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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

 

DEL 1 – Planen 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner  
Ett förbättringsarbete har större chanser att få goda resultat om flera olika yrkesgrupper deltar.  
Ange e-postadress för kontaktpersonen för arbetet. 
  
Juoell Abied: Enhetschef och Distriktssköterska – juoell.abied@sll.se 

Lena Herö Karlsson: Verksamhetschef och Distriktssköterska 

Sofie Knoph: Sjuksköterska 

 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
  
Vi arbetar på en vårdcentral som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med patienter som 
kommer från olika kulturer och där vi även har många nyanlända patienter. Många patienter vet inte 
hur hälso-och sjukvårdsystemet är uppbyggt och har ibland svårigheter att boka tider på 
vårdcentralen. Detta kan vara en anledning till att vi sedan länge tillbaka uppmärksammat att vi har 
väldigt mycket oplanerade besök på mottagningen. Detta leder till att det blir långa väntetider till att 
få träffa legitimerad personal. Många av patienterna har svårigheter med det svenska språket och 
tillsammans med det som beskrivit ovan tros detta vara anledningen till att patienter kommer på 
oplanerade besök. 
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 
 
Då vårdcentralen har många oplanerade besök med långa väntetider har vi valt att lägga fokus på att 
förbättra mottagningsflödet för oplanerade patienter. Utöver detta finner vi även ett behov av att 
förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor som jobbar med dessa patienter. Sjuksköterskor upplever 
brister i mottagningsarbetet och har önskat förbättringar av denna.  
 
Steg 3 Övergripande mål –  
 
 

- Vi vill minska väntetiderna för patienter som kommer på oplanerade besök.  
 

- Vi vill förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor. 
 

 
 
Steg 4 Specifika delmål–  

  
- Våra väntetider på oplanerade besök är i dagsläget i genomsnitt 45 min per patient. Dessa 

väntetider har mäts på alla oplanerade patienter vi har tagit emot under vecka 8 år 2020. Ett 



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Hallunda Vårdcentral 
  
Verksamhetschef 
  
Lena Herö Karlsson 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
genomsnitt av väntetiderna har räknats ut baserat på detta.  Målet är sänka väntetiderna till i 
genomsnitt 30 min per patient. Detta innebär 33,3 procentig sänkning. 
 

- Sjukfrånvaron hos sjuksköterskorna är 10 procent under år 2019. Vi önskar sänka detta till 8 
procent under 2020.  
 

- Personalomsättningen för sjuksköterskor år 2019 var 3 stycken. Målet är att detta ska sjunka 
till 1 styck under 2020.  

 
 
 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 
 

a.   
- Vi tänker ändra vårt flödesschema för oplanerade patienter genom att istället boka in dessa 

patienter på specifika tider så att de vet när de ungefär kommer att få hjälp. Detta kan bokas 
via telefonrådgivningen men även på plats av receptionen till samma dag. Även läkare kan 
boka in patienter som behöver en bedömning samma dag eller dagen efter.  
 

- Vi kommer att genomföra en enkät med frågor gällande arbetsmiljön som berör oplanerade 
besök som sjuksköterskorna får besvara innan start av projekt som sedan efter start av 
projekt utvärderas i etapper om var tredje månad med samma enkätfrågor.  

 
 

b.   
 
 

- Enkät till patienter med frågor som rör väntetider kommer att ges till patienter innan start av 
projektet för att se vad de tycker om väntetiderna. Efter implementering av det nya 
flödesschemat kommer patienterna som besöker mottagningen få fylla i en ny enkät för att få 
reda på deras upplevelser av det nya systemet. 

 
 
 
 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
 

 Indikatornam
n 
 

Nuläge = 
Startläge (% 
eller antal) 

Datum/pe
riod för 
start-läge 

Mål (% eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Väntetider för 
patienter som 
kommer på 
oplanerade 
besök. 

Den 
genomsnittliga 
väntetiden 
under 
mätvecka 8 var 
45 minuter per 
patient. 

Vecka 8 år 
2020 
 

Målet är att 
sänka 
väntetiden 
till 30 
minuter per 
patient. En 
procentuell 
sänkning på 
33 procent. 

Uträkn
at den 
2020-
02-24 
med 
hjälp av 
tidboke
n i Take 
care 

2020-
12-31 
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Indikator 2 
 

Andel 
personalomsätt
ning av 
sjuksköterskor. 

3 st Mätt under 
år 2019 

1 st Herom
a 

2020-
12-31 

Indikator 3 Andel 
sjukfrånvaro 
hos 
sjuksköterskor. 

10 procent Mätt under 
år 2019 

8 procent Herom
a 

2020-
12-31 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Patienternas väntetider för oplanerade besök har räknats ut genom att under en hel vecka analysera 
väntetiderna för de oplanerade patienterna.  Med hjälp av kalendern för patienterna har vi mätt 
väntetiden från när de registrerade sig i kassan tills att en sjuksköterska ropade in patienten från 
väntrummet.  Detta har genomförts under vecka 8. Därefter har vi räknat ut ett genomsnitt för 
väntetiderna för oplanerade besök. Datumet för uträkning av väntetiden genomfördes 2020-02-24. 
 
Statistiken för sjuksköterskornas sjukfrånvaro för år 2019 är tagen från Heroma datum 2020-02-26 
och ligger på 10 procent. 
 
Sjuksköterskornas personalomsättning år 2019 är tagen ifrån Heroma datum 2020-02-26 och ligger 
på 3 st. Denna redovisning på omsättningen är baserad på sjuksköterskor som lämnat vårdcentralen 
för arbete på annan vårdcentral eller instans inom vården.  
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 

 
Döp denna fil till: Enhet tema år del 1 
t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 1 och skicka in senast 28 februari 2020 till: 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

 

 
DEL 2 – Slutredovisningen 

OBS: Denna del skickas in senast 31 mars 2020, se steg D. 
A. Hur har ni testat och standardiserat era förbättringsidéer? 
När ni testat att förbättringsidéerna fungerar i liten skala kan ni standardisera det nya arbetssättet. 
Beskriv hur ni jobbat. 

 
Detta arbete hade tänkt starta igång i början av år 2020. Dock har det inte varit möjligt för oss att 
tillämpa våra förbättringsidéer på grund av Covid-19 pandemin. Då kvalitetsarbetet handlade om att 
förbättra flödet för oplanerade patienter har det inte varit möjligt för oss att utföra detta på grund av 
omständigheterna. Vi stängde dock vår drop in verksamhet relaterat till pandemin.  
 
Vi behövde i större omfattning utföra triagering via telefon. Vi gjorde istället så att vi triagerade 
mestadels i telefon och bokade in patienterna som behövde komma samma dag eller dagen efter på 
ett så kallat planerat besök till mottagningssköterskan. Dessa patienter hade troligtvis istället kommit 
in via drop in om vi hade kvar det. Det går att säga att vi kunde tillämpa lite av det vi planerade, då 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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patienterna bokades in på en specifik tid men inte i samma utsträckning som vi annars hade gjort på 
grund av pandemin. En så kallad ”jourläkare” var tillgänglig för mottagningssköterskan om behov 
skulle uppstå. Vissa patienter fick digitala möten istället med en läkare. Vi började arbeta mer digitalt 
på grund av pandemin.  
 
Vi gjorde även så att när patienterna bokades, dubbelbokades dem inte i kalendern, det var enbart en 
mottagningssköterska som tog hand om dessa patienter och en mottagningssköterska hjälpte till när 
behov fanns. Detta gjorde att mottagningssköterskan inte markerade med sitt namn när denne tog 
emot patienten i rummet. Det går därför inte att redovisa resultat för indikator 1 på grund av detta. 
Hade namn skrivits hade det varit möjligt att räkna tiden från att patient anmälde sig i kassan tills att 
sjuksköterskan tagit emot patient.  
 
 
B. Resultat 
Vilka resultat har ni uppnått? Ange startläge, datum och mål (klistra in från steg 6) samt 
resultatet och datum/period för när resultatet togs ut. Om ni mätt under tiden får ni gärna 
inkludera det i en bilaga (t.ex. över tid i form av ett linjediagram som visar mätvärdena över tid) 
 Indikator

namn 
 

Start- 
läge  

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål  Resultat  Käll
a 

Datu
m/ 
perio
d för 
resul
tat-
värde
t 

Indik
ator 1  
 

Väntetider 
för 
patienter 
som 
kommer på 
oplanerade 
besök. 

Den 
genomsnittliga 
väntetiden 
under 
mätvecka 8 var 
45 minuter per 
patient. 

Vecka 8 
år 2020 
 

Målet är att 
sänka 
väntetiden 
till 30 
minuter per 
patient. En 
procentuell 
sänkning 
på 33 
procent. 

Går inte att 
räkna ut detta 
längre då 
mottagningssk
öterskan inte 
skrev sitt 
namn när pat. 
togs in i 
rummet. Se 
text ovan på 
del A.  

Ej 
aktu
ellt.  

Ej 
aktuel
lt 

Indik
ator 2 
 

Andel 
personalo
msättning 
av 
sjuksköters
kor. 

3 st Mätt 
under år 
2019 

1 st 3 st 
mottagningssk
öterskor sa 
upp sig år 
2020.  

Hero
ma 

20200
101-
20201
231 

Indik
ator 3 

Andel 
sjukfrånva
ro hos 
sjuksköters
kor. 

10 procent Mätt 
under år 
2019 

8 procent 15,2 % 
sjukfrånvaro. 
Detta kan 
också 
förklaras av 
pandemin. 

Hero
ma 

20200
101-
20201
231 

 
 
Övriga kommentarer:    



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Hallunda Vårdcentral 
  
Verksamhetschef 
  
Lena Herö Karlsson 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
Ni får gärna redovisa tätare mätningar, skicka då med en bilaga, gärna i form av ett linjediagram. 
Ni kan också skriva mer om vilka källor ni funnit mest användbara. 
 
Inte aktuellt med redovisning av mätningar då detta inte var möjligt på grund av annat arbetssätt 
relaterat till pandemin. 
 
Vi använde oss av Heroma för uträkning av sjukfrånvaro och personalomsättningen. 
 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

1. Vad har ni lärt er? 
2. Hur har ni använt kunskap från patienter under olika delar av förbättringsarbetet? Hur har 

arbetet strävat efter att öka patienters delaktighet eller involvering i vården? 
3. Vad har ni för plan framåt gällande detta område? 

1. 
Det är svårt att utvärdera detta men i stort verkar det ändå ha funkat bättre när patienterna bokades 
in på planerade besök i och med att stressen hos sjuksköterskorna minskades enligt deras egna 
upplevelser och patienterna fick i största möjliga mån komma in på den tiden som de var bokade på. 
Det går då att anta att väntetiderna minskades för patienterna.  

2. 
På grund av pandemin har det varit nästintill omöjligt att involvera patienter. Vi hade planerat att ge 
dem en enkät gällande väntetiderna men inget sådant kunde utföras.  

3. 
När det lugnat ner sig med pandemin har vi tänkt fortsätta boka in patienterna på planerade besök 
för att minska väntetiderna för patienterna samt för att minska stressen hos sjuksköterskorna. 
Receptionspersonal ska kunna boka in patienterna på en ledig tid samma dag till en 
mottagningssköterska om patient kommer till receptionen utan att ha en bokad tid. Vidare kan även 
läkare boka in patienter till mottagningssköterskan om behov finns för detta. Genom planerade besök 
för de patienter som behöver komma samma dag eller dagen efter kan vi förhoppningsvis minska 
väntetiderna för patienterna och då även främja patientsäkerheten.  
 
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

