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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2  

Instruktioner till mottagningen  
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 för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner   
Ange e-postadress för kontaktpersonen för arbetet. 
 
Teammedlemmar: 
Rebecka Isacson, specialist i allmänmedicin (ansvarig för kvalitetsarbetet). E-post: 
rebecka.isacson@sll.se 
Catharina Johansson, sjuksköterska 
Åsa Blomqvist, rehabkoordinator (fr.o.m. augusti 2020) 
Anna Svalfors, rehabkoordinator (t.o.m. juli 2020) 
Leila Khalandi, kurator 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
 
Många patienter söker till vårdcentralen på grund av psykisk ohälsa och dessa patienter står för en 
stor andel av vårdcentralens sjukskrivningar, och särskilt en stor andel av långtidssjukskrivningarna 
(mer än 90 dagar).  
 
I januari 2020 var 130 patienter sjukskrivna med diagnoskod F00-F99 Psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar, enligt data från Rehabstödet. Av dessa 130 patienter var: 

 78 patienter (60%) sjukskrivna på heltid.  

 83 patienter (64 %) hade varit sjukskrivna i mer än 90 dagar.  

 93 patienter (72 %) av de sjukskrivna var kvinnor.  
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 
  
Sjukskrivning vid psykisk ohälsa. 
 
Steg 3 Övergripande mål  
 
 
Vi vill förbättra sjukskrivningsprocessen för patienter med psykisk ohälsa, för att främja hälsa hos 
denna patientgrupp. 

https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Sjukskrivningar har stor inverkan på den sjukskrivne individen men påverkar också familj, 
arbetsgivare, sjukvården och samhället, varför det är av stor vikt att sjukskrivning sker på goda 
grunder och med god uppföljning och planering, så att återgång i arbete eller annan sysselsättning ej 
fördröjs i onödan. 
 
Ibland spelar också faktorer på arbetsplatsen stor roll för personens upplevda hälsa och för 
möjligheten till återgång i arbete, varför det är viktigt att tidigt identifiera arbetsplatsrelaterade 
problem, så att åtgärder kan vidtas utan fördröjning. 
 
 
Steg 4 Specifika delmål 
 

  

 Minska antalet patienter som är sjukskrivna i mer än 90 dagar på grund av psykisk ohälsa. 

 Minska andelen patienter som är sjukskrivna på heltid på grund av psykisk ohälsa. 
 

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

a. Vilka förbättringsidéer har ni?  
b. Vad är viktigt för era patienter?  Hur kan ni involvera dem?  

   
a. Vi tror att vi kan bli bättre på att identifiera arbetsåtergångsfrämjande faktorer, och att ett 

standardiserat patientformulär kan vara ett användbart verktyg. Vi har tittat på olika 
formulär och kommit fram till att blanketten ”Hur dina besvär påverkar dig i ditt arbete och i 
din vardag” framtagen av SKR verkar ändamålsenlig. Läkarna på vårdcentralen kommer 
informeras om möjligheten att använda detta formulär, där patienten själv får beskriva bland 
annat arbetsuppgifter, upplevd funktionsnedsättning och funktionsförmåga samt vilka 
anpassningar på arbetsplatsen som redan gjorts eller kan göras. Detta formulär är idag ej 
särskilt känt hos läkarna på vårdcentralen.   
 
Vi vill se över tidsbokningssystemet för att stärka kontinuiteten, undvika onödiga 
vårdkontakter, minska oro hos patienten, minska risken för onödiga eller för långa 
sjukskrivningar. 
 
Vi vill se över sjukskrivningsrutinen och försöka få en enhetlig sjukskrivningsprocess i 
läkargruppen. 

 
b. Många patienter med pågående sjukskrivning efterfrågar läkarkontinuitet samt att ha en 

återbesökstid bokad. Ett antal patienter kommer i samband med läkarbesök gällande psykisk 
ohälsa tillfrågas att fylla i ett formulär gällande kontinuitet, delaktighet och förslag på 
förbättringsidéer.  
 
Att patienten tidigt i förloppet får beskriva sina arbetsuppgifter och tänka igenom sin 
förmåga/funktionsnedsättning etc i blanketten om arbete/arbetsförmåga är också ett sätt att 
göra denne/denna mer delaktig i planeringen av sin vård och behandling.   

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

Nuläge 
= 
Startlä
ge (% 
eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antalet patienter som är 
sjukskrivna mer än 90 
dagar (med F-diagnos) 

83 st Januari 
2020 

75 st Rehab
stödet 

December 
2020 

Indikator 2 
 

Andel av antalet 
sjukskrivna patienter som 
är sjukskrivna på deltid 
(med F-diagnos) 

40% Januari 
2020 

44% Rehab
stödet 

December 
2020 

Indikator 3 Hur många blanketter om 
arbete/arbetsförmåga 
delas ut under en vecka 

0 Mars 
2020 

 10 per 
vecka 

 December 
2020 

 
Vilka källor tar ni era data från: 
Initialt valdes MedRave som datakälla, men efterhand gick vi över till Rehabstödet då vi upplevde det 
mer överskådligt och användarvänligt. Vi justerade då även utgångsvärdena till de som fanns i 
Rehabstödet, för att kunna göra korrekta jämförelser över tid. 
 
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? 

 
Vi har haft regelbundna möten med förbättringsteamet. 
 
I början av projektet ombads läkarna på arbetsplatsen att besvara en enkät för att identifiera 
arbetssätt gällande sjukskrivningar, upplevda problem och svårigheter samt idéer. I slutet av året 
användes en likande enkät för uppföljning. 
 
En enkät delades ut till ett mindre antal patienter där de fick besvara frågor om hur de upplever sin 
sjukskrivningsprocess, delaktighet, kontinuitet, samt komma med förslag på förbättringar. Enkäten 
reviderades efter att ha testats på en patient, vilken uppmanades komma med synpunkter på själva 
enkäten. 
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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På sjuksköterskemöte har det hållits genomgång av ”Bipacksedel sjukskrivning” och hur man vid 
kontakt med patienter kan formulera sig för att inte förstärka förväntningar på sjukskrivning. 
 
På läkarmöte har det hållits genomgång av informationsbladen ”Bipacksedel sjukskrivning” och 
”Arbetsgivarinformation vid sjukskrivning,” och läkarna uppmanades att använda sig av dessa i 
patientmötet.  
 
På läkarmöte presenterades blanketten ”Hur dina besvär påverkar dig i ditt arbete och i din vardag” 
och läkarna uttryckte sig positivt till att börja använda blanketten. För att få en uppfattning om hur 
mycket blanketten användes bestämdes att man efteråt skulle lägga blanketten i postfack tillhörande 
ansvarig för förbättringsarbetet, men det visade sig vara svårt att komma ihåg detta. Kompletterande 
information om hur mycket blanketten användes inhämtades via direkt fråga till berörda, om hur 
många blanketter man använt under en genomsnittlig vecka i december månad. 
 
Sjuksköterskorna fick information om att blanketten ”Hur dina besvär påverkar dig i ditt arbete och i 
din vardag” skulle fyllas i av alla patienter där man vid bokning bedömde att ställningstagande till 
sjukskrivning skulle kunna bli aktuellt, och sjuksköterskorna fick i uppdrag att tillse att patienten 
fyllt i sådan blankett inför besöket. Blanketterna delades ut av receptionspersonal i samband med 
registrering inför besöket.  
 
Då betydligt fler sjukskrivningsbesök bokats som videobesök efter covid-19-epidemins start, så blev 
användningen av blanketten mindre än planerat. Blanketten var dock uppskattad de gånger den 
användes, vilket bl a framkom i den uppföljande enkät som gjordes i läkargruppen mot slutet av året. 
Även rehabkoordinator började använda denna blankett vid sina bedömningssamtal och upplevde 
den användbar.  
 
Rutinen för sjukskrivningar har reviderats och i samband med det har den gåtts igenom med läkarna, 
samt valda delar har gåtts igenom med sköterskorna. Rutinen för tidsbokning förtydligades i syfte att 
förbättra läkarkontinuitet, vilket efterfrågats från både patienter och läkare. Enligt data från 
Primärvårskvalitet har läkarkontinuiteten på vårdcentralen generellt förbättrats under andra 
halvåret av år 2020. 
 
En utbildning tillhandahållen av APC bokades in för läkare, psykosociala teamet och 
Rehabkoordinator under senhösten, men blev uppskjuten på obestämd tid pga covid-19-situationen. 
 
 
Samtlig personal (oavsett yrkesgrupp) fick avsätta en timme för att individuellt gå igenom 
webutbildning ”Din hjälp i konsten att sjukskriva” via Lärtorget.  
 
En sjuksköterska (deltagare i projektgruppen) deltog i utbildning på distans ”Fortbildning om 
sjukskrivning och grundläggande försäkringsmedicin, för sköterskor i primärvårdens 
mottagningsarbete” och förmedlade sedan huvudbudskapet till övriga sjuksköterskor.  
 
Alla läkare har fått ta del av sin egen sjukskrivningsstatistik, som Rehabkoordinator skrivit ut från 
Rehabstödet. 
 
Tidboken har under året ändrats, delvis pga covid-19-situationen, men anpassningar har gjorts 
efterhand för att möjliggöra för bokning av exempelvis återbesök lite längre fram i tid.  
 
Av den uppföljande enkäten till läkargruppen mot slutet av året framkom att det är något fler läkare 
som har en positiv eller neutral känsla inför besök där besöksorsaken är ställningstagande till 
sjukskrivning och det är något färre som upplever att sjukskrivningar riskerar att bli onödigt långa p 
g a svårighet att boka återbesök. 
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Antalet sjukskrivningar med psykiska diagnoser har generellt minskat något i hela landet under året 
(enligt Rehabstödet). Även med detta i åtanke så har våra valda indikatorer gällande antal patienter 
som är sjukskrivna mer än 90 dagar samt andelen sjukskrivna patienter som är sjukskrivna på deltid 
förbättrats mer än vi förväntat oss. 

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 

 
Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Antalet patienter 
som är 
sjukskrivna mer 
än 90 dagar (med 
F-diagnos) 

83 st Januari 
2020 

75 st 46 st Rehab
stödet 

December 
2020 

Indikator 2 
 

Andel av antalet 
sjukskrivna 
patienter som är 
sjukskrivna på 
deltid (med F-
diagnos) 

40 % Januari 
2020 

44 % 47,5 % Rehab
stödet 

December 
2020 

Indikator 3 Hur många 
blanketter om 
arbete/arbetsför
måga delas ut 
under en vecka 

0 st Mars 
2020 

10 st 4 st  December 
2020 

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. Att det är positivt att arbeta i team med olika yrkeskompetenser.  

Det är viktigt att regelbundet avsätta tid för förbättringsarbete.  
Värdefullt att aktivt efterfråga synpunkter från kollegor och patienter. 
Viktigt med öppet klimat på arbetsplatsen som inbjuder till diskussion, frågor, förslag på 
förändringar och kunskapsutbyte. 

 
2. Det är värdefullt att aktivt efterfråga patienters erfarenheter och idéer, då de ser saker från 

ett annat perspektiv.  Via bl a patientenkäten har vi tagit till oss patienternas synpunkter. Det 
framkom att sjukskrivna patienter högt värderar läkarkontinuitet och att det ska vara lätt att 
boka återbesök. I den reviderade sjukskrivningsrutinen betonades vikten av läkarkontinuitet. 
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3. Under förbättringsarbetets gång tillstötte covid19-epidemin vilket plötsligt och oväntat 

medförde stora förändringar på arbetsplatsen, med personalfrånvaro, inställda 
personalmöten, stora omprioriteringar, färre fysiska besök. Det medförde att 
förbättringsarbetet tidvis prioriterats ner samt svårighet att lämna ut och hämta in 
information via pappersblanketter. Många patienter har fått förändrad tillvaro pga epidemin, 
vilket har lett till förändringar i sjukskrivningsbehov och rehabiliteringsplaner. Även reglerna 
för sjukskrivning har ändrats, med krav på läkarintyg först från dag 21. 

 
En utmaning är att anpassa arbetssättet till digitala lösningar och digitala kontakter, t ex att 
kunna fylla i formulär via internet, då videobesöken sannolikt kommer kvarstå även efter 
covid19-epidemin. 

 
Vi vill fortsätta utveckla samarbetet mellan yrkesgrupperna.   

 
Vi ser att det varit positivt att lyfta upp sjukskrivningsprocessen på arbetsplatsen under året 
och har som mål att även fortsättningsvis arbeta med sjukskrivningsprocessen och följa 
sjukskrivningsstatistiken för att vidmakthålla positiva förändringar.  
 
Vi planerar att fortsätta använda blanketten ”Hur dina besvär påverkar dig i ditt arbete och i 
din vardag” då den upplevts vara ett stöd i sjukskrivningsarbetet.  

 
Vi planerar att genomföra den tidigare planerade utbildningen via APC, när covid-19-
situationen tillåter det.  

 
 
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

