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• Bakgrund/problembeskrivning
• Mål
• Resultat
• PDSA, testade aktiviteter & förändrat arbetssätt
• Hur går vi vidare?
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Bakgrund/problembeskrivning –

varför är detta viktigt?



Bakgrund/problembeskrivning – varför är detta viktigt?
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Upplevelsen för medarbetarna är att arbetsbelastningen ökar, en oro för 
kommande vårdbehov är tydligt närvarande 

både i chefsledet och inom medarbetargruppen. 
Statistiken visar på en ökning av 2-3 patienter per år och som exempel kan 

nämnas att en hjärttransplanterad patient har 24 läkarbesök under år 1. 

Tillgänglighetssiffror visar inget alarmerande utifrån mål inom Region 
Östergötland (RÖ) eller nationella tillgänglighetsmål men vi vet redan nu att 

vi kommer ha ett ökat vårdbehov på sikt. 

Det förekommer också en otydlighet för involverade professioner gällande 
ansvarsfördelning vilket visar sig i dubbelarbete och dubbeldokumentation. 

Dagens arbetssätt innehåller en hel del manuell administration, vilket 
medför att arbetssättet är personligt och därmed sårbart.

Vi hoppas och tror att våra patienter är nöjda med bemötande och 
tillgänglighet men för att vara säkra måste vi mäta (enkätundersökning). 
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Mål – vad vill vi 

åstadkomma?

Mätetal/indikatorer som visar 

förändringar/förbättring mot målen.
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Bevara eller öka 
patientens nöjdhet för 

kommunikation, 
delaktighet och 
tillgänglighet.

Att som medarbetare 
känna kontroll över 

arbetssituationen och 
få tid för återhämtning. 

Frigöra tid för SSK i 
utbyte mot andra 
värdeskapande 
aktiviteter för 

patienten.

Frigöra tid för VA i 
utbyte mot andra 
värdeskapande 

aktiviteter för teamet.

Urval av frågor från den  
Nationella 

patientenkäten.

Pulsmätning, ett urval av 
frågor från 

medarbetarenkät RÖ.

Tidsstudie & tids-
uppskattning av 
arbetsuppgifter.

Pulsmätning, ett urval av 
frågor från 

medarbetarenkät RÖ.

Tidsstudie & tids-
uppskattning av 
arbetsuppgifter.

Pulsmätning, ett urval av 
frågor från 

medarbetarenkät RÖ.

Projektet pekar mot två fokusområden i verksamhetsplanen för 
Hälso- och sjukvårdens inom Region Östergötland. 

En tillgänglig sjukvård och jämlik hälsa 
Digitalisering och ny teknik skapar nya möjligheter

*SSK=sjuksköterska
*VA= vårdadministratör

Effektmål
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Projektmål

➢ Att följsamheten till uppsatta rutiner är 100% 

oavsett vem som ansvarar för bokningen.

➢ Att ta bort dubbeldokumentation till 100%

➢ Att digitalisera arbetssättet, ta bort 

pappersrutiner.

➢ Att öka möjligheten till statistisk uppföljning 

av tillgänglighet till vården inom 

sviktsektionen.

➢ Måluppfyllelse för tillgänglighet enligt RÖ och 

Nationella mål. 

➢ Att hitta arbetsrutiner som är applicerbara på 

fler enheter (väntelistor).
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Resultat över tid 
Grafisk beskrivning av  

resultatuppföljning mot målen
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Bevara eller öka 
patientens nöjdhet för 

kommunikation, 
delaktighet och 
tillgänglighet.

Att som medarbetare 
känna kontroll över 

arbetssituationen och 
få tid för återhämtning. 

Frigöra tid för SSK* i 
utbyte mot andra 
värdeskapande 
aktiviteter för 

patienten.

Frigöra tid för VA* i 
utbyte mot andra 
värdeskapande 

aktiviteter för teamet.

Patientenkät, urval av 
frågor från nationella 
patientenkäten (NPE). 

Baslinje för mätning av effektmål

*SSK=sjuksköterska
*VA= vårdadministratör
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Fick du möjlighet att ställa de 

frågor du önskade?

Om din familj/närstående ville 

prata med någon i 

vårdpersonalen, hade de då 

möjlighet att göra det?

Bevara eller öka patientens nöjdhet 
för kommunikation, delaktighet och 

tillgänglighet.

I denna bild presenteras frågor & svar från NPE 
inom gruppen tillgänglighet.

Fick du besöka 

mottagningen/enheten inom 

rimlig tid?
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Bevara eller öka 
patientens nöjdhet för 

kommunikation, 
delaktighet och 
tillgänglighet.

Att som medarbetare 
känna kontroll över 

arbetssituationen och 
få tid för återhämtning. 

Frigöra tid för SSK* i 
utbyte mot andra 
värdeskapande 
aktiviteter för 

patienten.

Frigöra tid för VA* i 
utbyte mot andra 
värdeskapande 

aktiviteter för teamet.

Patientenkät, urval av 
frågor från nationella 
patientenkäten (NPE). 

Pulsmätning, 
ett urval av frågor från 
medarbetarenkäten. 

- Utrymmet för att utföra 
mina arbetsuppgifter 

tillfredsställande är inte 
optimal och möjligheten till 

återhämtning är inte 
tillräcklig. 

De arbetsuppgifter som 
flyttas till VA från 

sjuksköterskegruppen är 
uppskattade att ta 
17-20h per vecka. 

Medarbetarenkät för 
upplevd arbetsmiljö.

De kringuppgifter & 
störmoment som VA har 

med dagens arbets-rutiner 
är uppskattade till 10h per 

vecka.

Medarbetarenkät för 
upplevd arbetsmiljö.

Baslinje för mätning av effektmål

*SSK=sjuksköterska
*VA= vårdadministratör
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PDSA – testade 

aktiviteter/förändrade 

arbetssätt för att närma oss 

målen och hur planen är för 

fortsatt implementering. 

Hur går vi vidare?
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Lära, 
agera

Planera

Testa, 
gör, pröva

Studera, 
analysera

➢Nulägesanalys genom process-
kartläggningar.

➢Ökad förståelse genom tvärprofessionella 
dialoger och granskning av rådande 
beskrivningar.

➢Idégenerering, genombrottstest, 
testkonfiguration, verifiering samt förankring. 

➢Dokumentation av rutiner och manualer. 

➢Framtagning av baslinje.

➢Agera på utvärderingsresultat & överföra 
arbetssättet på fler sektioner & 
mottagningar.

➢Vi har precis utökat projektet med att 
innefatta en sektion (väntelista) till, 
sviktpatienterna.

➢Införande av nytt arbetssätt på mottagningen 
för PAH/CTEPH och Hjärttransplantation
samt  utvärderingar kontinuerligt. 

Projektets genomförande beskrivet med PDSA - RÖ 



Summering
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Idag når mottagningen för PAH/CTEPH & Hjärttransplantation målen för tillgänglighet, däremot ser vi en trend att 

patientgruppen ökar succesivt varje år.  

Projektet har via kartläggning och idégeneringar tagit fram en rad olika förbättringsförslag. De nya 

arbetsrutinerna genomförs med hjälp av strukturerat arbetssätt, digitala hjälpmedel och Rätt Använd Kompetens 

s.k. RAK. 

Genom att frigöra tid för medarbetarna närmast patienten hoppas vi och tror att vi kan möta det ökade 

vårdbehovet och fortsättningsvis bevara upplevd nöjdhet av vården och bemötandet av patienten. 
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Fantastisk mottagning med magiskt bra personal. Känner mig alltid 100 % trygg med er.

Jättetrevlig personal och ett stort hjärta till alla på Kardiologen.

Ett underbart bemötande av alla när jag som bäst behövde det!!

Jag har blivit väldigt bra bemött vid varje tillfälle. Tack för det!

För hjärtat med hjärtat

Hjärtcentrum

Fantastisk mottagning med magiskt bra personal. Känner mig alltid 100 % trygg med er. 

Alltid mycket trevligt bemötande

Mycket bra mottagen av personalen
Dem är mycket bra personal och jag är tacksam för all hjälp jag får

Vi tycker att allt har fungerat väldigt väl.

Jättetrevlig personal och ett stort hjärta till alla på Kardiologen

Toppenbetyg

Tycker att dom är toppen
Proffsiga och ger bra bemötande

Bra kontakter i 16 år !

Jag är helt nöjd med dem som arbetar och ställer upp för oss som har dessa behov



Frågor och kommentarer
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