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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 Berglund, distriktssköterska (mail: malin.berglund@ptj.se), Kontaktperson./Slutat vår-20 
Ingrid Berglund, distriktsskötera och diabetessköterska 
Malin Linde, undersköterska  
Line Josefsson, distriktsläkare, Kontaktperson efter Malin B.ovan,(mail: line.josefsson@ptj.se) 
 
Mottagningens namn: Östra vårdcentralen 
Verksamhetschef: Peter Hillin t om 200831, Morvarid Bozorgi nu. 
 
 
 
 
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 
  
Inför föregående kvalitetsarbete gick vi igenom de olika kategorierna i Primärvårdskvalité. Inför 
detta arbete tittade vi tillbaka på områden, där vi avvek från andra primärvårdsinrättningar i landet. 
De två områden vi inte valde 2019 gällde Depression/Ångest samt antibiotikaanvändning vid akut 
bronkit. Det senare ämnet har också STRAMA lyft upp för Oss, som ett förbättringsprojekt. En av 
våra ST-läkare har nyligen valt detta ämne som sitt VESTA-projekt. Vi valde då att titta vidare på 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:malin.berglund@ptj.se
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andra förbättringsområden i primärvårdskvalité. Vi ville också välja något som kändes angeläget att 
förbättra i vår vardag. 
Som förbättringsarbete år 2020 har vi valt att fokusera på handläggning av svårläkta bensår, dvs sår 
nedanför knät som inte läkt inom 6veckor.  
Motivering till områdesvalet är att vi länge strävat efter en förbättrad struktur av handläggning av 
svårläkta sår.  
Målet är att minska sårläkningstiden! Vi tror det blir möjligt om vi använder ett mer strukturerat 
omhändertagande enligt riktlinjer som finns i bland annat VISS.  
Genom att använda en gemensam sårjournal, diagnosticera bakomliggande orsak och arbeta med 
mätbara parametrar som  t ex ankel/armindex, smärta och ”sårstorlek” så hoppas vi uppnå ett 
enhetligt strukturerat arbetssätt. 
Med en förkortad sårläkningstid blir det ett minskat lidande för denna patientgrupp. 
För oss som vårdenhet är det också viktigt att vi handlägger denna vårdkrävande behandling på rätt 
sätt för att vara effektiva med mottagningens resurser. 
Från ”Primärvårdskvalité” kan man också läsa ut att vi har en förbättringspotential på området 
”Bensår”. Vårdenheten har en hög prevalens av bensår jämfört med nationellt genomsnitt. 
Av dessa är det en låg andel som fått etiologisk diagnos registrerad i journalen. Åtgärdskoden KVÅ 
DP005 (kompressionsbehandling vid venösa bensår) har inte använts alls på vårdcentralen, men följs 
i primärvårdskvalité. 
Ytterligare en anledning till detta områdesval är att en av våra distriktssköterskor Malin 
Berglund(ansvarig för arbetet) går en uppdragsutbildning ”klinisk sårbehandling i praktiken” på 
KI/SöS . Vi ser möjlighet att förankra den nya kunskapen från utbildningen genom detta 
förbättringsarbete som då kommer samtliga till godo som handlägger svårläkta bensår på enheten. 
 
I nuläget varierar det om det finns registrerat någon orsaksdiagnos till bensåret. Den vanligaste 
diagnosen som används är L979, ej klassificerat bensår. Dokumentering sker i olika journalmallar. 
Såren mäts oregelbundet. Frågan om upplevelse av smärta via numerisk VAS-skala dokumenteras 
inte. Ankel/armindex 6 månader bakåt var ej registrerat i journalen för någon av de aktuella 
patienterna! PAS finns som regel angiven i journal. PAL finns som regel ej registrerad, men läkare 
kopplas ofta in då beslut ska tas om t ex systemisk antibiotikabehandling.  
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…… 
 Vi valde som sagt ett förbättringsarbete i år som, utifrån vår egen upplevelse, har behov av 
förbättring. Handläggningen av svårläkta bensår. 
 
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 minska läkningstiden för svårläkta bensår, då det skulle vara en fördel för 
patienten i form av minskat lidande. Det är även en fördel för mottagningen om denna 
resurskrävande vårdinsats kan minska i omfattning. 
Dessutom kan en förbättrad handläggning också göra att vi tidigare identifierar de 
patienter med störst risk för komplikationer i form av kritisk ischemi. 
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 

  
Vi har som mål att det ska framgå ur varje sårjournal (gällande svårläkta bensår) en 
orsaksdiagnos. Mål att det ska vara registrerat hos minst 60%. 
Vi vill också att andel där sårstorlek är uppmätt ska öka från nuvarande 77% till 90% 
Ankel/armindex ska vara uppmätt hos minst 90% av patienterna. 
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Patienten ska ha graderat sin smärtupplevelse relaterad till såret med hjälp av numerisk VAS-
skala (0-10), graderingen bör vara så nära ”0” som möjligt. Mål är att VAS ska vara registrerat i 
journalen hos 90% av patienterna. 
Vi vill också  börja använda KVÅ-kod DP005, ett tillgängligt mått som kan tala om ifall vi som 
regel behandlar venösa bensår på rätt sätt. Venösa bensår bruka vanligtvis utgöra ca 50% av 
totala antalet svårläkta bensår. 
 
Då vi igen drar statistik på patienter med svårläkta bensår januari 2021 satsar vi på att andelen 
som haft sitt sår >4mån ska ha minskat från idag 54%  till  20%. 
 
Vi tänker att vi utgår från situationen som den är för dessa patienter under perioden 200101-
200131.  
Vi hoppas sedan ha uppnått målen ett år senare, alltså hos de patienter som under perioden  
210101-210131 behandlas för svårläkt bensår. 
 
Förhoppning är att vi vid slutbedömning av projektet kommer kunna se att arbetet lett till en 
förbättring av vårt omhändertagande av gruppen patienter med svårläkta bensår! 
 
 

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.   
 
Vårt arbetsredskap för att följa vårt arbete med patienter är journalen. 
Vi följer samtliga patienter med svårläkta bensår som är listade på vårdcentralen.  
Såväl patienter som får sin såromläggning gjord på vår mottagning som de patienter som 
handläggs i hemmet av vår hemsjukvård är med i detta förbättringsarbete. 
 
-Först och främst SKA ”sårjournal” användas vid besök med omläggning av svårläkta bensår.  
 Vi har även lagt in mallen i läkarnas ”meny” över journalmallar att använda i de fall de blir mer 
aktivt inblandade i behandlingen. 
 
Vi förbättrar vår sårjournal för att kunna bättre registrera viktiga indikatorer i arbetet med 
svårläkta bensår. 
Dels har vi lagt in patientansvarig läkare, PAL. Tidigare har det funnits patientansvarig 
sjuksköterska, PAS, men eftersom läkare ska involveras i diagnossättande så såg vi en fördel med 
att det ska finnas ansvarig läkare att vända sig till vid behov. Det underlättar beslut av exempelvis 
förskrivning av antibiotika om samma läkare bedömer såret.. 
 
Vad gäller diagnossättning, så är målet att orsaksdiagnos ska finnas i 60%. De flesta sår borde 
kunna diagnosticeras som venöst eller arteriellt sår. Vi har lagt in förslag på diagnoskoder i 
journalmallen för att underlätta:  
Venösa bensår:  
I830(Varicer med bensår) alternativt  används I872,venös insufficiens+ L979 Bensår tillsammans 
Arteriella bensår: 
 I702C Perifer ateroskleros med bensår. 
Oklassificerat bensår: 

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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En mindre del bör ha endast L979 ej klassificerat  bensår som diagnos(det kan vara neuropatiska, 
vaskulitsår eller andra oklara sår). 
Diabetessår: 
(Vi hade först ej tänkt ha med dessa, då de ofta behandlas på specialistmottagning, men vi har 
anpassat till de diagnoser som använts i ”primärvårdskvalité”.) 
E116D Diabetes mellitus typ2 med bensår och E106D Diabetes mellitus typ1 med bensår 
 
Vi har lagt till blodtryck och ankel/arm index i sårjournalmallen. Vi noterade då vi skulle dra 
statistik från Medrave att det var svårt att hitta dessa uppgifter.   
På detta sätt så ska uppgift finnas lättillgänglig i sårjournalen, även datum ska noteras för senaste 
mätning. Kan behöva upprepas i de fall läkningen går långsamt. 
 
Vi har även lagt till numerisk VAS-skala i journalmallen för sår. Tidigare har vi inte registrerat hur 
patienten upplever sin smärta och det är ju viktigt med smärtlindring till patienter med svårläkta 
bensår. Smärta ger sammandragning av små blodkärl, vasokonstriktion, blodtillförseln blir sämre 
och motverkar sårläkningen. 
 
Finns redan i journalmallen termen ”sårstorlek”. Bör mätas 1g/vecka. Genom att mäta såret kan 
man avgöra om den behandling man ger har avsedd effekt. Naturligtvis ska andra beskrivningar 
av såret fortfarande registreras t ex om såret vätskar, hur det luktar, omgivande hud mm. Detta 
kan också ha betydelse för om man anser att omläggning har haft framgång. 
 
 
 Det är svårt hitta ett bra sätt att jämföra läkningstiden för svårläkta bensår, som går att dra 
direkt som statistik. Vi tror att ett alternativ kan vara att i januari 2020 se hur stor andel av 
bensårspatienterna som har haft sitt sår >4mån och sedan titta på samma ”siffra” på 
bensårspatienterna januari 2021. 
Dra statistik för antal bensårspatienter 190901—31 respektive 200901—0931 och se hur många av 
de patienterna som också är med 200101—0131 respektive 20210101—0131.  
Förhoppningsvis kommer vi att kunna se att andelen som haft sår >4mån har minskat. 
 
 
Andra aspekter som vi kommer att arbeta med är val av förbandsmaterial(mål att ha ett 
bassortiment med förbansmaterial) och nutritionsstatus hos patienterna. Dessa aspekter kommer 
vi inte redovisa i detta arbete 
 
Vi tänker oss att sätta igång kvalitétsarbetet snarast. Vi har planerat att vår distriktssköterska som 
nu fördjupar sig i detta ämne kommer hålla en föreläsning för hela vårdcentralen, med 
information om förbättringsarbetet, men också förmedla andra klokheter, som kan bidra till en 
bättre sårbehandling. 
Likaså har vi även upptäckt att vi kan bli bättre på att utföra ankeltryck på rätt sätt.  
Även här kan det komma att bli ett undervisningstillfälle gällande praktiskt utförande av 
ankeltrycksmätning, så vi alla gör lika och känner oss trygga med att vi kan lita på resultatet. 
 

b.   
 
Pat kommer att bli delaktig i sin sårbehandling genom att skatta sin smärtupplevelse med den 
numeriska VAS-skalan. 
 
För att involvera patienten ytterligare kommer patienten att få skatta sin upplevda livskvalité med 
hjälp av den numeriska VAS-skalan. Patienter med svårläkta bensår får en minskad livskvalité, där 
smärtan anses vara det största problemet. Därav har vi valt följa den upplevda smärtan hos 
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patienterna i detta förbättringsarbete och inte den upplevda livskvalitén. För att involvera patienten 
så kommer de tillfrågas om sin upplevda livskvalitét. 
 

 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 

T.ex. Andel diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Andel patienter där 
orsaksdiagnos framgår i 
sårjournal 

4% 200131 60% medr
ave 

210131 

Indikator 2 
 

Sårstorlek uppmätt 77% 200131 90% medr
ave 

210131 

Indikator 3 Ankel/armindex 0% 200131 90% medr
ave 

210131 

Indikator 4 Registrerat VAS 0% 200131 90% medr
ave 

210131 

Indikator 5 Andel bensårspatienter med 
KVÅ-kod DP005 

0% 200131 40% primä
rvård
skvali
té 

210131 

Kommentar (valfritt):  Vi planerar göra en avstämning 200531 och 200930 
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Vi drar aktuella patienter via ”MedRave”. Indikator 1-4 ska också kunna mätas via ”MedRave”, vid 
uppföljningen 210131 eftersom vi lagt in sökord i journal.  
Initialdata måste tas fram genom journalgranskning till viss del. 
Blivit uppenbart för oss att det är svårt med initialdata då vi inte haft bra markörer i journalen och då 
vi inte använt oss av samma journalmall. 
Genom att använda samma journalmall och med förbättringar i denna mall, med viktiga indikatorer 
samlade, kommer det bli lättare att registrera och då blir det också lättare att mäta och följa våra 
insatser över tid. 
För indikator 5(användning av KVÅ-kod DP005) tar vi hjälp av ”Primärvårdskvalité”.  
Var ju också där vi fick upp ögonen för att denna indikator(åtgärdskod) redan används som ett 
kvalitétsmått centralt. 
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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. 

 
I den här rutan beskriver ni VAD ni gjort (vilka idéer har ni valt att jobba vidare med) och HUR ni 
implementerat era idéer. Skriv så pass noggrant att andra enheter förstår vad ni gjort och kan ta 
efter goda exempel. 
 
Det har varit en utmaning att arbeta med ett kvalitetsarbete under rådande Coronapandemi. 
Initialt följde vi vår planering. Ansvarig sjuksköterska höll föreläsning om sårvård för 
personalgruppen. Även praktiska råd kring sårbehandling och faktorer viktiga för sårläkning 
diskuterades. Dessvärre slutade denna sjuksköterska sin anställning på vårdcentralen.  
Vi fick också en Coronapandemi på våren 2020 som inneburit fokus på att anpassa vårt arbetssätt till 
detta faktum. Pendemin innebar också bemanningsproblem och behövts inhyrda vikarier för att lösa 
vårduppdraget. Alla dessa omständigheter har gjort att kvalitétsarbetet har fått stå åt sidan. Fördelen 
med vårt upplägg av arbetet har varit att vi hade skapat instrumenten redan. Vi hade förändrat 
sårjournalen, lagt till termer, enligt beskrivning i del 1. Det gjorde att man hade förutsättningar att få 
en bättre registrering av viktiga faktorer bara genom att använda den förbättrade journalmallen. 
Det vi tappade var att ha regelbunden uppföljning och samtal kring arbetet på våra gemensamma 
möten på vårdcentralen. Dessa möten har naturligt behövt användas till att omstrukturera 
vårdflödena på enheten och anpassa vårt arbetssätt till pandemin. Det har också varit en övergång till 
annan ägandeform på vårdcentralen, vilket också har påverkat möjlighet till fokus på vårt 
kvalitetsarbete. Vi har ny verksamhetschef vars namn nu står i huvudrubriken. 
I efterhand har vi gjort genomgång av situationen för våra indikatorer 200531 och 200931. Vi fick 
också ändra slutdatum för att nå målvärde till 20201231 i stället för 20210131, eftersom vi annars 
inte skulle kunna få in resultatet i tid. 
Vi har gjort förbättringar av alla indikatorer. Den största förändringen har skett mellan 
utgångsvärdena och vid första avstämningen i maj. Därefter har vi ungefär samma resultat. 
Det vi lyckats sämst med är att mäta ankeltryck i den omfattning som vi önskat. 
Vi hade en idé om att det skulle bli lättare att dra statistiken med fler sökord på plats. Det visade sig 
dock att sårjournal används flitigt på alla möjliga patienter som haft olika typer av sår. Blev omkring 
200 sårjournaler på en årsdragning (det gjordes tre stycken årsdragningar…)som vi behövde granska 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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och sortera ut dem som handlade om bensår( alltså sår som funnits mer än 6veckor på 
underben/fot). 
Det blev ett onödigt tidsödande arbete att gå igenom alla dessa journaler. Fördelen kan ha varit att vi 
fått en stor inblick i hur vi tar hand om våra patienter som söker med sår. Dels de som snabbt läker ut 
sina sår och de som behöver vänta länge på sårläkning. 
Det finns också en mindre grupp äldre eller multisjuka patienter i hemsjukvård, som är mindre 
rörliga, ibland sängliggande, där det är svårt få till sårläkning. De saknar med största sannolikhet alla 
medicinskt gynnsamma förutsättningar för sårläkning och är en stor utmaning för hemsjukvården. 
 
 
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  
 

Andel patienter 
där 
orsaksdiagnos 
framgår i 
sårjournal 

4% 200131 60% 53% Med 
Rave 

201231 

Indikator 2 
 

Sårstorlek 
uppmätt 

77% 200131 90% 92% Med 
Rave 

201231 

Indikator 3 Ankel/armindex 0% 200131 90% 14% Med 
Rave 

201231 

Indikator 4 Registrerat VAS 0% 200131 90% 72% Med 
Rave 

201231 

Indikator 5 Andel 
bensårspatienter 
med KVÅ-kod 
DP005 

0% 200131 40% 67% Primä
rvårds
kvalité 

201031 

Övriga kommentarer:    
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. 
 
Totala antalet patienter som haft diagnos bensår(>6v) under perioden ovan, 
 191231-201231: 36 patienter 
 
Vid avstämning 190531-200531: 33 patienter som hade diagnos bensår(>6v). 
Då visade indikatorer: 1. 54,5% 
                                           2. 100% 
                                           3. 6% 
                                           4. 100% 
                                           5. 33%(resultat i primärvårdskvalité, 200430…mäts 2ggr/år, slutet april 
                                                         och slutet oktober) 
 
 
Vid avstämning 190931-200931: 37patienter som hade diagnos bensår(>6v). 
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Då visade indikatorer: 1. 49% 
                                          2. 95% 
                                          3. 11% 
                                          4. 68% 
                                          5. 33% (resultat i primärvårdskvalité 200430) 
 
 
Har vi lyckats bättre med vår bensårsbehandling? 
 
Vi hade tänkt ta resultatet i januari 2021, men vi har som sagt satt slutdatum för arbetet till 201231 
och således i stället undersökt hur många patienter som i december 2020 hade ett aktuellt kroniskt 
bensår och som haft sitt sår i > 4 månader. Det var 7 av 15 patienter, ca 47%. 
 
Jämfört med resultat för januari 2020. Då får jag att vi även då hade 15 patienter som behandlades, 
men det var fler av dem som hade haft sitt sår i > 4mån, 10/15, ca 67%. 
 
Eventuellt kan det vara så att läkningstiden för kroniska bensår har blivit kortare tack vare 
kvalitetsarbetet. Däremot verkar antalet som drabbas av bensår över tid vara ganska konstant. 
 
 
 
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 bra att ha bra journalmallar med möjlighet enkelt registrera iakttagelser, uppgifter i ärendet. 
Automatiskt blir fler saker uppmärksammade och ges förutsättningar för en bättre bedömningsgrund 
för uppföljning av behandlingsresultat. Bensårsbehandling/omläggning är tidskrävande. I pressad 
hemsjukvård, svårt hinna reflektera över behandlingsresultat och kortare anteckningar måste vara 
tillfyllest vid långdragna behandlingsperioder. Bra med sårjournal i alla fall 1g/månad(?) 
Ankeltryck är något vi gör alltför sällan. Här måste vi klargöra hindren och bli bättre! 
Läkare kopplas väldigt sällan in. Borde göras oftare, om inte annat bör man eftersträva att etiologisk 
diagnos är satt på patienten som behandlas under lång tid. 
Vi har också lärt oss att vissa skeenden kan man ej styra över som t ex en pandemi. 
Man kan bara göra sitt bästa. 
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Förutom att vi har försökt registrera om pat har ont och försöka gradera smärtan, så har vi ej 
involverat pat mer än tidigare. Vi sätter stor vikt vid att försöka förklara mekanismerna bakom att vi 
utför en viss behandling t ex att pat kan behöva ha kompressionsstrumpor, även om det är krångligt. 

3. 
Här beskriver ni hur ni planerar att vidmakthålla positiva förändringar, eller om det inte blev som 
tänkt om ni avser att lägga ner eller förändra ansats. 
Vi kommer fortsätta med vår justerade sårjournal. Vi har klart förbättrat alla parametrar jämfört med 
från start. Journalmallen kan användas i mindre omfattning, då man ej misstänker att det ska bli 
fördröjd läkning. Om ett sår ej läkt inom 6v, bör Sårjournalen användas. 
 
Vi måste hitta ett sätt att få till ankelindex oftare. Detta lyfts fram även bland årets ” Kloka råd”. 
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Förslag att vi skaffar oss flera dopplermätare och undersöker om man känner sig osäker i utförandet. 
Planering att resultatet ska dras på närmaste arbetsplatsmöte och också delge vissa lärdomar man 
kan dra från alla journalgranskningar som gjorts. Eventuellt sätta ihop ett lokalt vårdprogram i linje 
med rekommendationer i VISS. 

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

