
UROLOGIMOTTAGNINGEN 
Skånes Universitetssjukhus Malmö

Utvecklingsprogrammet Att leda utveckling för bättre tillgänglighet 2022

•Förbättringsteam och område: Ökad tillgänglighet ”Ta kontrollen” 

Urologimottagningen SUS Malmö Lund

•Deltagare i teamet: Jenny Hellfalk, Ingrid Brunn, Anne Sörenby, Despina 

Flondell Sité, Malin Kilemark, Lena Larsson, Louise Kolben, Vanja Kronlund, 

Marie Andersson, Anna-Karin Lind, Elin Ståhl

•Kontaktperson: Malin.Kilemark@skane.se



KORT OM OSS

250 anställda totalt inom verksamheten

2 vårdavdelningar

Urologimottagningen

12 000 inkommande remisser/år 

9 500 läkarbesök/år 

5 600 ssk/usk-besök/år 

44 000 utskrivna diktat/år

Arbetar i team med både benigna 

och maligna diagnoser:

BBC 

BLÅS 

NJUR 

PENIS/TESTIS 

PROSTATA 

STEN 

ÖVRIG UROLOGI



Vad påverkar vår 

tillgänglighet? 

Vad kan vi själva 

påverka?

Akut flöde

1177

Telefon

BAKGRUND

Vårdgarantiavtal 
(framför allt med 

privata vårdgivare) 



PROBLEMBESKRIVNING

Olika bevakningsrutiner 

inom verksamheten

Vilken doktor eller team 

patienten bevakas till är 

avgörande om patienten får en 

tid i rimlig tid eller ej

Medicinsk prioritering registreras olika 

vilket gör att statistik vad gäller 

tillgänglighet inte går att lita på

Mottagningstiderna fördelas ojämnt i 

förhållande till hur många patienter 

med högre medicinsk prioritering

Patienter med samma diagnos 

på olika väntelistor

Ständig genomgång av 

väntelistor för prioritering av 

vem som behöver bokas först

Svårt att göra en 

pålitlig 

produktionsplanering

Nästintill omöjligt att få en 

helhetsbild över en specifik 

diagnos/patientgrupp

Långa och otydliga väntelistor

Risk att patienter tappas 

bort eller ”göms” på andra 

listor

Vi vill ta kontrollen! 

Planera långsiktigt 

Kapa köer 

Öka vår tillgänglighet



MÅL

Långsiktigt mål

100% av våra 

patienter ska kunna 

erbjudas tid inom 

medicinsk prioritering

Kortsiktigt mål

Gemensamma 

bevakningsrutiner för 

hela verksamheten

NOV 2022 DEC 2023

Indikator: 

Andel patienter som har fått tid 

inom medicinsk prioritering mäts 

varje månad

- Data inhämtas via bevakningssystemet 

- Presenteras på APT



FÖRÄNDRADE 

ARBETSSÄTT

• Enhetliga bevakningskoder

• Gemensamma bevakningsrutiner 

i verksamheten 

• Alla team har en väntelista för 

nybesök och en väntelista för 

återbesök

• Varje team har identifierat vilka 

patienter/patientgrupper som 

behöver prioriteras eller brytas ut
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Antal bevakningar besök
TOTALT

ANDEL PASSERAT MÅLDATUM

Överblick över alla väntande 

patienter och vad som bör prioriteras

Underlag för produktionsplanering 

och schemaläggning

Vi har tagit kontrollen!
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Antal bevakningar nybesök SVF 



NÄSTA STEG

Ökande andel 80+ men mindre personalresurser

• Strukturera remisshanteringen med hjälp av AKO-

riktlinjer - dialog med primärvård kring remiss och 

vad man kan göra själv

• Schemamatris - strukturerad schemaläggning 

efter behov

• Maximera antal möjliga parallella mottagningslinjer

• Rätt information i kallelsen till patienten

• Definiera personal- och lokalbehov vid olika typer av 

mottagningspass 

• Utöka 1177 läkarkontakt / Videobesök

Vad påverkar vår 

tillgänglighet? 

Vad kan vi själva 

påverka?


