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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2  

Instruktioner till mottagningen  
Denna mall avser dels planen (del 1) och dels slutredovisningen (del 2). Mallen med del 1 ifylld och 
döpt till ”Enhet tema år del 1” t.ex. ”Boo VC diabetes 2020 del 1” skickas per e-post till 
funktionsbrevlåda forbattringsarbeten.hsf@sll.se senast den 28 februari 2020, men gärna redan i 
januari 2020 för att ni ska hinna få återkoppling i god tid gällande eventuella justeringar som kan 
behövas.  
Denna mall med även del 2 ifylld och döpt till ”Enhet tema år del 2” t.ex. ”Boo VC diabetes 2020 del 
2” skickas till samma funktionsbrevlåda senast den 31 januari 2021. 
Mer information finns i ”Information om målrelaterad ersättning 2020” på Vårdgivarguiden och på 
QRC:s webbplats. Frågor kan även skickas till rita.fernholm@sll.se. 

 

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. 
 
Malin Björlin, DSK, projektledare, slutat i mitten nov -20: malin.bjorlin@sll.se  
Lina Forsman DSK, Sari Stenfelt ssk (ersättare DSK, ssk mottagning) 
Rahwa Berhane, DL HL-mottagning 
Helene Bengtsson, USK mottagning, Anna Syberg, USK mottagning (ersättare) 
Morvarid Bozorgi, DSK, enhetschef hemsjukvård 
Hanna Gebregiorgis, USK hemsjukvård 
Rotsukhon Langer, fotsjukvårdare, Gunnel Bergman, fotsjukvårdare  
Sofia Mårtensson, DL, enhetschef 
Sandra af Winklerfelt Hammarberg, DL, verksamhetschef 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på? Inom vilket område ser ni en tydlig förbättringspotential och varför? 
Detta är viktigt för att kunna välja ett område där ni har möjlighet att göra tydlig skillnad så ni inte 
lägger tid på ett område som ni redan är bra på. 
Gå in och titta på era resultat när det gäller kvaliteten på vården och era processer från t.ex. 
Regionens uppföljningsportal (GUPS), medrave m4 (ändra inställningen så tiden går 5 år tillbaka och 
välj listade patienter så ni inte tappar de som inte varit hos er på ett tag), PrimärvårdsKvalitet (PvK), 
Nationella Diabetesregistret (NDR) osv. Ange det ni kommer fram till i stora drag. 
T.ex. Vi ser i medrave m4 att vi har många patienter med hypertoni som inte når 
målblodtryck 
Eller Vi ser i GUPS att vi ligger långt från Socialstyrelsens riktlinjer gällande andel 
patienter som får statinbehandling efter stroke 
  
Vi ser att vi inte har någon tydlig struktur för omhändertagande av svårläkta sår på Liljeholmens 
Vårdcentral. Det brister bl a i kontinuitet på mottagningen, samma patient kan träffa olika 
DSK/ssk varje vecka, vilket kan innebära att såren tar längre tid att läka p g a brister i 
omvårdnadsplan, bristande uppföljning, brister i diagnostik samt överanvändning av antibiotika 
som några exempel. Frågor har kommit upp om när man bör kontrollera järn- och zinkvärden t ex, 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:malin.bjorlin@sll.se
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finns ankeltryck dokumenterat och har patienten blivit remitterad till fotsjukvård om det finns 
tecken till neuropati eller cirkulationsrubbning?  
 Vid sårvård i hemsjukvården finns bättre kontinuitet men även där ses förbättringspotential i 
uppföljning av omvårdnadsplaner, förebyggande arbete med nutritionsbedömning, trycksårs-  och 
fallriskbedömning t ex, samt de svårigheter som finns med arbete i patientens hem gällande 
arbetsställning, belysning och hygien.  
 
Det finns idag bara några indikatorer i Primärvårdskvalitet som gäller bensår, och det är 
prevalens 0,1 %, etiologisk diagnos 79,4% och registrering av kompressionsbehandling 0 % 
(sannolikt för att det inte registreras systematiskt under sökord). Det finns inte heller någon 
indikator i GUPS gällande sår.    
 
Det finns ett särskilt register som heter Rikssår, vi måste undersöka det mer för att se om det kan 
vara en hjälp till bättre struktur och uppföljning. 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. diabetes, hypertoni, 
patientsäkerhet, läkemedel, psykisk ohälsa, annat…… 
  
Patienter med svårläkta sår utgör en liten grupp av vårdcentralens alla patienter, men det är ofta de 
alla sjukaste. Långvariga sår innebär ett stort lidande, de påverkar funktionsförmåga och medför ofta 
ökad oro och högt vårdutnyttjande. Även för patienter som i övrigt är friska kan svårläkta bensår 
innebära stora inskränkningar i livet.  
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
 T.ex. Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med högt blodtryck, det är 
viktigt för att minska risken för stroke och andra komplikationer 
 
Vi vill förbättra omhändertagandet av alla våra patienter med svårläkta sår. Sår medför risk för sämre 
livskvalitet och fysisk rörlighet. Med förkortad läkningstid kan andra sjukdomar och komplikationer 
förebyggas.   
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av diabetes, öka andel i % av dessa patienter som behandlas med statiner 

 
1. Öka andelen patienter med etiologisk diagnos till svårläkt sår för att möjliggöra mer 

specificerad behandling.  
2. Öka andelen patienter med svårläkta sår som fotodokumenterats och har uppdaterad 

omvårdnadsplan minst 1 gång/månad. 
3. Öka andelen patienter med venösa sår/venös insufficiens som får dokumenterad 

kompressionsbehandling.  
4. Öka andelen patienter med svårläkta sår som fått en nutritionsstatusbedömning.  
5. Öka andelen patienter med svårläkta sår som läker inom 2 mån.  
6. Förbättrad patientupplevelse: Trygghetskänsla, minskad smärta/irritation/klåda, ökad 

rörlighet och funktionsnivå i den mån det går.  
7. Förbättrad kontinuitet, fast vårdkontakt och max tre DSK/SSK/USK runt patienten som 

ansvarar i samarbete med team av läkare, fotsjukvård t ex.  
8. Förbättrad struktur för uppföljning och förbättrad följsamhet till riktlinjer genom 

användande strukturerad dokumentationsmall och av kvalitetsregister Rikssår. 
 

  
Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
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S - Specifikt, tydligt och konkret 
M - Mätbart, hur vet man när man nått målet? Antal / andel / öka eller minska ett visst värde osv. 
A - Accepterat av de som berörs, det måste vara ett mål som ni vill uppnå 
R – Realistiskt, både ett för högt och ett för lågt uppsatt mål kan dra ner engagemanget, det ska 
vara möjligt att uppnå målet på den tidsram ni satt upp  
T – Tidsatt, det är viktigt med ett tidsatt mål så att ni vet till när det är tänkt att målet ska uppnås, 
detta kan också bidra till ökat engagemang!  
 
 

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

a. Vilka förbättringsidéer har ni? Ni kan ta fram idéer genom att titta i vårdprogram, nationella 
riktlinjer eller genom att brainstorma fram idéer. Om ni vill kan ni använda verktyget 
fiskbensdiagram för att ta fram idéer.  

b. Vad är viktigt för era patienter?  Hur kan ni involvera dem? Om ni vill kan ni använda något 
av verktygen för patientsamverkan i QRC:s verktygslåda. 

a. Vi kan registrera enheten och våra patienter i Rikssår för att få möjlighet till säkrare 
uppföljning av våra kvalitetsdata.  

b. Vi ska börja med att kartlägga bättre hur sårvård och förebyggande arbete ser ut idag både i 
mottagningsarbetet på vårdcentralen och i hemsjukvården.  

c. Vi ska göra tydliga dokumentationsmallar och checklistor för att säkra jämlik vård och att 
ingenting missas. Tex särskild lab-grupp 

d. Vi ska göra en tydlig beskriven vårdprocess för att säkra att alla patienter får säker och jämlik 
tvärprofessionell bedömning och behandling.    

e. Vi ska genomföra utbildning av medarbetare för att öka kunskapen om svårläkta sår.  
f. Vi ska arbeta tvärprofessionellt och tillvarata kompetenser som finns i olika professioner, 

dels internt inom vårdcentralen (läkare, distriktsköterska, sjuksköterska, undersköterska, 
fotsjukvårdare), dels externt med arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist t ex för samverkan 
kring hemsjukvårdens patienter eller rullstolsburna patienter med risk för trycksår. 

g. Vi ska kartlägga förbandsmaterial och öka kompetens i vad som fungerar bäst vid olika sår.  
h. Ev studiebesök på hudmottagning? 
i. Ev ta fram en enkät/några frågor till patienterna för att höra hur de upplever vår 

sårmottagning? 
j. Vi ska ha struktur för återkommande uppföljning av kvalitetsdata i Rikssår och PV-kvalitet. 

 
k. Se punkt i. ovan, ta fram en enkät eller några frågor i journalmall/checklista för att mäta och 

följa upp patienternas upplevelse: T ex VAS smärta, VAS klåda/irritation, hur förband 
påverkar förmåga att duscha/personlig hygien men också hur de upplever om olika 
förbandsmaterial eller kompression medför skillnader i hur ofta de behöver omläggning och 
vad de tycker om det.  

 
 

 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
Välj ett till fem mått, som speglar om er förändring blir en förbättring. Mät utfall (det som gör 
skillnad för patienterna) men gärna även det ni gör (=processmått). T.ex. Antal årskontroller varje 
månad av diabetikerna. Antal snabbspirometrier per vecka. Antal läkemedelsgenomgångar som görs 
varje vecka eller månad. Mät gärna ofta, minst 1 gång per månad, så ni kan byta eller justera er 
förbättringsidé om den inte leder mot ert mål. Självklart kan ni fortsätta att mäta efter 2019-12-31 
även om det är 2019 ni redovisar här. En indikator ska börja med Antal… eller Andel… 
 Indikatornamn Nuläge = 

Startläge 
Datum/
period 

Mål 
(% 

Källa Datum 
för att 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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T.ex. Andel diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

(% eller 
antal) 

för 
start-
läge 

eller 
antal) 

uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Etiologisk diagnos bensår 79 % 200214 90% PVKv 201231 

Indikator 2 
 

Kompressionsbehandling 
venösa bensår/insuff 

0% 200214 70% PVKv 201231 

Indikator 3 Kontinuitet: 
a) Andel som 

remitteras till hud 
minska 

b) Andel med fast 
vårdkontakt, färre 
antal kontakter 

 
Kanske 
70%? 
 
 
Kanske 6 
olika ssk 

200214  
25% 
 
 
 
 
Max 3 

 
Journ
algran
sknin
g/M4 

201231 

Indikator 4 Andel med dokumenterad 
riskbedömning (HSV), 
trycksår/fallrisk/nutrition 

Brister i 
dokumenta
tion, 
kanske 
70% 

200214 90% 
(återk
omma
nde 
vb) 

E-
hälsa/
M4 

201231 

Indikator 5 Öka andel med 
fotodokumentation 

?  90% M4? 201231 

Kommentar (valfritt):   
 Vi har precis påbörjat kartläggningen och måste arbeta mer med att definiera indikatorerna och 
strukturera dokumentationen så att det går att följa upp målen.  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Primärvårdskvalitet 
M4 
E-hälsa SLSOs uppföljningsverktyg 
GUPS  
Rikssår 
 
 
Vi planerar 1 gång per kvartal till att börja med innan vi fått tillförlitliga data, till hösten 1 gång 
per månad.  
 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Använd gärna förbättringshjulet PDSA (=Plan Do Study Act) som stöd. Testa i liten skala först och 
justera era idéer enligt vad ni lär er och testa igen. När ni är nöjda kan ni testa på hela 
husläkarmottagningen och standardisera arbetssättet.  Redovisningen av steg 7 sker i 
slutredovisningen i del 2 nedan. 
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 

 

 

 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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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. 

 
En tvärprofessionell arbetsgrupp bildades som hade möten 1-2 ggr/månad. En del av arbetet 
kunde inte genomföras som planerat p g a covidpandemin, och en del fokus blev att patienterna 
med sår, som också var riskgrupp kunde komma för omläggning eller få omläggning på säkert sätt 
i hemsjukvården och undvika smitta.  
 
Första fasen var kartläggning och nulägesbeskrivning. Det fanns olika upplevelser och målbilder i 
arbetsgruppen. Rikssår bedömdes inte som den hjälp man förväntat, projektledaren ordnade 
inloggning, men det beslutades sedan att inte gå vidare med att registrera alla patienter.  
 
Inventering visade att hela patientpopulationen rörde färre än 20 patienter med pågående 
svårläkt sår under en viss period, varför det inte bedömdes finnas underlag för en fast bemannad 
sårmottagning med två team och mottagning två ggr i veckan. Inriktningen blev i stället att öka 
kunskapen hos alla medarbetare som träffar patienter med sår, att med tydliga och 
standardiserade omvårdnadsplaner och genom att utse en omvårdnadsansvarig ssk för varje 
patient med sår uppnå målet med förbättrad struktur, tvärprofessionellt samarbete och kontinuitet 
på de ordinarie DSK-/ssk- och uskmottagningar som finns och utveckla ett likartat arbetssätt i 
hemsjukvården.  
 
Två särskilda kameror införskaffades för att på strukturerat sätt följa sårläkning både på 
mottagning och i hemsjukvård och rutiner för att fotodokumentera regelbundet.  
 
Projektledaren som särskilt sårkunnig distriktssköterska gjorde bedömningar av alla pågående 
patienter med sår, både på mottagningen och åkte runt till hemsjukvårdspatienterna med sår. 
Strukturerad bedömning, omvårdnadsplan och sårjournal gjordes för alla patienter, som sedan 
följdes upp av deras ordinarie fasta vårdkontakt/omvårdnadsansvarig.  
 
Kartläggningen visade också att det förekom väldigt många olika omläggningsmaterial och 
varierande kunskap om användning. Arbetsgruppen grupperade och strukturerade vilka förband 
och omläggningsmaterial som ska beställas och användas för vilken typ av sår. Vid den första 
tvärprofessionella utbildningen gicks detta igenom. Det gjordes lathundar med bilder och 
instruktioner till behandlingsrum så att alla medarbetare lättare kan arbeta standardiserat.  
 
Arbetsgruppen har hållit i två tvärprofessionella workshops för all berörd personal, läkare, ssk, 
usk på både mottagning och hemsjukvård. En del har varit utbildning bl a om vikten av diagnostik, 
olika etiologisk diagnos till sår, utbildning om behandling och omläggningsmaterial, utbildning om 
infektioner och antibiotika, utbildning om fotsjukvård. Båda utbildningarna har också bestått av 
diskussioner och interaktivt lösningsfokuserat arbetssätt kring bl a rollfördelning, ronder, 
flödesschema och gemensam standardiserad dokumentation. Båda utbildningarna har haft 
interaktiv inriktning med falldiskussioner och avslutande quiz. 
 
En del av bristerna rörde brister i strukturerad dokumentation, vilket också medförde att det var 
svårt att följa upp indikatorer. Arbetsgruppen kom fram till att bästa checklistan är om rätt sökord 
finns i journal och har tagit fram förslag på förbättrade journalmallar för sårmottagning, både för 
första bedömning där ankelindex, vikt, nutritionsbedömning, debutdatum mm ska ingå, och för 
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omläggningsbesök. Som enskild vårdcentral i SLSO kan vi dock inte införa nya journalmallar på 
egen hand, så förslagen har skickats till INKA-grupp för bedömning och möjlighet för fler att dra 
nytta av lärdomarna. 
 
Arbetsgruppen har också tagit fram ett flödesschema för att förtydliga och standardisera så att 
alla patienter med risk för svårläkt sår identifieras och får tvärprofessionell bedömning, samt 
kontrollpunkter för när ny bedömning tvärprofessionellt ska initieras. Arbetet med att sprida och 
implementera detta i alla berörda grupper är påbörjat under januari -21.  
 
 
Slutligen genomfördes en patientenkät under Vecka 50, där de då aktuella 17 patienter med 
pågående såromläggning tillfrågades om deras upplevelser och önskemål. Patientenkäten 
diskuterades och återkopplades i arbetsgruppen för att ta tillvara i fortsatt arbete.    
 
 
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) 
 Indikatornamn 

T.ex. Andel 
diabetiker med 
HbA1c över 70 
mmol/mol 

Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Etiologisk 
diagnos vid 
bensår 

79% 200214 90% 87% M4/Pv
Kv 

201231 

Indikator 2 
 

Kompressionsbeh
andling vid 
venösa bensår 

0%  200214 70% 69% M4/Pv
Kv 

201231 

Indikator 3 Kontinuitet 
a) Remisser 

till hud 
minska 

b) Fastvård
kontakt/a
ntal ssk-
kontakter 

 
a)? 715 
alla 
hud 
b)? 
upp 
till 6 
olika 

a) 
190301-
191227 
jämfört 
200301-
201227 
b) 
191227-
201227 
jämfört 
200627-
201227 

a) 25%   
av alla 
med 
sår 
b)Max 
3 
olika, 
90% 
omvan
svarig 
ssk 

a)715 
jämfört 
716 (Går 
inte att 
separera 
från 
andra 
hudremis
ser.) 
b) Går 
inte att 
mäta 
antal ssk-
kontakter
31% 
helår, 
76% 
senaste 6 
mån har 
omv-
ansvarig 
ssk  

M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
M4 

201231 
 
 
 
 
 
 
 
 
201231 
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Indikator 4 Dokumenterad 

riskgenomgång 
fall, trycksår, 
nutrition 

67 % 
av 
HSV 

200214 90% Ca 95 % 
av 
inskrivna 
HSV, får 
inte fram 
för 
mottagni
ng 

SLSO 
Insida 
uppfölj
ningsv
erktyg 

201231 

Indikator 5 Andel 
fotodokumentatio
n 

? 200214 70% Totalt 87  
patienter 
har 
sökord 
fotodoku
mentatio
n, 37 utan 
sårdiagn
os vilket 
ger att 50 
patienter 
dvs runt 
100 % av 
dem som 
haft sår 
under 
året är 
dokument
erade, 
med viss 
risk för at 
andra 
sårskador 
kan ha 
kommit 
med. 
(Svårt att 
få helt 
tillförlitli
ga data) 

M4 201231 

Övriga kommentarer:    
Vid kartläggning kom arbetsgruppen fram till att det är en väldigt liten grupp patienter och det 
var svårt att hitta adekvata indikatorer med de journalmallar som finns. Tydliga resultat på de 
indikatorer som finns färdiga i Primärvårdskvalitet men saknas möjlighet att ta fram viktigaste 
indikatorer för patientnytta bedömdes eg vara: 

 Tid för sårläkning (då måste debut och slutdatum finnas som sökord i journalmall),  

 Förändring VAS smärta/obehag/klåda (saknas möjlighet att ta fram ur journaldata) 

 Fast omvårdnadsansvarig ssk/dsk (vi har fått fram förbättring) 
 
Patienternas upplevelse, delaktighet och kunskap: följdes upp med en patientenkät under V50: 
17 svar varav 13 från HLM och 4 från HSV:  

 70,5 % upplevde behandlingsbesök för sår som bra, 17,5 % som ganska bra, ingen dåligt, 2 
svar ofullständigt/ kommentar: en varierande, en att det inte var bra från början med 
många olika ssk 
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 59 % upplevde att det var viktigt att träffa samma vårdgivare vid varje omläggning, 35 % 
att det var ganska viktigt. Kommentarer: ”helst samma”, ”i  alla fall bättre med ett team 
som har koll tillsammans”, ”på LVC jobbar DSK i team, bra kommunikation – känns som 
samma”, ”alla trevliga”. 

 82 % upplever att de har tillräcklig kunskap om sina sår, 18 % inte.  

 23 % önskade mer information om vad de kan göra själva för sårläkning, 70 % inte. 

 88 % känner sig delaktiga i sin sårbehandling, 12 % inte 

 Patienterna fick också möjlighet att ge förbättringsförslag, de flesta hade inget att tillägga 
eller var nöjda som det var, två önskade mer kontinuitet, samma personal, en önskade 
längre tid för att lufta såren.  

  
För kvalitetsuppföljning bedömdes indikatorer viktiga som: 

 Omvårdnadsplan och regelbunden uppdatering av den 

 Fotodokumentation (vi ser tydlig förbättring mot 100 % när tillgången till kamera också 
förbättrats, men saknas helt tillförlitliga data, går inte att ta fram ur Picsara) 

 Vikt, nutritionsbedömning 
Det var svårt att få fram tillförlitliga data på detta utan standardiserade journalmallar och 
färdiga rapporter.  
 
  Arbetsgruppen har arbetat fram journalmallar med viktiga sökord som skickats till INKA-
gruppen i SLSO men vi saknar möjlighet att implementera egna mallar.  
Arbetsgruppen kom också fram till att det var svårt att använda sig av Rikssår, kräver personlig 
inloggning och tillförde inte bättre indikatorer.  
 
Det blev ett lärande i gruppen vilka svårigheter det är att ta fram indikatorer som mäter det man 
vill mäta och som kan tas fram utan manuell journalgenomgång. Ett exempel är indikator 3a) att 
minska remisser till hud, vilket ursprungligen var tänkt som att man med bättre kompetens och 
struktur skulle behöva remittera färre patienter med sår, då remiss också medför sämre kontinuitet 
för patienten och längre resväg t ex. Men de flesta hudremisser skrivs av andra anledningar då 
detta är en liten patientgrupp så det går inte att få tillförlitliga data på detta.  
 
Två kameror har införskaffats en för mottagning och en för hemsjukvården, och i nuläget 
fotodokumenteras alla sår regelbundet till läkning. 
 
 
 
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. Arbetsgruppen har lärt sig mer om varandras kompetenser och mer om sårvård. De har 

också lärt sig om vilka svårigheter som finns i att genomföra kvalitetsarbete, som att ta fram 
mätbara indikatorer, att bryta ner mål på genomförbara delmål och att formulera och 
ifrågasätta mål ur patient- och organisationsperspektiv. Att det t ex inte är så lätt att överföra 
kunskap från en specialiserad sårmottagning på hudklinik till arbetssätt på vårdcentral med 
andra patienter och andra förutsättningar.  
 
Vi har lärt oss att detta är en liten grupp patienter, men de gör många besök och det finns 
mycket som kan förbättras för att tidigt uppmärksamma risk och att förkorta läkningstid och 
lidande med strukturerat tvärprofessionellt omhändertagande.  
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Hela vårdcentralen har genom workshops lärt sig mer om olika professioners kompetens, hur 
vi skulle kunna samarbeta mer och bättre kring sårpatienter, och vad som är viktigt att tänka 
på gällande sårvård, diagnostik och riskfaktorer.  
 
Vi har lärt oss mer om vikten av strukturerad dokumentation och helst att checklistor 
fungerar inne i journalen med rätt mallar som underlättar för att göra rätt. Men också att vi 
inte kan påverka allt lokalt. En annan lärdom var att det hade varit bra att ha med en 
läkarsekreterare/LSA i arbetsgruppen, som kan tillföra kunskap om strukturerad 
dokumentation och journalmallar.  
 
Vi har lärt oss att patienterna inte alltid uppfattar samma saker som vi. Merparten var nöjda 
och upplevde god kontinuitet, några patienter såg kontinuitet som team mer än enskilda 
personer.  

 
 
2.  Vi har genomfört en patientenkät för de patienter som hade omläggningsbesök på mottagningen 
eller i hemsjukvården under V50, se redovisning ovan.  

3. Arbetet i arbetsgruppen fortsätter men med lägre intensitet, vi inväntar att få godkännande för nya 
journalmallar från SLSO men försöker dokumentera standardiserat enligt det vi kommit fram till. Vi 
implementerar standardiserat flödesschema för att säkra att alla patienter med risk uppmärksammas 
och tidigt får tvärprofessionell bedömning, en omvårdnadsansvarig ssk och tydlig uppföljning. Vi 
fortsätter följa upp med fotodokumentation och att tillse att checklistor följs med att ankelindex etc 
enligt de förslag som arbetsgruppen tagit fram.  
 
Vi har dock kommit fram till att den ursprungliga plan som fanns hos projektledare och arbetsgrupp 
om en särskild sårmottagning med särskilt team inte går att genomföra. Vi kommer dock starta upp 
en uskmottagning för att använda och utveckla den kompetens och teamarbete som finns både i ssk-
/dsk- och uskgrupp på bästa sätt, vi verkar för att patienter bokas till samma team och ssk/dsk/usk.  
 
Vi planerar att boka fler patienter på tvärprofessionella besök, dvs att läkare, ssk/dsk/usk och 
fotvårdare i vissa fall kan träffa patienten tillsammans. Vi fortsätter med rondtider och att använda 
fotodokumentation för att följa upp och justera behandling och omvårdnadsplan både på 
mottagningen och i hemsjukvården.  
 
Vi gör beställningar av material enligt de förslag som arbetsgruppen tagit fram. Checklistor för 
utrustning/påfyllning och lathundar med bilder på förband etc ska finnas på varje rum där sårvård 
och omläggning sker.  
 
Vi kommer i nuläget inte att registrera patienter i Rikssår, vi hoppas att bättre journalmallar kommer 
göra det lättare att följa upp med de statistikprogram som finns kopplat till journalsystemet.  
 
 
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 
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