
Nov 2022

• Förbättringsteam och område: 

Region Halland, Allergimottagningar Hallands Sjukhus

• Deltagare i teamet: 

Marlene Hyll, Anna Grönberg Wedbäck, Marcus Hultin, Lise-Lott Lundgren, Sabina Vuk, Pernilla Dennhed 

Richardsson, Charlotte Svensson, George Grantson, Birgitta Johansson, Malena Waernqvist, Carina Werner

• Kontaktperson: 

Malena.Waernqvist@regionhalland.se 

Utvecklingsprogrammet 

Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022



Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?
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Jämlik vård -Tillgänglighet

Ett sjukhus men har tre arbetssätt

Beroende på var i Halland…

Nybesök

Andel väntande inom 60 d: 19,5%- 75%

Antal väntande: 37-113

Medel väntande dagar: 59-181

Återbesök

Andel genomförda inom måldatum: 70-86% 

Antal väntande: 313-599

Andel väntande inom måldatum: 68-86% 

Källa: QlikSense Tillgänglighet veckorapport uppdaterad 12 okt 2022

Ett sjukhus men har tre arbetssätt. 



Mål – vad vill ni åstadkomma?
Mätetal/indikatorer som visar förändringar/förbättring mot målen

Skapa förutsättningar och arbetssätt för att erbjuda Hallands innevånaren jämlik och god vård och i rätt 

tid. Lära av varandra och andra.

● Mål: 

> 80% tillgänglighet till Hallands Allergimottagningar 31 mars 2023

> 85% av återbesök genomförda inom måldatum Hallands Allergimottagningar 31 mars 2023

● Mätetal: 

Andel(%) som fått Förstabesök inom 60 dagar

Andel(%) som fått Återbesök inom måldatum

● Datainsamling från journalsystem, visualiseras i QlikSense (uppdateras 1 ggr/vecka, / 1 ggr/månad)
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Resultat över tid -
Grafisk beskrivning av er resultatuppföljning mot målen 
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Resultat över tid -
Grafisk beskrivning av er resultatuppföljning mot målen 
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Att göra

• Skapa en överblick och struktur över vår 
verksamhet
Vilka olika patientgrupper har vi inom allergimottagningen
ex astma, SCIT, SLIT, patienter med biologiska läkemedel mm,
Vilka vårdbehov behöver de olika grupperna?
När och hur skall vi följa upp?
Vem gör vad?

• Se över väntelistor 
Läkare nybesök, är alla fortsatt aktuella
Finns patienter som kan avslutas men är bortglömda?
Avslut i rätt tid på mottagningen

• Se över remisshantering
Rätt patienter i rätt tid till allergimott. 

• Se över utremittering

• Se över väntelistor provokationer(är alla aktuella)

• Se över rutiner (bla SLIT, SCIT) 

• Digitala verktyg hur kan vi utveckla det
ex formulärtjänst, 1177, videobesök till läkare och sjuksköterska, 
mobilappar mm

• Utveckla egenvård hos patienterna.

• Förbättra/mer samarbete externa aktörer
Ex få en bra relation med vårdcentral för att få bra remisser och en 
bra övergång tillbaks till vårdcentral efter avslut
Barn- o Ungdomsmottagning få bra övergång till Allegimott

• Få tillgång till aktuell statistik lätt för att följa 
utvecklingen
“Upprätta en registreringsrutin” för allergisköterskebesök (KVÅ 
koder mm) så att vi kodar rätt så att även statistiken blir så korrekt 
som möjligt.

• Allergisköterska lära sig mer om olika 
provokationer så att sköterskan känner sig 
trygg och kan öka produktionen.
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PDSA – testade aktiviteter/förändrade arbetssätt för att närma er målen
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• Samverkan mellan utbudspunkterna
• Skapa en överblick och struktur över vår verksamhet

Vilka olika patientgrupper har vi inom allergimottagningen
ex astma, SCIT, SLIT, patienter med biologiska läkemedel mm,
Vilka vårdbehov behöver de olika grupperna
När och hur skall vi följa upp
Vem gör vad?
Flöde. Flaskhalser?

• Se över väntelistor 
Läkare nybesök, är alla fortsatt aktuella
Finns patienter som kan avslutas men är bortglömda?
Avslut i rätt tid på mottagningen

• Se över remisshantering
Rätt patienter i rätt tid till allergimott. 

• Se över utremittering

• Se över väntelistor provokationer(är alla aktuella)

• Se över rutiner (bla SLIT, SCIT) 

• Digitala verktyg hur kan vi utveckla det
ex formulärtjänst, 1177, videobesök till läkare och sjuksköterska, 
mobilappar mm

• Utveckla egenvård hos patienterna.

• Förbättra/mer samarbete externa aktörer
Ex få en bra relation med vårdcentral för att få bra remisser och en 
bra övergång tillbaks till vårdcentral efter avslut
Barn- o Ungdomsmottagning få bra övergång till Allegimott
Samarbete labb 

• Få tillgång till aktuell statistik lätt för att följa 
utvecklingen
“Upprätta en registreringsrutin” för allergisköterskebesök (KVÅ 
koder mm) så att vi kodar rätt så att även statistiken blir så korrekt 
som möjligt.

• Allergisköterska lära sig mer om olika 
provokationer så att sköterskan känner sig 
trygg och kan öka produktionen.



Hur går ni vidare?
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Malena Waernqvist, Verksamhetscontroller | Område 1, Hallands Sjukhus | Malena.Waernqvist@regionhalland.se
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