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Inom hälso- och sjukvården har vi Nationella 
Kvalitetsregister som mäter och följer upp 
kvaliteten på den vård vi ger. Vi borde då 
ställa oss samma frågor som idrottaren: Är 
vi nöjda med resultatet? Går det åt rätt håll? 
Mäter vi rätt saker, på rätt sätt?

För att öka användingen av registerdata i 
verksamhetsnära förbättringsarbete star-
tades det nationella genombrotts projektet 
Bättre vård med kvalitetsregister. I pro-
jektet har Svenska Intensivvårdsregistret 
och RiksSår deltagit, tillsammans med elva 
tvär professionella team från hela landet.

Projektupplägg
Team och register har träffats gemensamt 
vid tre tillfällen under projektet. Då har före-
läsningar om registren, förbättringsmetodik 
och goda exempel varvats med egen tid för 
teamet. Mellan dessa träffar har teamen ar-
betat med att testa förändringsidéer i egen 
verksamhet, mäta och utvärdera resultaten.

Alla team har under projektet haft tillgång 
till en handledare med god kännedom om 
Genombrottsmetoden.

Förbättringsmodell
Alla team har satt egna mål inom  
följande målområden:

• Minska slöseri med patienters tid
• Öka kvalitet och patientsäkerhet
• Öka tillfredställelse hos patienter

Många förändringsidéer har testats, och stora 
förbättringar har uppnåtts inom alla tre mål-
områden! Det har varit ett fantastiskt år. 

Vilken glädje, energi och förändringsvilja 
teamen visat och vilka resultat det lett till!

Om projektet Bättre vård  
med kvalitetsregister
Vi tar alla dagligen del av en mängd mätningar och resultat. Allt från opinions-
mätningar till idrottsresultat. Dessa mätningar talar om hur något ligger till eller 
hur bra någon presterat. Men för den det faktiskt gäller innebär mätningarna 
och resultaten så mycket mer: Är jag nöjd med resultatet? Går det åt rätt håll? 

Vad vill vi åstadkomma Mål!

Mått!

Idéer!

Test!

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

PDSA-cirkeln
Agera

Studera

Planera

Gör  
(Do)

Nu gäller att ta till vara på teamens och registrens nya kunskaper så att vården ständigt blir bättre 
för våra patienter, våra medarbetare och våra organisationer!

Stort tack och lycka till! 

Marie Källman, projektledare  Hanna Lundstedt, projektledare
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Göran Karlström, registerhållare SIR
Reflektioner över vårt deltagande i projektet

Vi har på ett tydligt sätt märkt nyttan av att, trots 
olika utgångspunkter, samlas i övergripande 
frågeställningar och sett styrkan i gemensam 
metodik och ett systematiskt arbetssätt för att 
uppnå tydliga mätbara resultat och skapa en 

bred grund för fortsatt förbättring. Register och deltagande 
enheter har haft ett korsvis lärande under positiva betingelser. 
SIR har sett fler möjligheter för våra medlemmars kvalitets-
arbete och uppmärksammats på metodiken. I projektet har vi 
fokuserat på mervärde för patienten på IVA. Det komplette-
rar system övergripande dataanalyser och är en viktig utveck-
ling för SIR.

Så går vi vidare
SIR har under de senaste åren förstärkt medlemssupporten och 
kommer att använda tillgängliga medel för att fortsätta göra det. 
Projektet har visat hur man i gruppform kan uppnå synergi-
effekter som går långt utöver det man kan nå i direkt kontakt 
enskild avdelning och SIR. Vi avser att erbjuda deltagande en-
heter visst fortsatt stöd för minst en ytterligare uppföljning av 
detta projekts målområden under våren 2013, och att försöka 
hitta nya infallsvinklar för att med liknande metodik studera 
nya områden med grupper av intensivvårdsavdelningar.

Rut Öien, registerhållare RiksSår
Reflektioner över vårt deltagande i projektet

Fokus har legat på tidig diagnostik, strukture-
rade behandlings rutiner, minskad antibiotika-
förbrukning och effektiv smärtlindring. I projek-
tet har ett ovärderligt nationellt nätverk byggts 
upp, som omfattar gränslös vård: slutenvård, pri-

märvård, kommuner och privata vårdgivare. Den samlade na-
tionella kompe tensen i projektet har berikat varje deltagande 
enhet och motiverat till fortsatta kvalitetsförbättringar – allt 
för patientens bästa.

Så går vi vidare
Till RiksSårs verksamhetsrapport läggs nu en översiktsrapport, 
en behandlingsrapport och en uppföljningsrapport. Tryck sårs-
modulen används i ett pilotprojekt, som syftar till en samman-
länkning mellan Senior Alert och RiksSår. Liknande pilot-
projekt planeras avseende diabetesfotsåren i samarbete med 
Nationella Diabetesregistret, NDR. RiksSårs regionala koordi-
natorer, nu spridda över landet, verkar för en strukturerad och 
jämlik behandling av patienter med svårläkta sår.

RiksSår
Startår: 2009
Syfte: Medverka till att svårläkta 
sår får en strukturerad diagnostik 
och behandling; påvisa läknings-
tid i klinisk praxis i relation till 
diagnos och behandling; identi-
fi era riskfaktorer för utebliven 
eller fördröjd sårläkning och 
korrigera felaktiga behandlingar; 
medverka till ökad kostnads-
effektivitet.

RiksSår bidrar till ny kunskap 
om bästa behandlingsalternativ 
för patienter med svårläkta sår. 
I RiksSår samlas uppgifter om 
behandling och läkningsresultat, 
uppgifter som kan användas för 
att jämföra vården mellan olika 
sjukhus, vårdcentraler, sjukhem 
och äldreboenden.

Återkoppling: Öppna rapporter 
online, www.rikssar.se.

Pågående forskning: Sårpatien-
ters livskvalitet och betydelsen 
av livsstilsförändringar.

Svenska Intensivvårds
registret, SIR
Startår: 2001

Syfte: Stöd för vårdprocessen 
från vårdbegäran från avd. via 
internationella riskjusterings-
modeller vid inskrivning, åtgärder, 
organsvikt, komplika tioner, vård-
tyngd, diagnoser, uppföljning av 
dödsfall på IVA, hälsorelaterad 
livskvalitet 2, 6 och 12 månader 
efter IVA, samt långtidsuppfölj-
ning av mortalitet

Återkoppling: Öppen utdata-
portal www.icuregswe.org.

Pågående utveckling: Patient-
upplevd kvalitet (PREM-data) 
och tillfälliga, riktade projekt 
planeras att införas i utdata. 
Samarbete med Socialstyrelsen 
kring organdonationsfrågor, och 
med Smittskyddsinstitutet om 
bl.a. övervakning av intensiv-
vårdskrävande influensa.
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Alingsås lasarett

Deltagare: 
Joakim Sivik, överläkare
Claes Abrahamsson, sjuksköterska
Emmeli Fröberg, sjuksköterska
Linda Johansson, sjuksköterska
Lena Andersson 

Handledare: Annsofie Isaksson

Bakgrund
Alingsås Lasarett har ett upptagningsområde 
på ca 100 000 invånare. Intensivvårds-avdel-
ningen (IVA) på Alingsås lasarett startades 
1967, det är en multidisciplinär IVA med 
verk samhet inom kirurgisk- och medicinsk 
intensivvård, akutsjukvård, hjärtintensivvård 
samt en postoperativ del med 12 platser. 
IVA har möjlighet att vårda 2–4 patienter 
med ventilatorunderstöd. Enligt registerdata 
från SIR hade vi längre ventilatortider (140  

respektive 88,1 timmar) samt längre vårdtider 
(4,6 respektive 2,7 dagar) än genomsnittet i 
Sverige. Genom att minska ventilatortiden 
kan den totala vårdtiden påverkas, och på så 
sätt minskas slöseriet med patientens tid. Att 
vara intuberad och vårdas i ventilator kan 
vara en obehaglig och smärtsam upplevelse. 
Sedering och analgetika ger bättre tolerans 
för ventilatorbehandlingen. Studier visar 
att kontinuerlig administrering av sede ring 
förlänger ventilatorbehandling därför bör 
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man göra en daglig utvärdering av behovet 
att minska ventilatortiden och förekomst av 
komplikationer som ventilatorassocierad 
pneumoni (VAP) och delirium. Ett standardi-
serat arbets sätt förebygger dessa komplika-
tioner och bidrar till ökad patientsäkerhet 
och kvalitet i vården. Vi har därför valt att i 
detta projekt införa standardiserade arbets-
instruktioner gällande sedering, urträning 
från ventilator, mobilisering av IVA patien-
ten samt förebyggande åtgärder mot VAP. 
Vi har för närvarande ingen uppföljnings-
verksamhet i form av post IVA-mottagning, 
men genom projektet planeras uppstart av 
uppföljningsmottagning samt start av foto-
dagbok, som bidrar till ökad tillfreds ställelse 
hos patienterna.

Minska slöseri med patienters tid
Minska invasiv ven ti la tor tid med 10 %.

Vi är en avdelning med få IVA patienter 
per år. För att visa statistiken på ett över-
skådligt och tillförlitligt sätt visas därför 
ett medelvärde på de senaste 100 konseku-
tiva vårdtill fällena med invasiv ventilator-
behandling. Utgångsvärdet på den invasiva 
ventilator tiden är beräknat på vårdtillfällen 
från 2010–2011, den visar ett medelvärde på 
140 timmar. Medianvärdet var under samma 
period 54 timmar, vilket kan bero på att pa-
tienter med lång och ibland kronisk ventila-
torbehandling får stor påverkan på medel-
värdet. 

Vilka förändringar har vi gjort för att 
minska slöseri med patienters tid?
Vi har infört ett strukturerat sätt att följa 
blodgasprovtagning vid Non Invasiv Venti-
lator behandling (NIV). Blodgassvaret an-
vänds för att räkna ut en partiellt syrgastrycks-
kvot (PaO2/FiO2-kvot) i arterielltblod. PaO2/
FiO2 kvoten indikerar grad av lungpåverkan 
och en av flera parametrar som värderas in-
för beslut om invasiv ventilatorbehandling. 
Tidigare intubering av patient med svår repi-
ratorisk svikt anses idag vara en faktor som 
minskar total ventilatortid och vårdtid. 

Vi har infört urträningsprotokoll, sederings-
protokoll och mobiliseringsrutin. Tidigare 
studier visar att ett strukturerat sätt att ar-
beta med urtränings- och sederingsprotokoll 
bidrar till att minska den totala vårdtiden.

Medelvärdet beräknat på de senaste 100 konsekutiva vårdtillfällena med invasiv ventilatorbehandling.
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Tidig mobi li  sering av IVA-patienten bidrar 
till att reducera den totala vårdtiden enligt 
tidigare studier.

För att kunna mäta följsamheten till dessa 
instruktioner skapades checklistor som vård  -
personalen fyllde i under sitt arbetspass. 
Check listor granskades och sammanställdes 
månadsvis.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Vi gjorde en undersökning innan projekt start 
upptäckte bristfällig följsamhet till instruk-
tion ”VAP förebyggande åtgärder” samt mun-
vårdsinstruktion. Vi valde då att revidera och 
aktualisera befintliga instruktioner gällande 
förebyggande åtgärder mot VAP samt mun-
vårdsinstruktion. För att mäta följsamhet till 
instruktionerna skapades en checklista som 
sammanställdes månadsvis. Enligt registerdata 
från SIR har IVA Alingsås lasarett få registrera-
de VAP. Vi ställde oss frågan om vi registrerar 
riktigt. För att säker ställa detta kommer repeti-
tionsutbildning i SIR-rapportering ske för både 
läkare och sjuk sköterskor.

 Avdelningens tidigare VAP-instruktion re-
viderades och aktualiserades i april 2012. 
Under maj har det inte vårdats några invasivt 
ventilatorbehandlade patienter på IVA där-
för finns det inte någon statistik att redovisa 
angående följsamhet till VAP-instruktion.
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Öka tillfredställelse hos patienter
Förbereda uppstart av postIVA-mottagning 
samt införa fotodagbok.

Hur gick det?
En postIVA samt dagboksgrupp har startats 
där instruktioner för uppföljning samt dagbok 
har upprättats. Uppstart planeras i oktober 
2012.

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
Kvalitetssäkring av vården genom nya och re-
viderade standardiserade instruktioner ger  
en säkrare vård för patienterna dygnet runt. 
Riktlinjer skapar trygghet hos persona len 
eftersom det ger tydliga instruktioner att 
arbeta efter. Medverkan i genombrottspro-
jektet har skapat intresse hos personalen 
att fortsätta med förbättringsarbeten och 
jobba tillsammans mot en bättre och säkrare 
vård för patienterna. Vi har under projek-
tets gång insett att kvalitetsregistren är en 
resurs som vi kommer att använda oss av i 
större utsträckning i framtiden. Vi har fått 
en ny kunskap om vikten av att registrera på 
rätt sätt i vårt kvalitetsregister. En postIVA 
mottagning där patienter får möjlighet till 
åter besök efter vårdtiden på IVA, och där foto-
dagbok är ett hjälpmedel för att fylla eventu-
ella minnes luckor från vårdtiden, bidrar till 
ökad tillfredsställelse hos patienten. Genom 
uppföljningsmottagningen får vi möjlighet 

att identifiera kvalitetsbrister ur ett patient-
perspektiv och det skapar förutsättningar för 
kontinuerligt förbättringsarbete. 

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Fördelar med metoden är att genom avsatt 
tid för förbättringsarbeten påvisade projek-
tet att nya instruktioner går snabbt att infö-
ra, testa och implementera. Nackdelar är att 
metoden är tidskrävande. För att kunna mäta 
följsamhet måste personal fylla i checklista, 
vilket är ytterligare ett arbetsmoment som 
tar tid, men som nödvändigt för att utvärde-
ra förändringsarbetet. Mest givande har va-
rit att vara delaktig i förändringsarbete som 
leder till förbättringar för både personal och 
patienter.

Det har varit svårt med informationssprid-
ning och att skapa tydliga checklistor som 
alla förstår och använder rätt. Det har också 
varit svårt att engagera och få all personal på 
avdelningen delaktiga i projektet. Vi har lärt 
oss att förändringsarbete tar tid. Projekttiden 
upplever vi var för kort, det tar mycket tid 
och engagemang att implementera nya ruti-
ner. Vi har fått ökad insikt i hur mycket data 
som finns att hämta ut från våra kvalitets-
register. Vi har också lärt oss att man ska vara 
väl förberedd innan man går in i ett projekt 
och avsätta tid för möten och ansvarsfördel-
ning. Viktigt, och svårt, är att begränsa för-
bättringsområden inom projektet, som annars 
kan bli alltför stora och ogripbara. 

”Vi har fått ökad insikt i hur mycket data som finns 
att hämta ut från våra kvalitetsregister.”
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Danderyds sjukhus

Deltagare: 
Carl-Johan Wickerts, sektionschef
Emma Öbrink, läkare
Helen Hammarstedt, bitr. chefssjuksköterska
Christel Westerlund, sjuksköterska
Johanna Älgamo, undersköterska
Yvonne Wahlgren, undersköterska

Handledare: Mats Bäckarslöf

Bakgrund
Danderyds sjukhus har en allmän intensiv-
vårdsavdelning (IVA) med huvudsakligen 
vuxna patienter. Upptagningsområdet är 
nordöstra och norra Storstockholm med ca 
450 000 innevånare. Vi har 8 intensivvårds-
platser med ca 650 patienter per år och 21 
vårdplatser på uppvakningsavdelningen som 
är öppen dygnet runt alla dagar. 

Danderyds IVA är medlem i SIR och registre-
rar regelbundet kvalitetsdata kvalitets data. Vi 

har resultat som står sig väl i jämförelse med 
andra likartade intensivvårdsavdelningar i 
landet. Patienter som vårdas med invasivt 
ventilatorstöd riskerar ett antal komplika-
tioner. Invasivt ventilatorstöd innebär att 
patienten har en slang i halsen (trachealtub) 
och har mekaniskt stöd för att andas. För att 
tolerera trachealtuben behöver oftast patien-
ten sederas vilket leder till immobilisering 
och kan leda till IVA delirium med förvirring, 
mardrömmar och hallucinationer. Invasivt 
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ventilatorstöd kan även bidra till att patien-
ten ådrar sig ventilator associerad pneumoni 
(VAP). Immobilisering av patienten kan leda 
till andra komplikationer som embolier, för-
sämrad cirkulation och tarmproblem. 

Genom att förkorta den invasiva ventilator-
tiden kan vi bidra till att minska patienternas 
lidande och förkorta vårdtiden. För tidig ex-
tubering kan dock medföra en risk för rein-
tubering. Utan trachealtub har patienten 
lättare att kommunicera och därmed ökar 
patienttillfredställelsen. För att uppnå målet 
att förkorta den invasiva ventilatortiden är 
det viktigt att bedriva en aktiv vård dygnets 
alla 24 timmar och veckans alla sju dagar. 

Minska slöseri med patienters tid
Förkorta den invasiva ventilatortiden med i 
medeltal en timme.

Den invasiva ventilatortiden var under 
2011 för 207 patienter 86 timmar i medel-
värde och en median på 22 timmar. Många 
tillfälligheter spelar in och ventilatortiden kan 
variera mycket på kort tid. Under projekt-
tiden blev medelvärdet 58 timmar och en 
median på 23 beräknat på 132 patienter. För-
kortad invasiv ventilatortid har inte ökat den 
non-invasiva ventilator tiden eller ökat frek-
vensen för reintubation. 

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Minska VAP (ventilatorassocierad pneumoni) 
till ingen förekomst. 

2011 diagnostiserades tre patienter med 
VAP. För att uppnå målet uppmärksamma-
des rutiner och följsamhet till befintligt PM 
för VAP prevention.

Hur gick det?
Förändringar som genomfördes var att in-
föra dokumentation av höjd huvudända till 
minst 30° på varje arbetspass samt att mobi-
liseringsrekommendation dokumenteras av 
sjukgymnast inför helgerna. All IVA personal 
fick i samband med detta lättare åtkomst till 
sjukgymnastens journalanteckningar. Trots 
detta har två patienter drabbats av VAP.

Målvärde
Mätvärde

Mål: Invasiv ventilatorbehandling 
(medel tal i timmar/patient) 
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Mål: Non-invasiv ventilatorbehandling 
(medel tal i timmar/patient) 
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Öka tillfredställelse hos patienter
Minska IVA delirium till ingen förekomst
Under 2011 diagnostiserades sex patienter 
med IVA delirium. För att uppnå målet har 
rutiner och följsamhet till PM för sedering 
uppmärksammats. Där ingår skattning av  
sederingsgraden enligt RASS (Richmonds 
Agitation Sedation Scale), ett instrument 
som bedömer patientens sederingsdjup, och 
även ”wake up test” som innebär daglig väck-
ning ur sederingsdjupet. Vid den dagliga ron-
den läggs en sederingstrategi upp. Mätning av 
dokumenterad sederingsstrategi har utförts. 
Under projekttiden har fyra IVA delirium 
registrerats vilket har gjort att vi inte uppfyllt 
målet. 
 
Konklusion
Målet att förkorta den invasiva ventilator-
tiden har uppnåtts utan att den non-invasiva 
ventilatortiden har förlängts eller att frek-
vensen reintubationer har ökat. Detta trots 
att målet för 100 % dokumentation av befint-
liga rutiner inte uppnåtts. Vi har spekulerat 
i om åtgärderna är utförda men inte doku-
menterade då det är dokumentationen vi an-
vänt som mått. Vår slutsats blir att det redan 
finns bra rutiner och behandlings PM, men 
att de måste uppmärksammas ofta och göras 
lättillgängliga för att bedriva en aktiv vård.
 
Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
Kortare invasiv ventilatortid medför minskad  
risk för vissa komplikationer och kortare vård-
tider för våra patienter vilket även gynnar 
verksamheten. På vår arbetsplats har projek-
tet inneburit att de redan befintliga rutinerna 
har uppdaterats och uppmärksammats, vilket 
har varit positivt. Genom att belysa dessa om-
råden tror vi att medveten heten har ökat om 
att diagnostisera till exem pel VAP och IVA de-
lirium vilket kan ha bidragit till våra resultat.
Vi kommer regelbundet att använda register-
data för att behålla god vårdkvalitet. Dels för 
att kontrollera att vi fortsätter att förbättra 
oss, dels för att jämföra våra resultat mot and-

Till befintlig rondmall bifogade vi ett flödesschema  
för urträning ur ventilator. På en reviderad och  

testad checklista kontrollerade vi följsamheten till  
dokumentation av ventilationsstrategi i fem månader.  

Trots ökad information om vikten av ventilations-
strategi har dokumentationen inte ökat.
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ra. Samarbetet med, och stödet vi fått från 
representanterna från SIR har varit givande 
och inspirerande.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Fördelarna med metodiken är att vi har haft 
möjlighet att göra en bra granskning och 
analys av arbetet med invasiv ventilatorbe-
handling, även på detaljnivå. Metodiken har 
även öppnat ögonen för att framtida förbätt-

ringsprojekt inte behöver innebära ett allt-
för komplicerat arbete och metoden är lätt 
att applicera i verksamheten. Diskussionerna 
i gruppen och idéer om förbättringsarbete 
som kommit fram har varit mycket givande. 
Nackdelarna är att det har varit tidskrävande 
och att det känns som att det förekommit en 
del dubbelarbete med upprepningar av mål 
och resultat i inskickade rapporter.

”Diskussionerna i gruppen och idéer om förbättrings-
arbete som kommit fram har varit mycket givande.”
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Sollefteå lasarett

Deltagare: 
Berit Dahlberg, IVA-sjuksköterska
Caroline Jonsson, IVA-sjuksköterska
Inger Westman, undersköterska
Karin Nygren Karlsson, IVA-sjuksköterska
Remi Kramarz, IVA-läkare 
Pia Lundin, enhetschef 

Handledare: Marie Källman

Bakgrund
Sollefteå sjukhus är ett länsdelssjukhus som 
bedriver akutsjukvård i Västernorrlands län. 
Vi har ett upptagningsområde på 40 000 in-
vånare och medelåldern på patienterna är 
hög. På sjukhuset finns specialiteter inom 

medicin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, uro-
logi, ögon, barn, och BB. Totalt finns det 96 
vårdplatser på sjukhuset och 10 vårdplatser 
inom psykiatri.

Intensivvårdsavdelningen består av en 
uppvakningsenhet, med 11 vårdplatser, en 
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Invasiv ventilatortid i dygn fördelade per patient 2011-2012 

2011 2011 medel 2012 målvärde 20122012 medel
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kombinerad hjärt- och allmän intensivvårds-
avdelning med nio vårdplatser, varav två är 
respiratorplatser. Hos oss arbetar på dagtid 
en IVA-läkare, fyra IVA-sjuksköterskor och 
fyra undersköterskor och vi tillämpar rote-
rande tjänstgöring mellan de tre enheterna.

Under 2011 vårdades 807 patienter på 
hjärtintensiven, 411 patienter på allmän in-
tensivvårdsavdelningen, varav 41 patienter 
vårdades i respirator. Under genombrotts-
projektet är det dessa 41 patienter som vi valt 
att fokusera på.
I registerdata från SIR för Sollefteå IVA 2011 
framkom att medelventilatortiden i dygn/
patient hos oss var längre än för landet i öv-
rigt. Hos oss var den 6.95 dygn/ patient och 
landet i övrigt 4.0 dygn/ patient. Dessa data 
stämde överens med vår känsla av att vårdti-
den i respirator ibland blev onödigt lång un-
der framför allt kvällar och helger då aktiva 
åtgärder eller beslut saknades. Därför ville vi 
försöka minska den invasiva ventilatortiden.

Minska slöseri med patienters tid
Vi ville minska den invasiva ventilatortiden 
för patienten med 20 %, från 6.95 dygn/pa-
tient till 5.57 dygn/patient.

Vi började med att utarbeta, testa och införa 
en mall för rondarbete. En mall med tydlig 
struktur där vi systematisk upprättar och ut-
värderar behandlingsmål, som till exempel  
vårdnivå och mål för kroppsfunktioner och 
organsystem.

Vi har även testat och infört ett systema-
tiskt urträningsschema som används när det 
är dags att avsluta respiratorbehandlingen. 
Vid ett tillfälle mätte vi följsamheten till 
detta urträningsschema och detta följdes till 
100 %.

De vårdrutiner som gäller vid respirator-
behandling har vi under projektet granskat 
och uppdaterat.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Vi vill att respiratorbehandlade patienter ska 
få en säker vård med hög kvalitet. 

En granskning av 10 IVA-journaler genom-
fördes på respiratorbehandlade patienter, 
där det framkom brister i dokumentationen 
av dagliga omvårdnadsåtgärder.  Detta skulle 
kunna innebära risk för dålig kvalitet och 
bristande patientsäkerhet. Eftersom projek-
tets tid har varit begränsad har vi inte hunnit 
arbeta med förändringar inom ovanstående 



16

Ladda ner rapporten på www.kvalitetsregister.se

16

”För våra patienter innebär det en säkerställd 
kvalitet på vård oberoende av tidpunkt på dygnet 
och bemanning.”

område. Vi kommer därför att jobba vidare 
med detta efter att projektet är avslutat. 

Vi planerar att tydliggöra betydelsen av 
att dagligen dokumentera de åtgärder som 
utförts. Det som inte har dokumenterats är 
inte heller utfört. Efter granskningen av följ-
samhet till vårdrutiner har vi även sett ett 
behov av ytterligare vårdrutiner exempelvis 
insulinschema och förändringar på övervak-
ningsjournalen. 

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
För våra patienter innebär det en säkerställd 
kvalitet på vård oberoende av tidpunkt på 
dygnet och bemanning.
För vår arbetsplats innebär det ett struktu-
rerat arbetssätt för alla och som ökar sam-
verkan mellan olika personalkategorier. För-
ändringsarbeten förutsätter engagerade 
medarbetare som kan inspirera andra och 
ett tvärprofessionellt samarbete för att för-
ändringen ska bli bestående. Det behövs 
också bra och upprepad information till alla 
medarbetare.

I vår verksamhet har projektet gjort ringar 
på vattnet som ger möjligheter till ytterli-
gare förändringar, ökad kvalitet och engage-
mang. Vi har sett betydelsen av att använda 
register data och att ha ledningens stöd i för-
ändringsarbetet.

Vi har fått mer kunskap om vad inregistre-
rad data till SIR kan användas till i vår egen 
verksamhet och hur man gör för att få fram 
den. Vi kommer självklart använda register-
data fortsättningsvis.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Fördelen med denna metod är att den är bra 
och enkel, flera tester kan genomföras samti-
digt, och även små tester har betydelse. Det 
som har varit svårast är att vi tänkte för stort 
i början, vi trodde att testerna behövde vara 
mer omfattande.

Vi har lärt oss att förändringsarbete förut-
sätter eldsjälar som orkar driva arbetet, och 
att det krävs mer tid än man tror. Det har va-
rit svårt att hitta tidpunkter att arbeta med 
projektet som passar alla med tanke på våra 
oregelbundna arbetstider.
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Det finns pengar att spara
I Sverige har cirka 50 000 personer svårläkta 
bensår och man beräknar att bensårsvården 

kostar 666 miljoner per år. Det är en betydande 
del av hälso- och sjukvårdsbudgeten.

Kostnaden för 10 svårläkta sår motsvarar  
kostnaden för operation av 9 pacemakers,  

6 höftproteser, 5 knäproteser eller  
5 bypassoperationer. 

Varje dag som ett sår förblir oläkt ger en  
faktisk vårdkostnad. Om man kan korta ner  

tiden för läkning så kan kostnaderna för  
behandling av sår minska betydligt.

Frösö HälsocenTrAl
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Centrallasarettet Växjö
Intensivvårdsavdelningen och kirurgavdelning 34

Deltagare: 
Pär Lindgren, överläkare IVA  
Annelie Johansson, avdelningschef IVA
Annette Strömwall, sjuksköterska avdelning 34
Johan Nyström Roos, sjuksköterska IVA
Pontus Gustavsson, ST-läkare IVA
Anette Johansson, sjuksköterska IVA

Handledare: Marina Levin

Bakgrund
Övergångar mellan olika vårdenheter är ett 
välbeskrivet riskmoment. En flyttning från 
IVA (intensivvårdsavdelningen) till vård-
avdelning kan också innebära otrygghet för 
patienter och närstående. Genom att planera 
överflyttningen och förbereda på mottagande 
enhet kan kvaliteten i överlämningen ökas. 

Om patienten överflyttas vid rätt tidpunkt 
uppnås ökad säkerhet och en minskad tids-
förlust samt även en ökad trygghet för patien-
ter och närstående. Därmed ökar vår och 
mottagande enhets förutsättningar att ge 
patienten en god och säker vård. 

Målsättningen med planerade kvalitets-
förbättringar är att färre patienter behöver 
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återvända till IVA framför allt den patient-
grupp som idag återkommer på grund av 
bristande resurser på mottagande avdelning.

Syfte:
1.  Kvalitetssäkra överflyttningar mellan in-

tensivvårdsavdelning och vårdavdelning.
2.  Öka tryggheten för patient och närstående 

i denna process.

Minska slöseri med patienters tid
Patienter som bedöms uppfylla kriterier 
för överflyttning till vårdavdelning ska flytta 
inom 1 dygn efter beslut. Målsättning är att 
uppnå detta för 90 % av patienterna innan 1 
augusti.

En av SIR:s kvalitetsindikatorer är återin-
läggning på IVA inom 72 timmar. Vi vill mins-
ka denna siffra med 50 % jämfört med 2011 
års siffror. Detta mål ska uppnås till 1 augusti 
(målvärde = 1,63 %)

Alla planerade överflyttningar till avdel-
ning inom vårdenheten ska koordineras 
med kirurgi centrums vårdplatskoordinator 
före 25 juni.

Ingen återinläggning ska vara orsakad av 
resurs brist på mottagande vårdavdelning till 
1 augusti.

Hur gick det? 
Vi uppfyller alla målen och för hela perioden 
januari – juli har vi en återinskrivnings-
frekvens på 0,9 %.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
minska slöseri med patienters tid?
Vi har infört rutin för kontakten med vård-
platskoordinatorn. Vi har testat överrap-
portering och funnit att det finns en skillnad 
mellan vårdavdelning och IVA beträffande 
struktur i rapporten men kanske inte till 
inne håll. Strukturerad överrapportering en-
ligt ESBAR. Arbete med att ta fram tydligare 
mall som stöd.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
1.  En av SIR:s kvalitetsindikatorer är återin-

läggning på IVA inom 72 timmar. Vi ville 
minska denna siffra med 50 % jämfört med 
2011 års siffror. Detta mål skulle uppnås till 
1 augusti (målvärde = 1,63 %)

2.  Utskrivning av patient från intensivvårds-
avdelningen till vårdavdelning nattetid är 
en av SIR:s kvalitetsindikatorer. Vår mål-
sättning var att den ska vara 0 till augusti.

Mål: Åter in inom 72 timmar ska halveras jfr 2011
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3.  Läkare från mottagande klinkik ska invol-
veras i alla överflyttningar av patienter.

4.  90 % av överflyttade patienter ska uppfylla 
uppställda mål för VTS (Vårdtygd Sverige), 
MEWS (Modified early warning scale) och 
VAS (Visuell analog scale).

5.  100 % av överflyttade patienter som inte 
uppfyller kraven för utskrivning ska ha be-
handlingsstrategi dokumenterad.

6.  100 % av patienter vårdade > 7 dagar ska ha 
utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska

7.  100 % av patienter vårdade > 3 dagar ska 
daily goals checklista användas på IVA

Hur gick det?
1. Se tidigare diagram. 

2.  Inga patienter under perioden – kräver 
längre observations tid.

3.  Svårigheter med att tydliggöra vilken läkare 
som är ansvarig. Läkemedelsavstämning (dia-
log mellan IVA läkare och patientansva-
rig läkare om patientens nuvarande läke-
medel) och dokumentation av detta. Vi har 
inte nått upp till målet men brister kan fin-
nas i registreringen. Under perioden 15 maj 
till 30 juni har vi har vi genomfört läkeme-
delsavstämning med läke medelsavstämning 
med hälften av patienterna. 

4.  Dokumentation av MEWS och VAS är inte 
tillräckligt bra, arbetat med att förbättra, fort-
farande inte tillräckligt hög registreringsan-
del för att mätning av processmålet kan göras. 

5.  I nuläget finns det brister i dokumentation 
av behandlingsbegränsningar. Vi avvaktar 
SFAI:s arbete med nationella riktlinjer 
som beräknas vara klart september innan 
vi gör någon förändring.

6.  Journalgranskning av 15 vårdtillfällen jan–
juli. Vid tre av tillfällen är processen helt 
korrekt vid ytterligare sex tillfällen är an-
svarig utsedd men det finns brist antingen 
beträffande tidpunkt och/eller dokumen-
tation. Vi kommer att få stöd från vårt kli-
niska informationssystem (PASIVA) med 
en påminnelsefunktion som aktiveras när 
patienten varit 72 timmar på IVA.

7.   Vi har reviderat vår lista för dagliga mål, 
vi har startat test, men än så länge för litet 
underlag för utvärdering. 

4. Fick du information om varför du inte 
längre behövde vårdas på IVA?

Exempel på fråga till närstående
1. När informerades du om att din  
närstående skulle flytta till vårdavdelning?
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Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Vi har infört läkemedelsavstämning som ett 
verktyg för att öka deltagandet av mottagande 
läkare i samband med överflyttningen och in-
fört en ny checklista för dagliga mål. Övriga 
förändringar kräver ytterligare arbete innan 
det kan leda till en stadigvarande förbättring.

Öka tillfredställelse hos patienter
•  90 % av patienterna skulle vara nöjda eller 

mycket nöjda i enkätundersökning kring 
tillfredställelse med förflyttningen.

•  90 % av patienterna vårdade > 1 vecka ska 
besökas av IVA-sjuksköterska inom 2 dygn 
efter överflyttning till vårdavdelning.

•  90 % av patienterna vårdade > 1 vecka på 
IVA ska besökas av sjuksköterska från av-
delningen < 1 dygn före överflyttning.

Hur gick det?
Vi har skapat en egen enkät som vi delat ut 
till patienter och närstående som vårdats 
mer än 72 timmar. Frågornas karaktär hand-
lade om hur de upplevde tiden på IVA jäm-
fört med tiden på vårdavdelningen. Frågorna 
innefattade också bemötande, information, 
förberedelse inför flytt och uppföljning. Svars-
frekvensen var låg under denna period.

Vi har haft kontakt mellan IVA-sjukskö-
terska och avdelningssjuksköterska dagen 
efter flytt för att stämma av omvårdnads-
aspekter. Vid nio av de elva besöken uppgav 
avdelningssjuksköterskan att hon fått stöd/
hjälp av IVA sjuksköterskan.

Planering att personal från vårdavdelning 

ska komma till patient/närstående någon dag 
innan flytt för att lära känna och presentera 
sig. Endast en patient uppfyllde kriterier na 
(vårdad >72 h och flyttad till avdelning 34) 
under perioden därför svårt att utvärdera.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka tillfredsställelse hos patienter?
Plan upplagd hur kontakt ska knytas med 
vårdavdelning innan förflyttning. Använda 
enkäten för regelbunden mätning av patienter 
och närståendes tillfredställelse.

Reflektioner över vad vårt  
deltagande i projektet inneburit
Förflyttning mellan vårdenheter är en patent-
säkerhetsrisk. Genom att delta i projektet och 
belysa ämnet har vi medvetandegjort detta 
hos alla. För att kunna kvalitetssäkra för pa-
tienten måste vi samarbeta inom och utanför 
våra avdelningar. Checklista bör finnas för 
att standardisera processen. Att delta i pro-
jektet synliggör vår avdelning och stimule-
rar personalen till engagemang för ständiga 
förbättringar. Att arbeta med registerdata är 
ett sätt att följa upp och kvalitetsgranska sin 
verksamhet.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Det har bara varit fördelar med metodiken. 
Snabba tester gör att det går att prova flera 
alternativ under kort tid. Enkel metod att 
ta till sig och arbeta efter och ger snabbt en 
känsla av vad resultatet blir. Vi har lärt oss 
att planeringen är viktig. Det är svårt att ha 
många ”bollar i luften” att hinna förbereda 
och återkoppla resultat men givande när 
man ser förändring bli förbättring.

”Att delta i projektet synliggör vår avdelning och 
stimulerar personalen till engagemang för ständiga 
förbättringar.”
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Sårcentrum Blekinge

Deltagare: 
Rut Öien Distriktsläkare, med. dr, medicinskt ansvarig för Sårcentrum Blekinge, register
hållare i RiksSår 
Britt-Marie Strömqvist, undersköterska, utbildningsansvarig för Sårgruppen i Blekinge och 
samordnare för Telemedicin 
Kerstin Jernmark, distriktssköterska, regional koordinator för RiksSår, primärvård 
Charlotta Prahl, distriktssköterska, regional koordinator, hemsjukvård 
Elna Emilsson, undersköterska primärvård
Anna Davnert, undersköterska, äldrelots, kontaktperson 

Handledare: Viveka Lundmark

Bakgrund
Sårcentrum Blekinge bildades 2003 med ut-
gångspunkt i den kliniska verksamheten och 
forskningserfarenheten kring patienter med 
svårläkta sår som skapats inom landstinget 
Blekinge de senaste 25 åren.

Sårcentrum är en primärvårdsbaserad, 
läkar ledd, tvärprofessionell specialenhet för 

behandling och uppföljning av patienter med 
svårläkta sår i länet oavsett om patienten  
behandlas inom primärvård, slutenvård, 
kommunernas vård och omsorg eller hem-
sjukvården.

Noggrann diagnostik och förbättrad be-
handling har lett till sjunkande prevalens av 
svårläkta sår, kortare behandlingstider och 
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betydande kostnadsreduktion med en halve-
ring av kostnaderna under en 10 års period i 
Blekinge (150 000 invånare). Alla enhetens 
patienter registreras i RiksSår.

Deltagandet i projektet föranleddes av en 
vilja att förbättra omhändertagandet av en-
hetens sårpatienter. Inledningsvis inriktade 
teamet sig mot ett arbete för minskad anti-
biotikaanvändning. I analysen av registerdata 
såg vi att antibiotikaförbrukningen på enheten 
var rimlig, däremot behövdes informationen 
angående kost, motion och rökstopp förbättras, 
och arbetet kom därför att handla om detta 
område.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Målet för att öka kvalitet och patientsäkerhet 
var att samtliga patienters nutritionsstatus 
skulle bedömas. De patienter som därefter 
bedömdes vara i behov av  nutritionsutred-
ning skulle erbjudas dietistkontakt.

Hur gick det?
Alla patienterna har bedömts utifrån blan-
ketten Förenklad nutritionsstatus. Av dem 
var det fem stycken som hade behov av dietist-
kontakt. Av etiska skäl erbjöds endast tre pa-
tienter dietistkontakt

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Vi använder nu blanketten Förenklad nutri-
tionsstatus till alla nybesökspatienter. Finns 
behov av dietistkontakt så skickar läkaren 
remiss.

Mål: Alla erbjuds nutritionstatus 
vid nybesök

Mål: Samtliga patienter som har 
poäng > 2 på förenklad nutritions-
status, dvs icke välnutrierade, ska 

erbjudas dietistkontakt
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  2010 2011

 läkarbesök 415 462

 övriga besök 259 770

 Vårdtillfällen 674 1232
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Öka tillfredställelse hos patienter
Målet för att öka tillfredsställelse hos patien-
ter var att öka den skriftliga informationen om 
kostråd, rökavvänjning och motion vid svår-
läkta sår från dagens värde på 10 % till 100 %.   

Hur gick det?
Initialt var målet att ge alla patienter kostråd 
men då det uppmärksammades råden inte kan 
gälla patienter med specialkost ändrades målet 
till att gälla endast patienter med normal kost. 

Till aktiva rökare har vi lämnat ut en redan 
befintlig information från Landstinget Ble-
kinge om vikten av rökstopp. 

Avsaknad av diagram gällande given skrift-
lig information angående rörelseövningar be-
ror på att vi inte kunnat fastställa ett lämplig 
sådant. Däremot har patienterna fått munt-
lig individanpassad instruktion.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka tillfredsställelse hos patienter?
Kostråd anpassade till patienter med sår 
lämnas ut till patienter med normalkost. För 
patienter med specialkost planeras ett sam-
arbete med aktuella vårdgivare för ett opti-
malt kostråd.

Aktiva rökare erhåller information om 
vikten av rökstopp.

Sårcentrum Blekinge har tillsammans med 
sjukgymnast utarbetat specifika rörelseöv-
ningar för patienter med bensår. Detta in-
formationsblad är under omarbetning för att 
anpassas till olika patientkategorier. 

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
Deltagandet i projektet gjorde oss uppmärk-
samma på de registerdata som påvisade 

”Genom våra förändringar har vi belyst vikten av livs-
stilsfaktorer för att uppnå en snabbare sårläkning.”

Mål: Samtliga patienter ska vid 
nybesök få kostinformation
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brister i patientens omvårdnad. För våra pa-
tienter innebär det att vi har utökat vår hel-
hetssyn vad gäller sårläkning. Genom våra 
förändringar har vi belyst vikten av livsstils-
faktorer för att uppnå en snabbare sårläkning. 

För vår verksamhet och arbetsplats har 
det inte inneburit ökad belastning. Eftersom 
vi redan har rutinen med att ta anamnes och 
ställa en rad frågor till patienten så var det lätt 
att lägga till dessa frågor till redan befintliga.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Metoden har lättare kunnat belysa brister i 
verksamheten. Den har stundtals varit svår-
begriplig och det har varit svårt att få tiden 
mellan lärandeseminarierna att räcka till. 

Det har varit givande att vi har lyckats med 
en förändring som är förenad med patientnytta. 

Vi har lärt oss att kvalitetsregistren är vik-
tiga för att göra förbättringar i vården.
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Frösö hälsocentral 
Sårmottagningen 

Deltagare: 
Inger Persson, enhetschef  
Håkan Garli, distriktsläkare  
Linda Jervidal, distriktssköterska  

Handledare: Kristina Nordin

Bakgrund
Frösö hälsocentral ligger 3 km utanför cen-
trala Östersund och har ca 12 400 listade 
patienter. För att ge våra patienter med 
bensår ett bättre omhändertagande starta-
des en sårmottagning i oktober 2011. Innan 
sår mottagningen startade var det många 
patienter med bensår som inte fick en tidig 
diagnos eller kanske ingen diagnos alls. Det 
försenade sårläkningen samt förlängde pa-
tienternas lidande och bidrog till ökade kost-
nader för landstinget. Genom att vara med 

i genombrottsprojektet ”Bättre vård med 
kvalitetsregister” ville vi höja kvaliteten på 
den vård som bensårspatienter får hos oss. 
Detta har vi nu kunnat göra genom att ge 
ett mer strukturerat omhändertagande, ge 
patienterna en tidig diagnos så att optimal 
behandling snabbare sätts in. Vi ville också 
att minska på onödig antibiotikaförbrukning 
samt se till att alla patienter får en såransvarig 
distriktssköterska och en skriftlig information 
om sitt bensår. 
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Minska slöseri med patienters tid
Samtliga patienter med svårläkta bensår ska 
ha en diagnos inom sex veckor från första 
vårdkontakten oavsett om patienten tillhör 
Frösö HC eller kommunen.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
minska slöseri med patienters tid?
Registrering i RiksSår har också påbörjats 
av alla patienter med svårläkta sår. Det har 
medfört mer strukturerade patientbesök 
och att det är lättare att sätta diagnos på pa-
tienter. 

Vi har informerat läkare, distriktsköter-
skor, och undersköterskor i kommunen och 
på hälsocentralen om vårt primära mål: att 
patienterna ska ha diagnos inom sex veckor. 
De har också fått munt lig information. Kärlki-
rurgen, klinfys, hudmottagningen och diabe-
tes fotteamet har också fått tagit del av den 
skriftliga informationen. Det var viktigt att 
informera ovanstående grupper så att alla 
kände till vilka mål som vi arbetade emot un-
der projektets gång. 

Ett frågeformulär som skickas med i kallel-
sen till patienten har tagits fram. Då kan pa-
tienterna förbereda sig och svara på frågor 
inför det första besöket på sårmottagningen.
Affischer har satts upp på hälsocentralen, 

apotek och närliggande affärer för att upp-
lysa patienter med svårläkta bensår som inte 
sökt vård om att vi har en specialiserad Sår-
mottagning.

Diskussioner har förts med upphandlare 
angående vilka förband som saknas i den 
aktuella upphandlingen (exempelvis antimi-
krobiella förband). Dessa diskussioner kom-
mer att fortsätta under hösten. 

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Minska antibiotikabehandling med minst  
50 % till patienter med svårläkta sår. Alla sår 
ska ha en såransvarig distriktssköterska.

Utgångsvärde: mellan 2010-10-01 till  
2011-10-01 fick 13 sår patienter totalt 26 
antibiotika kurer vilket innebär ett genom-
snitt på två antibiotikakurer per patient. 

Nedan tabell över antalet sårpatienter i 
% som fått antibiotika varje månad.

Frösö hälsocentral har för tillfället stafett-
läkare som arbetar varje vecka. Det har no-
terats att antibiotikaförbrukningen ökar när 

I diagrammet kan man se antalet patienter som inte 
fick en diagnos inom 6 veckor har varierat. Under 

projektets gång märktes det att anledningen till att 
alla patienter med bensår inte fick en diagnos inom 

6 veckor var att det är väntetid till hudmottag-
ningen och tåtrycksmätning. Det försenar i nuläget 

diagnosen på de patienter som sårmottagningen 
inte kan diagnostisera själva.

Målvärde

 April Maj Juni Juli

 15 % 13 % 1 % 33%

Mål: Samtliga nya patienter med svårläkta sår ska få 
en diagnos inom 6 veckor från första vårdkontakten.
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läkare arbetar som inte har samma kunskap 
om våra mål om att sänka antibiotikaförbruk-
ningen till patienter med svårläkta bensår 
som ordinarie läkare på hälsocentralen har. 

Under sommaren när sårmottagningen 
hade semester är det också tydligt att anti-
biotikaförbrukningen ökade. Det har dock 
blivit ett annat tänk kring antibiotika samt 
en medvetenhet (som inte fanns tidigare) om 
att det oftast inte är antibiotika som är svaret 
på att ett sår inte läker vilket känns mycket 
positivt för framtiden.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
•  Distriktsläkaren Rut Öien höll en föreläs-

ning om svårläkta sår i januari 2012 i Jämt-
land. Då deltog läkare, undersköterskor 
och distriktssköterskor i kommunen och på 
Hälsocentralen samt hudmottagningen. 
Ämnen som togs upp var bl.a. antibiotika-
förbrukning, antimikrobiella förband och 
vikten av att ha en såransvarig. 

•  Aktuell personal på hälsocentralen har in
formerats via skriftlig och muntlig informa-
tion om målen med att sänka antibiotika-
förbrukningen samt att alla patienter med 
svårläkta sår ska ha en såransvarig.

•  Dokumentationsmallar som bygger på 
Riks Sårs frågor har tagits fram. De används 

när sårmottagningen dokumenterar första-
gångs besök av svårläkta sår patienter samt 
under dokumentationen av alla återbesök. 
Det har medfört att det går fortare att doku-
mentera samt att dokumentationen är av 
högre kvalitet än tidigare.

Ökad tillfredställelse hos patienter
Samtliga patienter med svårläkta sår ska få 
en skriftlig information om sitt sår. Den ska 
innehålla diagnos, foto på såret, behand-
lingsstrategi samt information om kost, 
rökning och träningens betydelse för sårläk-
ningen och vid behov motivation till varför 
kompressionsbehandling är viktigt. 

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka tillfredsställelse hos patienter?
Genom att köpa mappar där vi lagt i informa-
tion om kost, motion, rökning och kompres-
sionsbehandlingens betydelse vid svårläkta 
sår, har vi ökat patienternas kunskap om sitt 
eget sår samt vad som påverkar sårläkningen.  

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
Numera kan vi ge våra patienter en diagnos 
tidigare jämfört med förut. Det har bidra-
git till snabbare sårläkning vilket medför 
mindre lidande för patienterna och en mer 
kostnadseffektiv vård för landstinget. Det 
har också inneburit att patienterna får större  

I diagrammet kan man se att alla 
patienter med bensår numera har 
en såransvarig distrikts sköterska.

Mål: Samtliga patienter (100%) med svårläkta sår ska ha en såransvarig.
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kontinuitet i sin vård och mindre mängd 
antibiotika än tidigare.  De är också mer del-
aktiga i sin egen vård när de får en sårmapp 
där de kan ta del av vad som påverkar sårläk-
ningen positivt och negativt.

Vi har fått en högre kvalitet på vår Sårmot-
tagning, projektet har visat på bra resultat 
och goda kunskaper. Nu önskar Jämtlands 
läns landsting sprida Frösö hälsocentrals ar-
betssätt vidare i länet så att fler patienter kan 
ta del av samma kompetens. En i teamet har 
under slutet av projektet fått en projekttjänst 
på 70 % under fyra månader.  Uppgiften under 
dessa månader är att göra en nulägesrapport i 
Jämtland över omhändertagandet av bensår-
spatienter. Punkter som ska studeras är bland 
annat: Hur arbetar respektive hälsocentral i 
länet med bensårspatienter? Hur samarbetar 
primärvården med kommunen, hudmottag-
ningen, kärlkirurgen och diabetesfotteamet 
när det gäller patienter med bensår? Är rätt 
produkter upphandlade? Efter att denna nu-
lägesrapport är gjord ska förslag lämnas på 
hur verksamheten kan förbättras.

Att använda sig av data från ett kvalitetsre-
gister har medfört att kvaliteten på vår sår-
mottagning har ökat, och att besöken blivit 
mer strukturerade. Vi kommer fortsätta att 
lägga in alla nya bensårspatienter i RiksSår 
och ta del av den statistik som går att ta ut, för 
att se vad vi är bra på och vad vi kan förbättra.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Genombrottsmetodiken är smidig och gan-
ska enkel, man kan själv välja hur stora eller 
små förändringar man vill göra. Att det ska 
vara mätbara mål gör att man kan presentera 
ett resultat över om målet nåddes eller inte. 

Det måste finnas tid avsatt för att arbeta med 
metoden, och information och hjälp från någon 
som har kunskap om hur den ska användas. 

Vi har lärt oss att sätta upp mål som verk-
ligen är mätbara för att kunna presentera 
ett resultat. Om vi hade satt upp målet med 
minskad antibiotikaförbrukning på ett an-
nat sätt hade det varit lättare att presentera 
resultat.

Mål: Samtliga patienter med svårläkta sår ska få en 
skriftlig information om sitt sår.

I diagrammet kan man se att fram tills juli har ca 
50 % av patienterna fått en skriftlig information om 
sitt sår. Detta är det sista målet som vi arbetat med 
under detta projekt vilket inne burit att vi inte hunnit 
ge alla sin skriftliga information om sitt sår. Under 
hösten kommer vi dock fortsätta att arbeta för att 
100 % av patienterna ska få det.
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”… patienterna får  
större kontinuitet i  

sin vård och mindre  
mängd antibiotika  

än tidigare.”
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Länssjukhuset i Kalmar 
Hudkliniken 

Deltagare: 
Helena Molin, distriktssköterska
Lena Georgsson, undersköterska
Lena Hamrin, sårsjuksköterska
Malgorzata Marczynska Jensen, överläkare 
Marita Blomberg-Nilsson, läkarsekreterare

Handledare: Kristina Nordin

Bakgrund
Hudkliniken på Länssjukhuset i Kalmar är en 
specialistmottagning med ett upptagnings-
område bestående av cirka 130 000 läns-
invånare.

Hudkliniken bedriver en multidisciplinär 
sårmottagning med teambesök där patien-
ten får träffa hudläkare, kärlkirurg och sår-

sjuksköterska. De flesta av patienterna med 
svårläkta sår kommer på remiss från hus-
läkare. Till teambesöken, som vanligtvis äger 
rum en gång i veckan, kallas 3–4 patienter 
till samma klockslag. Vid besöket ställs diag-
nos med planering för vidare behandling och 
eventuellt utökad utredning. Antal team-
besök under år 2010 uppgick till 75 st, år 2011 
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till 81. Under de första åtta månaderna 2012 
har 51 patienter kommit för teambesök.

Vi startade vårt förbättringsarbete genom
att göra en värdeflödesanalys, vilket inne-

bär att man kartlägger patientens väg genom 
vården. 

Vi kunde då identifiera följande problem-
områden att jobba vidare med för att uppnå 
projektets tre mål:
• Ofullständiga remisser från primärvården.
•  Väntetider för patienter i samband med 

teambesök.
• Bristfällig information till patienterna.
• Sårsmärta.
• Utskrivningstider av journalanteckningar.

Minska slöseri med patienters tid
Vi satte som mål att halvera patienternas 
väntetid i samband med teambesöket, för att 
minska slöseri med patientens tid.

Vi ville även att 100 % av de inkommande 
remisserna skulle innehålla uppgifter om att 
Ankel-Arm-Index/tåtrycksmätning är utfört 
samt information om patienten har fått kom-
pressionsbehandling (= våra remiss krite rier) 
för att uppnå snabbare sårläkning. 

Hur gick det? 
Vi har som rutin att kalla samtliga patien-
ter som planeras för teambesök till samma 
klockslag. Under mars månad mätte vi den 
sammanlagda väntetiden för patienten i 
samband med besöket. Mätningarna visade 
att medelvärdet för patientens väntetid var 
32 minuter. Vi föreslog individuella tider för 
patienterna men stötte på tveksamhet inom 
kliniken. För att övertyga våra medarbetare 
gjordes ytterligare mätningar, vilka har re-
sulterat i att vi under hösten 2012 ska prova 
att kalla patienterna till två olika klockslag. 
Förnyade mätningar med de nya klockslagen 
kommer att göras för kvalitetssäkring.

Vi mätte antal inkommande remisser un-
der januari och februari och undersökte hur 
många som inte uppfyllde våra remisskriterier.

Mätningen visade att 38 % var ofullständiga
(5 av 13).

Därefter skickade vi i mars månad ett infor-
mationsbrev till 107 husläkare inom vår upp-
tagningsområde. Detta innehöll information
om projektet vi deltar i, RiksSår och våra re-
misskriterier. Brevet skickades via mejl med 
önskan om läskvitto. Vi fick 37 st läskvitton.

Efter detta gjordes en ny mätning av inkom-
mande remisser under april–maj för att se om 
vi uppnått en förbättring av remissinne hållet 
efter informationsbrevet. Resultatet visade 
att 62,5 % av de inkommande remisserna var 
ofullständiga (10 av 16).

Resultatet blev alltså att ett högre antal in-
kommande remisser var ofullständiga efter 
informationsbrevet. Vi blev förvånade över 
resultatet och ställde oss frågan om husläkar-
na läst informationsbrevet.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
minska slöseri med patienters tid?
Under hösten ska vi testa individuellt bokade
besökstider på teambesöken för att minska
den sammanlagda väntetiden för patienten.
Utvärdering sker efter tre månader.

Vi kommer att skicka ut ett nytt informa-
tionsbrev till husläkarna i syfte att erhålla
kompletta inkommande remisser. Under tiden  
har sårsjuksköterskan fått delegation att skri-
va remisser till fysiologiska kliniken för ven-
duplex och tåtrycksmätning, så att detta är 
gjort inför teambesöket.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Vårt mål är att 100 % av patienterna ska 
tillfrågas om smärta enligt VAS-skalan och 
ordineras smärtlindring för att uppnå ökad 
livskvalitet och snabbare sårläkning. 

Hur gick det?
Smärta
Under februari och mars frågade vi 12 
patien ter om smärta i samband med team-
besök.

Under projektarbetets gång förstod vi att 
skattning av upplevd smärta och effektiv 
smärtbehandling är ett komplext problem. 

Vi tillfrågade därefter ytterligare tre pa-
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tienter om smärta enligt VAS. De skattade 
sin smärta till 7, 9, och 8. Efter aktiv justering 
av smärtbehandling sjönk VAS-skalan för 
dessa patienter från 7 till 4, från 9 till 0 och 
från 8 till 3.

Dokumentation
Mätning av utskrivningstiden för teambesö-
ken gjordes under en månad och visade att 
utskrivningstiden låg från utskrift samma 
dag till sex dagar. 2 av 15 journaldiktat skrevs 
ut samma dag, vilket ger att resultat på 13 %. 
Efter diskussion på kliniken beslutades att 
diktaten från teambesöken skulle markeras 
med hög prioritet i syfte att uppnå journal-
utskrift samma dag. 

Därefter gjordes en ny mätning som vi-
sade att utskrivningstiden halverats. Ut-
skrivningstiden låg mellan utskrift samma 

dag och tre dagar. 3 av 10 journaldiktat hade 
markerats med hög prioritet och skrivits ut 
samma dag som teambesöket, vilket ger ett 
resultat på 30 %. Vi anser att det är ett litet 
underlag, men kan ändå se en klar förbättring. 

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Smärta
Förbättringsarbete har inletts på hudkliniken 
där vi smärtskattar patienten och justerar/
förbättrar smärtbehandling vid behov. VAS 
ska finnas som sökord i vår sårvårdsdoku-
mentation. Vår kunskap om sårsmärta och 
smärtlindring ska förbättras genom utbild-
ningstillfälle under hösten 2012. Vi har för 
avsikt att aktivt arbeta med effektiv minsk-
ning av smärta, eftersom vi vet att smärta är 
en faktor som försvårar sårläkning. 

Mätningen visade att medelvärdet av den skattade smärtan var 5,6. Se diagram.
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”Det visade sig att alla av de tillfrågade patienterna 
var mycket nöjda med informationsbladet, saknade 
inget och förstod allt.”

Dokumentation
Beslut är taget om att journaldiktat på pati-
enter vid teambesök ska markeras med hög 
prioritet för utskrift samma dag som besö-
ket. Uppföljning kommer att ske. 

Öka tillfredställelse hos patienter
100 % av patienterna ska vid teambesöken 
erhålla skriftlig information om bensår, 
broschyr om sårsmärta samt få en personlig 
behandlingsplan i syfte att uppnå ökad till-
fredsställelsen hos patienten.

Hur gick det?
Vi utformade ett informationsblad där den 
första delen utgjordes av information om 
bensår, vikten av kompression, rätt kost och 
motion. Andra delen bestod av en personlig 
behandlingsplan som fylldes i vid teambe-
söket. En informationsbroschyr om smärta 
beställdes. 

Informationsbladet delades ut till 10 pa-
tienter på teambesök under april–juni. Ut-
värdering gjordes per telefon, där patien ter na 
tillfrågades om de saknade någon information 
och om informationen var lättförståelig. Det 
visade sig att alla av de tillfrågade patienterna 
var mycket nöjda med informationsbladet, 
saknade inget och förstod allt. 

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka tillfredsställelse hos patienter?
Informationsmaterialet ska fortsättningsvis 
delas ut till alla patienter med bensår. Vi av-
ser att komplettera med information om to-
bak. Denna förändring har inneburit en ökad 
tillfredsställelse för patienten och anhöriga, 
samtidigt som vi fått en kvalitetshöjning av 
vårt arbete.

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
Sårvårdsarbete och smärtproblematik har 
blivit belyst på kliniken. Föreläsning kring 
nutrition och smärta kommer att hållas på 
kliniken under hösten. Projektarbetet har 
inneburit att vi arbetar vidare med vänte-
tiderna. Skriftlig patientinformation har bi-
dragit till ökad kvalitet och patientsäkerhet. 
Vi kommer även att jobba för att få fler aktiva 
registrerare i RiksSår.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Vi har fått ökad kunskap om förbättringsar-
bete som gagnar hela verksamheten. Genom-
brottsmetodiken har förenklat och belyst 
förbättringsarbetet. Genom mätningar har 
vi lärt oss – ”Allt är inte som man först tror”. 
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Sunderby sjukhus 
Hudmottagningen

Deltagare: 
Margit Skeppar, överläkare
Eva-Mari Isaksson, sjuksköterska  
Monica Lindberg , undersköterska

Handledare: Nina Åkesson

Bakgrund
Hudmottagningen på Sunderby sjukhus i 
Luleå är en länsunik enhet med ansvar för 
den specialiserade hud- och könssjukvården 
i Norrbottens län med 250 000 invånare. 

De långa avstånden i länet gör att 30 mil en-
kel resa till hudmottagningen inte är ovanligt 
för våra patienter. Det innebär påfrestande 
resor för äldre och sjuka patienter, deras 
eventuella följeslagare, men även problem 

för de yngre som måste ta ledigt en hel dag 
från sitt arbete. 

Genom att öka kompetensen hos vårdgi-
vare på hemorten med riktade utbildningar, 
genom att besvara inkommande remisser 
per brev och genom att införa bedömning av 
nya patienter samt återbesök via distanskon-
sultation (e-hälsa) kan många patienter be-
sparas dessa resor.  
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Minska slöseri med patienters tid
Vårt mål är att 100 % av patienter med venösa 
bensår som behandlats på hudmottagningen 
ska följas upp med läkarbesök via e-hälsa i 
samband med omläggning hos distriktsskö-
terskan. Det förutsätter att tekniken finns 
etablerad på patientens vårdcentral.

Hur gick det? 
Planering för att skapa rutiner för e-hälsa på-
går i samverkan med primärvården. Återbe-
sök till hudläkare via e-hälsa börjar införas 
successivt i september 2012. Hudklinikens 
sjuk sköterskor testar e-hälsa för rådgivning/
stöd till distriktsköterskor i primärvården.
Utvärdering kommer att ske kontinuerligt. 
10 av 32 vårdcentraler är i dagsläget anslutna 
till e-hälsa via CMA desktop.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Målen är 100 % följsamhet till ordinerad be-
handling samt att 100 % av länets vårdcent-
raler ska ha en utsedd kontaktperson med 
särskilt ansvar för bensårsbehandling.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Vi har hållit en första träff med utsedda 
kontaktpersoner i länet. Där gick vi igenom 
grundläggande praktiskt bensårsbehandling, 
vilka omläggningsmaterial som rekom-
menderas, nytt patientinformationsmaterial, 
e-hälsa samt infor mation om RiksSår. 

Framöver kommer vi regelbundet hålla 
utbildningar i praktisk bensårsbehandling 
för vårdpersonal

Målvärde: Antal ordinerade behandlingar
Mätvärde: Antal följda ordinationer
Kommentar: Minskad följsamhet ses under sommaren. Semestervikarier

Mål: 100 % följsamhet till 
ordinerad behandling

Målvärde Mätvärde

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Jan
uari

Fe
bruari

M
ars April M

aj
Juni

Juli

Augusti

Sep
tem

ber

Okto
ber

Nove
mber

Dec
em

ber



Ladda ner rapporten på www.kvalitetsregister.se Ladda ner rapporten på www.kvalitetsregister.se

36

Målvärde: Antal vårdcentraler i Norrbotten 
Mätvärde: Antal vårdcentraler med sårvårdsansvarig kontaktperson 
Kommentar: Ny kontakt kommer att tas med de vårdcentraler som ännu inte har anmält någon kontaktperson. 

Målvärde: Andel patienter med 
svårläkta sår

Mätvärde: Andel patienter 
som har fått information och 
egenvårdsråd 

Kommentar: De patienter som 
fått ta del av informationsma-
terialet har varit mycket nöjda. 
Alla patienter har dock inte 
fått information vid besöket. 
Genom att skapa en checklista 
för bensårsbehandling ska vi 
försöka nå 100 %.

Mål 100 % av patienter med svårläkta sår ska få information om 
sitt sår och dess behandling samt egenvårdsråd.  

Mål: samtliga vård centraler ska ha en kontaktperson för sårbehandling.
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”Kvalitetsregistret kommer i framtiden bli ett mycket 
viktigt instrument för utvärdering och utveckling av 
bensårsvården i Norrbotten.”

Öka tillfredställelse hos patienter
Samtliga patienter med svårläkta bensår ska 
få skriftlig information om sitt sår och plane-
rad behandling.

Samtliga patienter ska få skriftliga egen-
vårdsråd.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka tillfredsställelse hos patienter?
Informationsmaterial med egenvårdsråd vad 
gäller bensvullnad, kost, motion, rökning och 
smärta delas ut till patienten vid första läkar-
besöket. Uppföljning görs av sjuksköterska 
vid återbesök eller via telefonkontakt.

Patienten får också en skriftlig informa-
tion som innehåller diagnos, ordinerad be-
handling, andra planerade undersökningar/
åtgärder och vem de har träffat på hudmot-
tagningen. 

Alla patienter som ordineras kompressions-
lindning eller stödstrumpor får muntlig och 
skriftlig information om varför de ska linda 
sitt ben eller använda stödstrumpor samt 
praktiska råd.

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
För våra patienter har det inneburit kortare 
väntetider, en ökad delaktighet i vård och 
behandling, men även ökad trygghet genom 
ökad kunskap hos vårdpersonal som behand-
lar bensår.

Projektet har även inneburit att Bensårs-
teamet har profilerat sig i länet under ar-
betets gång och fått ett ökat samarbete med 
primärvården.

Det har blivit ett ökat fokus på att före-
bygga bensår. Alla patienter som bedöms ha 
ökad risk för att utveckla bensår ges muntlig 
och skriftlig information om stödstrumpor 
och de får ett par utprovade vid besöket.

Vi får nu allt fler förfrågningar om att hålla 
utbildningar i bensårsbehandling för vård-
personal inom både kommuner och lands-
ting samt för studerande. Kvalitetsregistret 
kommer i framtiden bli ett mycket viktigt 
instrument för utvärdering och utveckling av 
bensårsvården i Norrbotten.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Vi har lärt oss att arbeta strukturerat med 
förändringsarbete. Att kartlägga nuläget, 
bestämma vad vi vill nå och mäta effekten av 
förändringarna. Vi ser också nyttan med att 
testa en förändring i liten skala innan den 
genomförs fullt ut. Svårast har varit att göra 
mätningar. Att veta att vi mäter rätt saker 
som kan utvärderas och hjälpa oss att nå de 
uppsatta målen.

Att arbeta med genombrottsmetodiken 
har gett oss verktyg att utveckla våra yrkes-
roller. Vi har också fått mycket inspiration 
från de andra teamen genom att vi har fått ta 
del av deras förbättringsarbete.
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Hudkliniken på Södersjukhuset

Deltagare: 
Eva Eken, läkare 
Agneta Bergsten, sårsjuksköterska 
Maria Scheid, undersköterska 
Lena Hagströmer, överläkare 
Med. dr. Åsa Boström, verksamhetschef , överläkare, docent

Handledare: Ingrid Carlquist

Bakgrund
Hudkliniken på Södersjukhuset tar emot 
bensårspatienter från hela Stockholm. Vi 
ser en ökad efterfrågan på kompetent vård 
av bensårspatienter där en orsak kan vara den 
ökande ålderspyramiden i befolkningen men 
även införandet av Vårdval Hud Stockolm där 
tyvärr denna patientgrupp  har ned prioriteras 
på grund av den lågt satta ersättningen för 
läkar besök som endast täcker förbandskost-
naderna.

Det är vanligt förekommande att de bensårs-
patienter som remitteras till oss har långva-
riga  komplicerade sår med smärtproblema-
tik och nedsatt livskvalitet. Många patienter 
saknar diagnos och har därför suboptimal 
behandling. Sammantaget är detta faktorer 
som kraftigt fördröjer sårläkningen, för-
länger lidandet och inte är kostnadseffektivt. 
Många bensårspatienter går kvar onödigt 
länge på vår mottagning på grund av svik-
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tande stöd och varierande intresse för denna 
patientgrupp i primärvården. 

Då vi gick igenom de bensårspatienter 
som vi behandlat under 2008 upptäckte vi 
att flera av våra egna bensårspatienter inte  
fått diagnos tidigt. Vi insåg att det var nöd-
vändigt att strukturera upp våra rutiner, för 
att kunna sätta tidig diagnos i sjukdomsför-
loppet, optimera behandling och säkra goda 
sårläkningsresultat.  

Minskad slöseri med patientens tid
Att tidigt inom åtta veckor från första kon-
takten sätta diagnos. På så vis skulle behand-
lingen kunna förbättras för att få en snab-
bare sårläkning. 

Hur gick det?
Under perioden 1 januari till och med augusti 
augusti har totalt 58 patienter haft nybesök 
på bensårsmottagningen. 90 % av alla dessa 
(totalt 52 st) har registrerats i RiksSår. En-
dast två patienter har under observations-
tiden fått ändrad diagnos. 

Vid återbesöket efter åtta veckor hade 100 % 
av patienterna fått en arbetsdiagnos, se figur 
nedan:

Diagnosfördelning

Venösa sår

Hydrostatiska sår

Småkärlssår

Annan genes

Trycksår

Ven, art sår

Art sår

32%30 %

15% 8% 9%

2%
4%

Vilka förändringar har vi gjort för att 
minska slöseri med patienternas tid?
Patienterna har inför besöket fyllt i en hälso-
deklaration med riktade frågor kring patien-
tens bensårsproblematik. En checklista för 
läkaren att fylla i har tagits fram som stöd för 
utredning av diagnos. Vikten av att tidigt på-
börja utredning och ge diagnos har förtydli-
gats. Hälsodeklaration och checklistorna un-
derlättar dessutom arbetet med registrering 
i RiksSår. Dessa åtgärder ser vi ger tidsvinst 
vid läkarbesöket och är ett gott stöd för att 
kunna ge tidig diagnos.

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Ge förutsättningar för en snabb sårläkning. 
Ett riktvärde som sattes upp i ett tidigt skede 
var att minska sårarean med 25 % inom åtta 
veckor från nybesöket. Såret fotodokumente-
rades och sårytans längd och bredd mättes.

Lyhördhet för patientens smärtproblematik 
och behandla patientens smärta. Smärtan 
regi strerades med VAS mätningar. Vårt mål 
var VAS <3 efter åtta veckor.

Hur gick det?
Det är svårt att endast mäta längd och bredd 
för att följa minskningen av sårarean över 
tid då ett sår även har ett djup och således är 
tredimensionellt. Vi hade önskat att vi under 
studietiden hunnit börja använda fotografe-
ring av sår med specialkamera men tyvärr 
räckte inte tiden till. I RiksSår kunde vi dock 
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se att 27 % (14 av 52) av patienternas sår läkte 
under studieperioden januari till augusti 2012.

VAS har konsekvent uppmätts vid nybe-
sök på alla patienter. Vi har sett svårigheter i 
att konsekvent dokumentera VAS värdet vid 
uppföljningsbesöket efter åtta veckor, vilket 
har lett till att detta inte kan  redovisas  i detta 
material. Vikten av att bättre dokumentera 
VAS värdet vid uppföljningsbesök kommer 
att poängteras i våra rutiner i fortsättningen.
Vid genomgång av data i RiksSår såg vi en 
tendens till överrepresentation av VAS 0 res-
pektive VAS 8–10. En trolig orsak kan vara 
att vi ej konsekvent använtVAS instrumentet 
så att patienten själv registrerar smärtin-
tensiteten. I stället har vi frågat patienten: 
”Hur ont har du på en skala 0–10”. Nu har vi 
infört VAS instrumentet på ett standardise-
rat sätt, och i samråd med smärtläkare tagit 
fram riktlinjer för behandling av smärta hos 
denna patientkategori.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Numera registereras alla nybesök på ben-
sårsmottagningen i RiksSår för att lättare 
kunna kvalitetssäkra den vård vi ger dessa 
patienter. Vi har ökat vår lyhördhet för smärt-
problematik och använder konsekvent VAS 
linjal vid registrering av smärtintensiteten 
samt ger adekvat smärtlindring i ökad ut-
sträckning. Vi planerar inom kort att övergå 
till sårmätning (area och djup) med special-
kamera för att enklare kunna följa sårstorle-
ken över tid.

Öka tillfredställelse hos patienter
Bland patienter med venösa eller hydrosta-
tiska bensår ser vi att det inte är ovanligt att 
de trots ödem ej tidigare fått adekvat kom-
pressionsbehandling. Vi vill motivera dessa 
patienter att acceptera kompressions lindor 
tills såret läkt. 

överraskande fynd:
1.  Registret har gett oss information om vårt patientmaterial på ett överskådligt sätt. Bland annat har vi funnit 

att 86 % av patienterna som kommer till oss från andra vårdgivare har fått antibiotika för sitt sår en eller flera 
gånger senaste halvåret. Denna siffra är alarmerande då vi vet att den borde ligga på en betydligt lägre nivå. 
Enligt icke publicerade siffror ur RiksSår behandlas 21 % av patienterna med antibiotika efter att de registre-
rats. 25 % av patienterna som registrerats av oss i Rikssår har under studietiden erhållit antibiotika.

I figuren nedan antyds 
att diagnosen inte 

har betydelse för om 
patienten har smärta 
eller ej, vilket tidigare 

beskrivits (ref).

 VAS 0 VAS 1–2 VAS 3–4 VAS 5–6 VAS 7–8 VAS 9–10
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Genom en systematisk genomgång av patien-
tens hälsotillstånd, tidigt ge patienten en 
diagnos och vara lyhörd för  eventuell smärt-
problematik hoppas vi att på detta sätt kunna 
ge patienten en mer positiv upplevelse av 
vården. 

Att kunna mäta VAS-smärta, samt sår stor-
lek på ett systematiskt sätt och tillsammans 
med patienten följa utvecklingen av dessa 
mått under uppföljningsbesöken. Detta bör 
även kunna ge en ökad tillfredställelse hos 
patien ten.

Att mäta hur nöjda våra bensårspatienten är 
med den vård vi ger genom att skicka ut en 
anonym frågeenkät kring detta. 
             
Hur gick det?
En enkät har skickats ut till de patienter som 
hittills registrerats i Rikssår för att få en upp-
fattning om hur nöjda dessa patienter är med 
den vård vi erbjuder. Resultaten är under be-
arbetning.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka tillfredställelse hos patienter?
Vår förhoppning är att vårt förbättringsar-
bete inom kvalitet och patientsäkerhet samt 
försöken att minska slöseriet med patientens 
tid även avspeglar sig i en ökad tillfredställel se 
hos våra patienter.

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
Tack vare RiksSår har vi fått ett nytt verktyg 
att mäta kvaliteten på vår bensårsverksam-
het med. Vi har haft tid att reflektera och på 
ett bättre sätt fått struktur på omhänder-
tagandet av denna patientgrupp under denna 
korta projekttid.

Att arbeta med genombrottsprojektet
Genombrottsprojektet uppmuntrar till att 
starta förändringsarbete i mindre skala och 
sedan följa upp de nya förändringar na tidigt 
för att eventuellt justera dem ytterligare.

RiksSår ger oss bättre möjlighet att följa 
upp diagnoser, smärta samt tiden från sår-
debut till sårläkning. Ett oväntat men in-
tressant fynd var den kraftiga överförskriv-
ningen av antibiotika som bensårspatienter 
utsätts för, något som med tanke för risken 
för utveckling av antibiotikaresistens är 
alarmerande. Detta är något vi måste arbeta 
vidare med.

Svårast  har varit att snabbt implementera 
nya arbetssätt i en stor personalgrupp. Vi har 
lärt oss vikten av att ha en strukturerad pro-
jektplan och av att involvera representanter 
från alla personalgrupper som kommer att 
beröras i förändringsprojektet. Vi har också 
sett vikten av att följa upp och utvärdera för-
ändringarna.

2. Endast 32 % av våra nybesök hade kompressions-
linda vid nybesök. I vårt material behövde minst 80 % 
av patienterna kompressionslinda med tanke på den 
diagnos vi fann.

86% Ja

14% nej

”RiksSår ger oss bättre möjlighet att följa upp diagnoser, 
smärta samt tiden från sårdebut till sårläkning.”
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Sölvesborgs vårdcentral

Deltagare:
Gunilla Olnäs, distriktssköterska 
Marie Eskesjö, distriktssköterska 
Hanna Wickström, läkare 
Agneta Sjöstrand, avdelningschef

Handledare: Ingrid Carlquist

Kom rätt – Läk lätt
Kontinuitet och kunskap inom sårvården bidrar till säkrare sårbehandling

Bakgrund 
Sölvesborgs vårdcentral i Blekinge är en 
offent lig vårdcentral med ca 12 000 listade 
patienter. Vi arbetar i team (läkare, distrikts-
sköterska, undersköterska och sjukgymnast) 

kring patienten och dennes hälsa. På vård-
centralen finns två stycken sårombud som är 
distriktssköterskor. Vi har ca 7–10 patienter 
i genomsnitt under behandling av svårläkta 
sår (>6 veckor).
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”För patienterna har vården på avdelningen  
effektiviserats och standardiserats vilket leder till en 
säkrare vård och förhoppningsvis kortare vårdtider.”

Andel patienter med VAS > 3 samt hur 
många av dessa som erbjudits smärtstillande 
vid omläggningsbesöket.
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Vårt syfte med att delta i det här projektet är 
att förbättra omhändertagandet av patien-
ter med svårläkta sår, och att med hjälp av 
RiksSår kvalitetssäkra vården för dessa. Vi 
vill försäkra oss om att alla på vårdcentralen 
hanterar dessa patienter på ett patientsäkert 
sätt. Patienterna som kommer till oss ska få 
en adekvat och trygg behandling med läkning 
på kortaste möjliga tid. 

Öka kvalitet och patientsäkerhet
Målet är att samtliga patienter med svårläkta 
sår som skattar smärta >3 på VAS-skalan ska 
erbjudas smärtlindring vid första omlägg-
ningsbesöket.

Målvärdet 1 Visar andel patienter som 
skattar VAS >3

Målvärdet 2 Visar andel patienter som 
erbjudits smärtlindring vid första omlägg-
ningsbesöket.

Det vi ser är att alla de som skattar VAS >3
blir erbjudna smärtlindring, vilket bekräftar 
att patienterna får ett omhändertagande 
med kvalitet.
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Målet är att minska antibiotikabehandlingen 
med 40 % till patienterna med svår läkta sår. 

Målvärdet är att maximalt 20 % av patien-
ter med svårläkta sår får behandlas med anti-
biotika.

Mätvärdet visar hur stor andel av våra 
patie n  ter med svårläkta sår som behandlats 
med antibiotika.

Vi ser en liten nedgång i antibiotikabehand-
lingen men fortfarande behandlas för stor 
andel sår med antibiotika. Våra reflektioner 
kring detta är att flera patienter har fått anti-
biotikabehandling insatt hos andra vårdin-
stanser innan de kommer till vårdcentralen.

Genom information och utbildning till 
våra medarbetare hoppas vi på ytterligare 
minskad antibiotikaanvändning. Under hös-
ten 2012 har vi planerat för muntlig och 
skriftlig utbildning till våra medarbetare. I 
dagsläget har alla läkare på vårdcentralen 
fått muntlig information angående minskad 
antibiotikabehandling. 

Målet är att säkerställa att alla patienter 
med svårläkta sår ska omhändertas av 
sårombud, för att uppnå kontinuitet i be-
handlingen.

Målvärdet är att samtliga patienter som 
behandlas för svårläkta sår ska omhänder-
tas av sårombud. Mätvärdet visar hur stor 
andel av patienterna som omhändertas av 
sårombuden.

Här ser vi effekten av att vi under pro-
jektets gång med hjälp av flödesschema och 
PDSA-cirkeln kunnat säkerställa patien-
tens väg till rätt omhändertagande vid för-
sta kontakt. 

Det finns fortfarande några patienter 
som inte omhändertas av sårombud efter-
som vi inte ville bryta kontinuiteten för de 
patienter som redan hade startat sin be-
handling hos annan personal vid vårdcen-
tralen.

Andel patienter med antibiotikabehandling

Andel patienter som omhändertas av sårombud.
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Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Vi har utformat ett vårdprogram som alla 
medarbetare ska ta del av under hösten 2012. 
Vi har även tagit fram ett utbildningsmaterial 
för all personal som behandlar och omvårdar 
patienter med svårläkta sår. Genom check-
listor har vi kunnat säkerställa att specifika 
frågor blivit ställda till alla patienter och på 
så sätt ökat kvaliteten på omhändertagandet. 
Vi har också ökat utrymmet för samverkan 
och kunskapsutbyte sårombuden emellan 
och på så sätt ökat patientsäkerheten.

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
För patientgruppen med svårläkta sår inne-
bär projektet ”Bättre vård med kvalitetsre-
gister” att de erhåller adekvat behandling 
effektivare. Genom att stärka och synliggöra 
sårombudens roll har kontinuiteten och där-
med tryggheten för denna patientgrupp ökat. 
Genom vårt deltagande i projektet har vi 
fått möjlighet att arbeta fram arbetsmate-
rial som vi kan använda i utbildningssyfte för 
våra medarbetare som möter denna patient-
grupp. Detta bidrar till att kunskapsnivån 

inom sårläkning ökar på arbetsplatsen. Över-
förskrivning av antibiotika är ett nationellt 
bekymmer och genom att lyfta riktlinjer för 
god sårläkning utan antibiotikabehandling 
kan vi bidra till minskad resistensutveckling.  
Via RiksSårs hemsida kan vi hålla oss upp-
daterade angående behandlings- och om-
vårdnadsriktlinjer. Genom att våra patienter 
finns registrerade i RiksSår finns möjlighet 
till enkel uppföljning av behandlingsregim 
visuellt och skriftligt. Sammantaget bidrar 
detta till kvalitetssäkring av vården för den-
na patientgrupp.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Genombrottsmetodiken har gett oss redskap 
till att kunna inventera behov och kunskaps-
läge på vår arbetsplats för att kunna planera 
och genomföra förbättringsarbeten på rätt 
nivå. Vi har fått verktyg för att mäta och ut-
värdera resultat för att se om vårt arbete bi-
drar till förbättring för patienterna. 

Vi ser en möjlighet att i framtiden kunna 
använda oss av genombrottsmetodiken för 
att höja kvaliteten inom andra förbättrings-
områden på vår arbetsplats. 
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Norrlands universitetssjukhus 
Hudkliniken

Deltagare:
Anette Leastadius, överläkare 
Elinor Johansson, undersköterska
Lena Berggren, undersköterska

Handledare: Nina Åkesson
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Bakgrund 
Vi ville kvalitetssäkra vårt arbete med ben-
sårspatienter genom att registrera dem i 
RiksSår. Antalet invånare i vårt upptagnings-
område Västerbottens län är 250 000. Vi 
hade 255 år 2011 polikliniska läkarbesök med 
kontaktorsak bensår (nybesök + återbesök, 
samtliga läkare) samt 416 sjukvårdande be-
handlingar (omläggningar). Majoriteten kom-
mer på remiss från primärvården, enstaka 
remisser från andra kliniker på sjukhuset. 
Hudkliniken har tillgång till 2–3 vårdplatser 
på medicinkliniken. Svårbehandlade bensår 
är en vanlig inläggningsorsak. Avståndet för 
patienten till universitetssjukhuset kan vara 
upp till 35 mil.

Minska slöseri med patienters tid
Målet är att 90 % av alla patienter med svår-
läkta sår ska ha en diagnos inom en månad 
från första vårdtillfället på hudkliniken.

Resultat: Samtliga patienter har från april 
2012 fått diagnos inom en månad.

Vilka förändringar har vi gjort för att 
minska slöseri med patienters tid?
Behandlande usk/ssk förbereder patienten 
inför läkarbesöket, börjar bland annat fylla 
i RiksSårsformulär. Det leder till snabbare 
handläggning

Öka kvalitet och patientsäkerhet
1.  90 % av alla patienter som skattar smärta 

VAS>3 ska ordineras smärtlindring.      
2.  Kompressionsbehandling på alla med 

venösa bensår.
3.  Behandlingsmeddelande till ansvarig 

distriktssköterska och namn på behand-
lande usk/ssk på Hudkliniken. 

Vilka förändringar har vi gjort för att 
öka kvalitet och patientsäkerhet?
Genom att använda oss av RiksSår har vi 
ökat kvalitet och patientsäkerhet för sår-
patienterna.

Vi har gemensamt beslutat var dokumen-
tation om sår ska ske i journalen.

Öka tillfredställelse hos patienter
Mål är att 90 % av alla patienter med svår-
läkta sår skulle få information och erbju-
dande om deltagande i RiksSår.

Hur gick det?
Åtta patienter med svårläkta bensår togs
emot på mottagningen. Samtliga fick infor-
mation samt registrerades. Vi nådde 100 %!

Reflektioner över vad vårt deltagande i 
projektet inneburit
För våra patienter har det inneburit snabbare 
handläggning och mer information. Tyvärr 
har det på arbetsplatsen varit en del frustra-
tion, vad kommer projektet att leda till? 

Vi har inte kommit så långt att vi använ-
derdata ur kvalitetsregister som underlag för 
förbättringsarbete. Men vi har fått nya in-
sikter, och kommer att använda registerdata 
fortsättningsvis.

Att arbeta med genombrottsmetodiken
Fördelar är att man mäter för att se att det 
verkligen blir en förbättring, och att man 
arbetar i liten skala. Det mest givande har 
varit teamarbetet, men den kreativa proces-
sen är ibland långsam. Allra svårast har det 
varit att få tiden att räcka till.

”Samtliga fick  
information samt  

registrerades.  
Vi nådde 100 %!”
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Handledare

Ann-Sofi Isaksson
Regionalt cancercentrum väst
ann-sofi.isaksson@oc.gu.se

Ingrid Carlquist
Sveriges Kommuner och Landsting
ingrid.carlquist@skl.se

Marina Levin
Akademiska sjukhuset
marina.levin@akademiska.se

Viveka Lundmark
Norrbottens Läns Landsting
viveca.lundmark@nll.se

Mats Bäckarslöf
Utvecklingsenheten  
Landstinget Sörmland
mats.backarslof@dll.se

Kristina Nordin
Sårcentrum, Blekinge  
Kompetenscentrum 
kristina.nordin@ltblekinge.se  

Nina Åkesson
Sårcentrum, Blekinge  
Kompetenscentrum
nina.akesson@ltblekinge.se

Övriga som har stöttat teamen

Per Hederström
SIR

Susanne Wickberg
SIR

Thomas Nolin
SIR

Henrik Forssell
RiksSår
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