår
mätperiod hela tiden varit på en låg nivå, och vi kan nog inte utifrån dessa mätdata sluta oss
till att det är just våra förändrade rutiner som resulterat i måluppfyllelsen.

Så här arbetar vi vidare:
Informationsbladen finns lättåtkomliga via ortopedens hemsida på intranätet under rubriken
”patientinformation”. Där skall de förhoppningsvis kontinuerligt revideras. I utskrivna
exemplar finns informationen i utsedda fack på centraloperations uppvakningsavdelning och
på satellitoperation.
Vi hoppas kunna göra fler informationsblad så att dessa kan komma att omfatta alla de
vanliga ortopediska ingreppen. En vidare förhoppning vore att man kunde se över hemsidan
lite mer genomgripande och arbeta med att utöka och revidera klinikens PM och att allt i så
fall skulle finnas lättillgängligt på intranätet.
Viktigt är att alla opererade patienter får den information de behöver. Vi kommer fortsatt att
samtala kring detta med personalen på uppvaket och satellitoperation. Framöver hoppas vi att
ortopedkollegiet och övrig personal kontinuerligt hjälps åt att lämna synpunkter för att vidare
kunna förbättra och revidera informationsblad, PM och rutiner.

Kommentarer:
Deltagarna i förbättringsarbetskursen borde kanske erbjudas en kortare introduktion till Excel.

Att arbeta med Förbättringskunskap:
Fördelar
Ett tydligt redskap för att kunna genomdriva förbättringar i den kliniska vardagen
Nackdelar
Tidskrävande
Lite fyrkantigt upplägg
Mest givande
Att se hur de olika grupperna, inklusive ens egen, åstadkommer positiva förändringar
Svårast
Diagramhantering bland annat (kommentar enl. ovan)
Lärdomar
Det är lättare att regelbundet träffas i teamet, än att stämma träff efter hand
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Team: Hemsjukvård
Syfte med deltagandet i
Genombrott:

Teammedlemmar:

Hemsjukvårdspatienter som är
inskrivna i slutenvården ska
kunna återvända snabbare till sitt
ordinarie boende.

Gunilla Örndén, vårdplanerare/distriktssköterska (dsk),
gunilla.ornden@gotland.se

Population

Eva Hällgren, sjukgymnast Hemrehab

Lena Olli, enhetschef hemtjänst

Patienter inskrivna i hemsjukvård

Bakgrund och problem:
Patienter som är inskrivna i slutenvården blir kvar efter att de är utskrivningsklara.
Hemtjänst och Hemrehab får inte kännedom om när vårdplanering planeras.
Informationsöverföring inför vårdplanering mellan slutenvården och Hemrehab och hemtjänst
sker inte rutinmässigt.

Mål:
Att fr.o.m. maj 2012 minska antalet vårddagar efter utskrivningsklar för patienter inskrivna i
hemsjukvården med 50 %.

Mått:
Följa de patienter som är inskrivna i hemsjukvård och som vårdas i slutenvården och
aktualiseras för vårdplanering. För varje patient mäta totala antalet vårddagar och antal
vårddagar efter utskrivningsklar samt vart patienten går – hem eller annat boende.

Hur gjordes mätningarna?
Under varje månad (december – april) mättes totala antalet vårddagar samt vårddagar efter
utskrivningsklar. Statistiken hämtades från samordnad vårdplanering i TakeCare.

36

Resultat:
Vårddagar innan utskrivningsklar

Dagar efter utskrivningsklar
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Korttids
Korttids
Korttids
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Korttids
Korttids
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Korttids
korttids
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Hem
Korttids
Korttids
Korttids
Hem
Hem

0

dec

Jan

Feb

Mars

April

Varje stapel är en patient. Hela stapeln visat totala antalet vårddagar. Det blå fältet visar antal
vårddagar innan utskrivningsklar. Det röda fältet visar antal vårddagar efter utskrivningsklar.
December – februari är nulägesmätning. Mars - april är mätning under testperiod.
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Antal dagar efter utskrivningsklar

20

15
Hem
Korttids

10

Målvärde
5

0
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Graferna visar antal dagar efter utskrivningsklar. Varje punkt är en patient. Den röda linjen
visar antal dagar efter utskrivningsklar för patienter som går till Korttidsenheten. Den blå
linjen visar antal dagar efter utskrivningsklar för patienter som går till hem till ordinarie
boende. Den gröna linjen visar önskat målvärde. December – februari nulägesmätning. Mars –
april testperiod.
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Dagar efter utskrivningsklar - Hem
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Diagrammet visar antal dagar efter utskrivningsklar för de som går hem till ordinarie boende.
Varje stapel visar en patient. Stapel 1-12 är nulägesmätning. Stapel 13-21 är mätning under
testperiod.
Förändringar som testats:
För patienter inskrivna i hemsjukvård som vårdas i slutenvården och aktualiseras för
vårdplanering informerar vårdplanerare (dsk) enhetschefer i Hemtjänst samt Hemrehab att
vårdplanering ska ske. Detta gör att information och frågeställningar mellan Hemtjänst,
Hemrehab och slutenvården aktualiseras innan vårdplaneringsmötet.

Aktiviteter:
Förankrat målet med verksamhetschef för hemsjukvården.
Möte med Hemrehab och enhetschefer Hemtjänst för planering och förankring av test.
Start av test i Mars.

Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vi har räknat alla dagar, även helger. Vi har inte tittat på antal dagar utifrån betalningsansvar.
Antal dagar efter utskrivningsklar för de som går till Korttidsenheten går inte att påverka med
detta förändringsarbete. Tillgång på korttidsplatser är det som styr antal dagar efter
utskrivningsklar för den gruppen.
Målvärdet är att det i genomsnitt ska ta tre dagar för en patient att gå hem efter
utskrivningsklar. Går patienten hem samma dag som utskrivningsklar räknas det som en dag.
Antal dagar efter utskrivningsklar har minskat för de som går hem till ordinärt boende. Det är
dock för kort mättid för att kunna dra några generella slutsatser.
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Så här arbetar vi vidare:
Vi fortsätter med arbetssättet, att när patienter inskrivna i hemsjukvården vårdas i
slutenvården och aktualiseras för vårdplanering informerar vårdplanerare (dsk) enhetschefer i
Hemtjänst samt Hemrehab att vårdplanering ska ske.
Fortsätter med mätningar för att se om det är någon förändring i antal vårddagar efter
utskrivningsklar.

Kommentarer:
För kort tid för att mäta – svårt att hinna se förändringar under kursen.

Att arbeta med Förbättringskunskap:
Fördelar
Samarbete mellan förvaltningarna
Större förståelse för varandras verksamheter – både mellan förvaltningarna och i respektive
team
Genom kursen ges möjlighet att arbeta med en förbättringsidé på ett strukturerat sätt, med
stöd och avsatt tid. Bra med återkommande återkoppling från processledare och övriga team.
Nackdelar
Inga
Mest givande
Att lära av varandra, både inom teamet och med övriga team.
Svårast
Göra diagram
Lärdomar
Förstår varandras verksamheter, både de övriga teamens samt de olika verksamheterna för
deltagarna inom teamet.
Hur processen kring förbättringsarbete går till och att förbättringsarbete inte behöver vara ”så
stort” utan att stora förbättringar för patienter och verksamheter kan ske med små
förändringar.

39

Team: VC Visborg
Syfte med deltagandet i
Genombrott:
Att nå en mer strukturerad vård,
minska lidande och påskynda
sårläkning för patienter med benben
och fotsår.
Population
Alla patienter som söker
vårdcentralen Visborg på grund
av nytillkommet ben- eller fotsår.
22 aktuella patienter räknat från
1 januari till 14 maj 2012.

Teammedlemmar:
ST-läkare,
läkare, Jakob Fugeläng, jakob.fugelang@gotland.se
Distriktsläkare, Ann-Charlotte Wåhlin
Undersköterska, Christina Magnusson
Karin Svensson
Distriktssköterska, Anna-Karin

Bakgrund och problem:
Ben- och fotsår är en vanlig orsak till att patienter kontaktar primärvården. Omläggning av
ben- och fotsår utgör en stor del, om inte till och med den största delen, av
distriktssköterskornas patientrelaterade arbete.
Dr Rut Öien, sårcentrum i Blekinge, menar att ett organiserat omhändertagande och god
kontinuitet i såromläggning ger positiva effekter som kortare sårläkningstid och minskat
lidande för patienten.
Under 2011 besökte 68 patienter vårdcentralen Visborg för omläggning av benben eller fotsår.
Enn del patienter sökte upprepade gånger med nya sår. Sammanlagt lades 100 sår om, varav 87
var nytillkomna under året och presenteras i grafen nedan. Sammanlagt gjordes 1156
omläggningar dels via besök på vårdcentralen, dels via hembesök. 107 läkarbesök
genomfördes.
Antal nya benben eller fotsår under 2011
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Kan vi strukturera vården kring patienter med benben och fotsår, kan vi förhoppningsvis minska
både sårläkningstid och antal såromläggningar, vilket i sin tur skulle resultera i minskade
vårdkostnader och framförallt minskat lidande
l
för patienten.
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Mål:
Från och med första mars 2012 ska alla patienter med nyupptäckt benben eller fotsår ha bedömts
av läkare och distrikts- eller undersköterska vid ett gemensamt nybesök och fått en sårjournal
upprättad (innehållande såransvarig, diagnos och åtgärdsplan) senast en vecka efter första
kontakt (telefonkontakt eller mottagningsbesök) med vårdcentralen.

Mått:
Vi mäter antal dagar från första kontakt med vårdcentral fram till nybesöket, då sårjournalen
upprättas

Hur gjordes mätningarna?
Vid varje nybesök noterade ansvarig läkare datum för första kontakt och datum för nybesök.

Resultat:

Antal nya benben eller fotsår under 2012
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
januari

februari

mars

april

ben och fotsår, fördelade
Kommentar: Sedan 1 januari 2012 har vi träffat 22 patienter med benpå månader enligt ovan. Då slutrapporten skrivs den 14 maj, har ännu inga nya patienter
rapporterats.
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Antal dagar från första kontakt till nybesök
20
18
16
14
12
10

Antal dagar per patient

8

Målvärde (max)

6
4
2
0
januari

februari

mars

april

skulle ha ett nybesök
Kommentar: Vårt mål var att samtliga patienter från och med 1 mars skulle
inom 7 dagar. En del tydliga trender ses i diagrammet:
Under januari ses tydligt att bokningsrutiner inte landat hos personalgruppen, men efter tydlig
information förbättras det i februari.
Under perioden februari till mars är resultaten
resultaten förvisso bra, men vi noterar att det krävs
mycket arbete av vår grupp för att lyckas få in patienterna i tid. Vi noterar att det är svårt för
den övriga personalgruppen att hitta gemensamma tider för läkare och
distriktssköterska/undersköterska.
I slutet
et av mars introducerar vi sårmottagning, dvs en fast tid varje vecka där en läkare har
avsatt tid för just patienter med sår. Bokningsförfarandet underlättas och vi ser i diagrammet
hur drastiskt antalet dagar minskat.

Förändringar som testats:
Testcykel 1:
Inbokning av gemensamt besök hos på förhand specificerade läkare (2 st.) och distriktsdistrikts eller
undersköterskor (2 st.).
Efter att information gått ut både muntligt och skriftligt till all personal på vårdcentralen,
noterades att patienter så småningom
åningom bokades in enligt rutin, men att de distriktsdistrikts och
undersköterskor som var tänkta att handlägga patienterna inte hade tillräcklig tid. Vi utökade
därför styrkan till att omfatta en undersköterska och alla distriktssköterskor.
Testcykel 2:
Införandee av enkel, tydlig och specifik sårjournal.
Vårdcentralen Visborg befinner sig i ett skede mellan två journalsystem, vårt nuvarande
system Medidoc och vårt till hösten kommande system TakeCare. Fram tills systembytet
valde vi att använda en pappersmall för
för sårjournal (bifogas), men vår ambition är att få in
sårjournalen som en mall i TakeCare. Såren kommer att avritas i vissa fall och i så fall
förvaras i en pärm hos ansvarig distriktssköterska. Sårjournalen lämnades ut till
personalgruppen, men inga synpunkter
synpunkter inkom, varför korrigeringar inte behövts göras.
Journalen testades på 6 st. patienter, innan den antogs.
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Testcykel 3:
Införande av sårmottagning.
Trots omarbetad information på papper liksom upprepad muntlig information om
bokningsrutiner upplevs bokningsrutinerna röriga och det har också varit svårt att få till
gemensamma tider för läkare och distrikts- eller undersköterska. För att underlätta detta,
testade vi sårmottagning 1 timme och 45 minuter varje vecka. Under denna tid är läkare
avbokad från resten av patienterna och tillgänglig för sårpatienter. Upplevelsen var att
bokningsförfarandet förenklades och det syns i grafen över antal dagar från kontakt till
nybesök

Aktiviteter:
November 2011
Information till verksamhetschefen liksom övriga medarbetare om förbättringsarbetet.
Diskussion kring mall för sårjournalen.
Nulägesmätningen påbörjades genom att samla in personnummer på aktuella ben- och
fotsårspatienter (september – november 2011).
December 2011
Nulägesmätningen avseende aktuella patienter under perioden september – november
slutfördes och ett dokument med dessa fakta sammanställdes.
Muntlig och skriftlig information till hela personalgruppen med direktiv kring och kriterier för
bokning av sårpatienter.
Sårjournalens utformning fastställdes. Ingen ny patient rapporterades dock in under slutet av
december, varför test av journalen ej kunde utföras.
Utförligare nulägesmätning påbörjades, för att inkludera alla patienter med ben- och fotsår
som gått för omläggning under 2011.
Januari 2012
Diskussioner kring att utforma en mall för sjuksköterskornas och undersköterskornas
sårdokumentation fördes.
Diskussion kring hur uppföljning av såren bör ske och hur det kommuniceras ut till kollegiet
fördes.
Arbetet med sammanställning av 2011 års patienter fortsatte.
Februari 2012
Omläggningsjournal för sjuksköterskor och undersköterskor slutfördes och delades ut till
berörda.
Informationen till personalen omarbetades och gavs ut i tryckt form ånyo. Vi upprepade också
muntlig information om bokningsrutiner och dylikt.
Mars 2012
Test av sårmottagning, där tid avsätts för läkare varje tisdag.
April 2012
Fortsatt arbete med nya sårpatienter och med sårmottagning
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Sammanfattning kring måluppfyllelse:
Vi har ett högt ställt mål – att alla patienter som sökt vård från och med mars 2012 skulle få
en sårjournal upprättad inom en vecka. Till en början såg det bra ut, men vi märkte snart att
alldeles för mycket energi gick åt till att ”rädda” situationer. Vi fick skapa tid för patienter, tid
som egentligen inte fanns. När energin och entusiasmen lagt sig något, missade vi att boka
några patienter och därmed kunde vi inte uppfylla målet. Detta resulterade dock i något gott
ändå; sårmottagning. Som det ser ut har sårmottagningen gjort bokningsförfarandet lättare och
därmed får vi lättare till nybesöken.

Så här arbetar vi vidare:
Vi kommer att fortsätta med sårmottagning och fortsätta dokumentera tid tills sårjournal
upprättats. Vi kommer också att dokumentera tid för sårläkning, antal omläggningar och antal
läkarbesök för att få data att jämföra med 2011. Faller det väl ut, alltså minskar
sårläkningstiden och antal såromläggningar, kommer sårmottagning sannolikt finnas kvar på
vårdcentralen

Att arbeta med Förbättringskunskap:
Fördelar
Att på ett strukturerat och metodiskt sätt få lära sig omsätta en idé till verklighet.
Nackdelar
Tidskrävande. Svårt att hitta tid tillsammans i teamet. Tendens till att teoretisera det hela för
mycket.
Mest givande
Seminarierna och då i synnerhet gruppdiskussionerna. Bra att få ny input och nya tankar från
andra.
Svårast
Att hitta tid för teamträffar.
Lärdomar
I samband med teamträff är det bra att bestämma och boka av datum och tid för nästa träff.

44

Styrgruppens diskussion
•

Samtliga förbättringsarbeten som genomförts inom kursens ram har haft patientfokus.
Resultaten kommer att förbättra för patienterna i form av bättre flöden, strukturer,
tidsplanering och ökad följsamhet till rutiner. Dessutom kommer de att ge
förutsättningar för bättre diagnostik, vård och behandling och ökad patientsäkerhet.
De är till stor nytta för sina respektive verksamheter.

•

I kursmålen bör ingå att teamen ger förslag till plan för spridning i den egna
verksamheten

•

Kommande kursinbjudan ska innehålla förslag på tänkbara förbättringsområden med
utgångspunkt från ”Mest sjuka äldre”. Styrgruppen skickar en lista till kursledningen.

•

Första linjens chefer bör få ta en mer aktiv del i teamens förbättringsarbeten i
kommande utbildningar.

•

Viktigt att sprida information kontinuerligt på både hemsida och i HSF-bladet.

•

Styrgruppens medlemmar tog på sig att vid upptakten till nästa kurs återkoppla hur nu
genomförda förbättringsarbeten fortskridit.

•

Vem ska ingå i kommande styrgrupp? Hela sjukvårdsledningsgruppen bör fortsätta
ingå i styrgrupp för kurser i förbättringskunskap, oavsett tema för respektive kurs.

Deltagare i styrgruppen:
Anders Sylvan, sjukvårdschef
Ann-Charlotte Loréhn, resursområdeschef slutenvård
Cathrine Malmquist, resursområdeschef service och diagnostik
Cecilia Krook, resursområdeschef hab/rehab
Christen Halle, verksamhetsområdeschef opererande specialiteter
Eva-Britt Hallquist, verksamhetsområdeschef primärvård och psykiatri
Gunnar Ramstedt, övergripande studierektor och chefläkare
Leif Olsson, kvalitetschef
Marie Siwers, enhetschef äldreomsorg
Thomas Karte, verksamhetsområdeschef medicinska specialiteter
Veronica Hermann, resursområdeschef öppenvård
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Kursledningens diskussion
•

Kursen omsätter vår värdegrund i praktiken: Ständiga förbättringar, God vård, Värde
för patienten, Delaktighet.

•

Förbättringsmetodiken fungerar. Det visar bl. a. teamens målsatta, önskade
förbättringar, genomförda tester, grafiskt illustrerade mätningar och goda resultat.

•

Samtliga förbättringsarbeten har visat på direkt nytta för patienterna.

•

Vi har sett att chefernas engagemang har bidragit till teamens lyckade resultat och
spridning av förbättringskulturen. Konstruktionen att styrgrupp för kursen utgjorts av
verksamhetscheferna för respektive team, tillsammans med kursledningen, är
funktionell. En styrgrupp som består av ansvariga, berörda chefer blir en garant för att
teamens resultat används och att test som fallit väl ut genomförs i hela organisationen.

•

De lärande seminarierna är ett viktigt stöd för teamen och ger ny energi till deras
medverkan i förbättringsarbeten.

•

Att genomföra en separat träff med teamledarna under den längsta och tyngsta
arbetsperioden säkerställde att förbättringsarbetet fortskred.

•

Handledarna utgör ett mycket viktigt stöd för teamen genom sin coachning, inklusive
platsbesök, krav på månadsrapporter (med påminnelser) och mejlkontakt med
teamledarna under arbetsperioderna.

•

Det har varit framgångsrikt med ST-läkare som teamledare i förbättringsarbetet. De
har visat stort engagemang och tagit ansvar för sina uppdrag och team, vilket har varit
uppskattat av teammedlemmarna och bidragit till de goda resultaten. De team som inte
varit ST-läkarledda har efterlyst läkare som en del i teamet

•

Tvärprofessionella team har också varit en framgångsfaktor. Deltagarna har genom att
lösa problem tillsammans lärt sig att uppskatta och ta till vara varandras kompetenser.
De har under kursens gång utvecklats till väl fungerade förbättringsteam och är nu en
stark resurs för sina verksamhetschefer i kommande förbättringsarbeten.

•

Att sjukvårdsledning, förvaltningschef och nämndpolitiker deltog i det avslutande
seminariet hade ett stort symbolvärde och var mycket uppskattat av teamen.

•

Vi behöver skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer och de medicinska
specialitetsföreträdarna att aktivt stödja teamens arbeten. En idé är att genomföra två
”chefsforum” under kursens gång med förvaltningschef som sammankallande.

•

Planerad gemensam tid för teamen brukar anges som en förutsättning för att
förbättringsarbeten ska bli lyckosamma. Teamen fick den informationen vid kursstart,
men hade ändå svårt att skapa sitt arbetsutrymme. Till kommande kurser kommer det
att kravställas att teamen schemaläggs två timmar per vecka för sitt arbete.
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•

Behov av ytterligare stöd/utbildning i att ta fram diagram och presentationer digitalt
har efterlysts

•

Att teamen har varit tvärprofessionella och tvärorganisatoriskt sammansatta har
bidragit till en bra spridning av kunskaper inom och utanför den egna verksamheten.

•

Att genomföra kursen med ett praktiskt förbättringsarbete har bidragit till att sprida
metoden, även från dem som inledningsvis varit skeptiska.

•

För att öka spridningseffekten bör informatören skriva om varje lärandeseminarium.

•

Spridningen av teamens resultat i form av presentationer i aulan är viktigt. Det fanns
plats för fler åhörare. Vad skulle kunna bidra till ett större deltagande?
Ett separat spridningstillfälle? Ska press bjudas in?

•

Posterutställningen är värd att få mer uppmärksamhet och nå ut till fler medarbetare.
Trots lunchtid och god tillgänglighet till platsen saknades besökare.

•

Både styrgrupp och team har efterfrågat hur utvärdering ska ske. Ledningen
diskuterade också hur fortlevnad av förbättringsarbeten kan säkerställas. Därför
kommer ett uppföljande möte med dessa syften att genomföras.
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Teamens självskattning mm
Nivå

Teamens självskattning - Lärande seminarier (LS)

5
4
3
2
1
0
LS 1

LS 2

LS 3

LS 4

1 = Inga aktiviteter har påbörjats
2 = Aktiviteter pågår men inga förändringar är testade
3 = Tester och mätning över tid pågår
4 = Några förändringar har börjat prövas och enstaka förbättringar kan noteras
5 = Påtagliga förbättringar och ändrade arbetssätt kan redovisas.

Visborg VC
Endoskopimottagningen
Hemsjukvård
Internmedicin
Habiliteringen Birka
Ortopedkliniken

Utvärdering av innehållet i Lärande seminarierna
5

MÅL
4
LS 1

3

LS 2
2

LS 3

1
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Dagens arbete har förberett
oss väl för kommande
arbetsperiod

Dagens innehåll har varit
värdefullt för vårt
förbättringsarbete

Dagens inspiratör 2 har varit
bra

Dagens inspiratör 1 har varit
bra

Tidsdispositionen för dagen
har varit bra

Dagens genomgångar av
metoder och verktyg har
varit tydliga

0

Skulle du rekommendera dina kollegor att gå
den här kursen?

JA
100%

JA
NEJ

Kommer ert förbättringsarbete till direkt
nytta för patienten?
VET EJ
6%
JA
NEJ
VET EJ

JA
94%
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