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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. 
  
Kerstin Gustavsson, SSK  
Gunn-Eli Wika, specialist i allmänmedicin 
Ylva Bäckstrand, SSK, ylva.backstrand@ptj.se 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
  
Vi har tidigare under vaccinationskampanjerna haft drop-in vilket har resulterat i att väntrum och 
trapphall har varit fulla med människor i riskgrupper. Personal upplever denna period som ganska 
stressande och patienter brukar uttrycka frustration över trängsel och väntetider och även irritation 
när de inte fått vaccination trots väntan. 2017 vaccinerade vi 870 patienter, 2018 800 patienter och 
2019 beställdes 1000 doser, men då fick vi kassera ca 100 doser så 900 patienter vaccinerades.  
Vi tror att rädsla för Covid-19 pandemin påverkade vaccinationsgraden efter nyår 2019/2020. 
Tidigare år tog vaccinet slut och vi hade alltså kunnat vaccinera fler patienter om haft tillgång till mer 
vaccin. Det är i huvudsak patienter i riskgrupper som vaccineras under vaccinationskampanjen. Från 
Medrave kan vi hitta 2016 patienter över 65 år som har haft kontakt med mottagningen i perioden 
1/9 2018 till 31/8 2020. Enligt Primärvårdskvalitet har vi 1661 patienter över 70 år.  
 
Efter att världen drabbats av covid-19 blev det uppenbart att vi behövde planera om 
vaccinationsprocessen och anpassa oss efter restriktionerna. I slutet av augusti 2020 tillsattes en 
planeringsgrupp i syfte att kunna vaccinera i lika stor utsträckning men samtidig undvika stora 
folkmassor och därmed förbättra patientsäkerheten. Vi önskade också att behålla eller förbättra 
patientnöjdheten.  
 
Vår förhoppning var att vi genom ändrade rutiner skulle utveckla ett mer välfungerande och 
patientsäkert vaccinationssystem, samt bibehålla vaccinationsgrad och patientnöjdhet. 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:ylva.backstrand@ptj.se
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Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 
  
Vaccinationskampanjen för influensa 
 
 
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 ändra och förbättra rutinerna kring vaccinationskampanjen i syfte att förbättra flödet och 
uppnå en säkrare vaccineringsprocess för våra patienter. Det är viktigt för att minska risken för 
smittspridning och även för att göra vaccinationsprocessen smidigare än den är i dag.  
 
 
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. Vaccinera över 800 patienter totalt mellan 2 november 2020 och 31 december 2020.  
2. Patientnöjdhet (mycket nöjda eller nöjda) över 90%. 

 
Vårt mål är att vaccinera minst lika många patienter som tidigare år, över 1000 patienter totalt 
mellan 2 november 2020 och 28 feb 2021. Eftersom kvalitetsarbetet pågår till 31 december 2020 
önskar vi komma upp i åtminstone 800 vaccinerade innan dess.  
 

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. För att minska en stor folkmassa planerar vi för att enbart ha bokade vaccinationstider. 
Därmed sprider vi ut patientflödet under en längre tid. 
Vi har enbart bokade videotider till läkare och sjuksköterska samtidig som 
vaccinationstiderna pågår.  
Patienter i riskgrupper som redan är planerade till besök på mottagningen under 
vaccinationsperioden erbjuds vaccin i samband med detta besöket.  
Patienter i riskgrupper som kommer till receptionen och frågar efter vaccin erbjuds en tid för 
vaccination direkt.  
En undersköterska står i trapphuset och hjälper patienter till rätt vaccinationsstation.  

 
 

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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b. 
 
Tyvärr hade vi inte tid och möjlighet att fråga våra patienter om deras åsikter innan vi införde våra 
nya vaccinationsrutiner. Sedan tidigare år upplever vi att många av våra patienter önskar en 
lättillgänglighet och att det ska vara smidigt att kunna boka tider. Vi har också patienter som inte 
hanterar digitala lösningar och många äldre patienter uppskattar mycket att ha möjligheten att enkelt 
komma i kontakt med vår sjuksköterska på äldremottagningen. Vi tror också att det särskilt i år finns 
en oro för smitta och därför en tveksamhet att träffa många andra patienter i samband med besök på 
mottagningen.  
Vi kommer erbjuda bokning via web, telefon och även alltså drop-in för de patienter som dyker upp i 
receptionen eller till vår sjusköterska på äldremottagningen utan en tid. Drop-in möjligheten 
kommer inte annonseras ut till våra patienter.  
 
För att utvärdera vad våra patienter tycker om denna nya rutin erbjuds alla vaccinationspatienter att 
fylla i en utvärdering med några frågor i samband med vaccinationsbesöket. De får svara på hur de 
har upplevt bokningsprocessen och nya vaccinationsrutinerna och de får också möjlighet att skriva 
synpunkter i fritext på utvärderingen. 
 
 
 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 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal patienter som 
vaccinerats totalt 

0 2 nov 
2020 

800 
pat 

 31 dec 
2020 

Indikator 2 
 

Antal drop-in vaccinationer 0 2 nov 
2020 

100  31 dec 
2020 

Indikator 3 Andel patienter som är 
nöjda eller mycket nöjda 
med nya 
vaccinationsrutinerna 

0 2 nov 
2020 

90%  31 dec 
2020 

Indikator 4 Andel patienter som tycker 
bokningen var smidig eller 
mycket smidig 

0 2 nov 
2020 

90%  31 dec 
2020 

Indikator 5       

Kommentar (valfritt):   
Vi mäter totalt antal vaccinationer för att se om vi når upp till målet om att vaccinera lika många som 
tidigare år.  
Vi mäter antal patienter som får drop-in vaccin för att mäta antalet patienter som vi når i tillägg till 
våra bokade tider. Dessa patienter slipper ett ytterligare besök på mottagningen. Vi har innan 
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kampanjen ingen uppfattning om hur många patienter som kommer droppa in, men om vi når 100 
patienter i perioden 2/11 till 31/12 innebär det 2-3 patienter varje dag.  
Vi planerar också att göra en kvalitativ utvärdering av personalens åsikter om det nya systemet.  
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Vaccinera 
Frågeformulär som utarbetats på mottagningen. 
Intervju av utvald personal, läkare, sjuksköterska, receptionist och undersköterska.  
 
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 

 

 
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. 

 
 
För att minska en stor folkmassa hade vi enbart bokade vaccinationstider.  
 
Vi hade enbart bokade videotider till läkare och sjuksköterska samtidig som vaccinationstiderna pågick.  
 
Patienter i riskgrupper som redan var planerade till besök på mottagningen under vaccinationsperioden 
erbjöds vaccin i samband med detta besöket.  
 
Patienter i riskgrupper som kom till receptionen och frågade efter vaccin erbjöds en tid för vaccination 
direkt.  
 
Första veckan av vaccinationsperioden stod en undersköterska i trapphuset och hjälpte patienterna till 
rätt vaccinationsstation. Efter denna vecka insåg vi att dels räckte vår skyltning för att leda patienten rätt 
men också att flödet av patienter var så pass litet att resterande kunde gå till receptionen utan att skapa 
trängsel.  
 
I början av vaccinationsperioden bokade vi varje patient på 10 min var. Personalen upplevde att det var 
väldigt gott om tid med denna tidsplanering och efter diskussion i personalgruppen ändrade vi därför till 
7,5 min per patient. Detta för att kunna vaccinera fler patienter. I praktiken bokades då en patient på 10 
min och nästa på 5 min.  
 
I början av vaccinationskampanjen planerade vi för 2 vaccinationsstationer för bokade patienter. Vi 
lyckades under en period lägga till ytterligare en vaccinationsstation eftersom vi insåg redan efter första 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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veckan att vi behövde skala upp antalet bokade patienter. Totalt hade vi alltså 3 tidböcker med 
vaccinationstider i den mest intensiva perioden där vi bemannade med en sjuksköterska per station.  
 
Fram till att influensavaccinet blev restnoterat i slutet på november och vi fick slut på vaccin i december 
blev alla vaccinationspatienter erbjudna att fylla i en utvärdering med några frågor i samband med 
vaccinationsbesöket.  

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  
 

Antal patienter 
som vaccinerats 
totalt 

0 2 nov 
2020 

800 
pat 

850 pat  31 dec 2020 

Indikator 2 
 

Antal drop-in 
vaccinationer 

0 2 nov 
2020 

100 132 pat  31 dec 2020 

Indikator 3 Andel patienter 
som är nöjda 
eller mycket 
nöjda med nya 
vaccinationsrutin
erna 

0 2 nov 
2020 

90% 81,5% Patiente
nket 

31 dec 2020 

Indikator 4 Andel patienter 
som tycker 
bokningen var 
smidig eller 
mycket smidig 

0 2 nov 
2020 

90% 91,2% Patiente
nket 

31 dec 2020 

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    
 
Tyvärr blev vaccinet restnoterat i slutet på november och vi fick minska antalet bokningar. Sista två 
veckorna i december kunde vi inte vaccinera några patienter alls eftersom vaccinet var slut. Trots detta 
nådde vi upp till målet om att vaccinera lika många som tidigare år. En viktig orsak till att vi lyckades 
med detta var att vi genomförde möjligheten till drop-in vaccination för patienter som hade besök 
inbokat för andra orsaker.  
 
Antalet drop-in vaccinationer beräknades genom att ta det totala antalet vaccinationer som gått åt 
exklusive antal patienter som var inbokade för vaccination samt HSV-patienter. Detta innebar att vi 
vaccinerade 132 patienter på drop-in. Därmed kom vi över vårt mål på 100 patienter i perioden 2/11 till 
31/12.  
 
Personalen upplevde den nya strukturen som välfungerande och mindre stressande. Även personal som 
inte jobbade med vaccinationerna upplevde mindre stress under denna vaccinationsperiod.  
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Resultatet för andel patienter som är nöjda med den nya vaccinationsrutinen blev under vårt mål på 
90%. Vi misstänker att detta resultat delvis kan bero på att 12,3% ansåg att det inte upplevdes som någon 
skillnad sen tidigare utan att drop-in och bokade tider fungerade lika bra. 
 
 
 
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. 
 
Vi har lärt oss att hantera en stor vaccinationskampanj på ett kontrollerat sätt. Detta har varit enormt 
lärorikt och inte minst en bra grund för att sedan planera in en kommande vaccinationskampanj för 
covid-19.  

2. 
 
Vi har kunnat föra en dialog med patienter som kommit för vaccinering och lyssnat till deras 
konstruktiva kritik. Vi förstod tex att patienterna själva upplevde att skylten i hisshallen var tillräckligt 
tydlig för hänvisning vart de skulle gå. Därmed kunde vi använda den resurs som i början var planerad i 
hisshallen till att istället hjälpa till på annat håll.  
 
3. 
 
Vi använder denna erfarenhet under pågående planering för vaccinationskampanjen mot Covid-19. Vi 
har svårt att öka antalet vaccinerande sjuksköterskor under samma tidpunkt. Det handlar om både 
personalstyrka och logistik på plats i lokaler. Av detta skäl har vi utökat tiderna för vaccination när vi nu 
planerar för vaccination mot Covid-19, eftersom vi troligtvis kommer behöva nå många fler patienter.  
 
Vi är överens om att vi kommer fortsätta med detta vaccinationssystem vid kommande 
vaccinationskampanjer mot influensa. 
 
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

