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BAKGRUND/PROBLEMBESKRIVNING

Brunnsgårdens Vårdcentral har 11 852 listade personer. Vårdcentralen klarar i dag inte 3-
dagarsregeln för nybesök, framför allt till läkarbesök. Målet är över 82 % i Region Blekinge 
inom tre dagar till legitimerad personal, och vid start av projektet i mars-22  låg  
tillgängligheten inom 3 dagar på 56 % till legitimerad personal.

Gruppen började med att göra en göra en kartläggning, en nulägesbild. 
Detta genom att titta på hur  callbackstatistiken/bemanningen ser ut,
Hur fungerar TEAM-arbetet med rondsystem och bokningarna, registreras det rätt i
bokningsunderlagen.
Statistik på 3 dagarsregeln följs månadsvis under året.



MÅLBILD

• Enligt lag har alla individer rätt att få en medicinsk bedömning av legitimerad 
personal inom tre dagar. Det långsiktiga målet är att klara detta med 100 % , och 
processmålet som är satt nu i region Blekinge, fram till våren 2023 är att ligga på över 
82% för medicinsk bedömning inom 3 dagar. 

Delmål under processen, som går i linje med prestationsmedel som betalas ut till 
regionerna:

• 1.Uppnå en ökning av medicinsk bedömning för enheten med 1%

• 2.Uppnå en ökning av medicinsk bedömning för enheten med 3%

• 3.Uppnå en ökning av medicinsk bedömning för enheten med 5%



RESULTAT ÖVER TID
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TESTADE AKTIVITETER

Påbörjade åtgärder:

- Produktionsplanering Callback, läkartider, DSK tider, kontroll av bokningsunderlag

- Schemaplanering av mottagningar, callback, personalschema

- Påbörjat bedömningsteam med akutläkare, akutsyster, undersköterska som tar det akuta för 

dagen. All triagering via sköterska. Detta förväntas leda till högre kompetens bland sköterskor, 

tryggare i triagering, fler patienter kan tas om hand.

- Sänker samtalstiden i callback till 7 minuter per samtal, vilket ger högre tillgänglighet i call back



HUR GÅR VI VIDARE?

• Målet är att arbeta mer digitalt för att möta vårdbehovet.

• Se över vem som gör vad, till exempel schemaläggning

• Se över teamarbete med ronder

• Utbildning triagering finns behov av

• Följa statistik månadsvis

• Engagera personalen

Utmaningar:

- Svårighet att rekrytera personal


