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Mätningar 



Mätningar 



Kartlägg hur 

det ser ut 

idag



Kartläggning av nuläget



VAD ÄR KVALITETSMOGNAD?

I en kvalitetsmogen organisation vet man för vilka man ska skapa 

värde och har en tydlig bild av deras behov och förväntningar. 

Man är medveten och har samsyn om hur man arbetar samt vilka 

resultat som uppnås.

Resultaten förbättras kontinuerligt som följd av systematisk 

utvärdering och förbättring av arbetssätten.

Man har förmågan att fortsätta förbättras, anpassas och 

tillfredsställa kundernas och intressenternas ständiga föränderliga 

behov.



Hörnstensmodellen

Referens: Bergman och Klefsjö, 2012

Arbeta med processer

Basera beslut på fakta Allas medverkan

Ständiga förbättringar

Fokus på kunden

Engagerat ledarskap



Framgångsrika verksamheter:

• hade ett tydligt syfte med sin verksamhet

• visste vilka patienter de var till för

• visste vilka behov dessa patienter och deras familjer 

hade

• hade beskrivit och utvecklat sina processer

• följde och agerade utifrån sina resultat

• arbetade teambaserat med sina medarbetare

Nelson E, Batalden P, Godfrey M, 2007
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5P
- kartläggning



5P
Purpose
Patients 

Professionals
Processes
Patterns

Syfte

Varför finns 
vår 

verksamhet?

Patienter

Vilken är vår 
patientgrupp?

Personal

Vilka arbetar 
här?

Processer

Vilken är vår 
huvudprocess

?

Mönster

Resultat på 
vården?

Ref: Nelson E.C., Batalden P.B., Godfrey M.M. Quality by Design, 2007

Kunskap om:

• Vad är vi bra på?

• Vad behöver förbättras?

Utmaning att hantera:

• Undvik hamna i önskat läge eller 

bör-läge.



5P Namn på verksamhet:

Patienter Syfte Mönster 

Personal 

Processer

Vilka är våra nyckelprocesser?

Hur lång tid tar de?

Hur ser vårt översiktliga flödesschema ut på en 

nyckelprocess?

Vad har vi för ansvarsområden, vem gör vad?

Hur tillgängliga är vi? Vilka är våra öppettider?

Vad har vi för resurser, rum och verktyg?

Vad har vi för besökstider/typer?

Vilka är våra procedurer?

Vad har vi för samarbeten? 

Hur ser våra vårdkedjor ut?

Finns det stödjande verksamheter?

Vilka personer ingår i 

verksamheten?

(Yrkeskategorier, antal, 

kompetensområden)

Hurdana roller har vi?

Hur ser våra uppgifter ut?

Hur mår personalen?

Hur många patienter har vi totalt, 

per dag/vecka/månad?

Vad är deras ålder och kön? 

Vilka är deras vanligaste 

diagnoser?

Hur ser deras hälsoutfall ut (ex. 

HbA1C, BMI)?

Är våra patienter nöjda med 

vården dom får hos oss?

Varför finns vår verksamhet? Vad är vår 

vision?

Vad är vår motivation och våra drivkrafter? 

• Mått, resultat

Hur och vilken data samlar vi i 

dagsläget?

Vilka är våra utfallsmått? Hur ser 

våra resultat ut fram till idag?

Hur mäter vi kvalitet?

• Interdisciplinärt

Vilka möten har vi?

Hur involverar vi patienter? Hur 

ser patientsäkerheten ut?

Hur ser våra relationer ut?

Hur kommunicerar vi?

Hurudan kultur har vi?



5P

Syfte - Purpose

Varför finns vår 

verksamhet?

Vad är vår vision?

Vad är vår motivation och 

våra drivkrafter? 

- Att få kunna göra nytta för 
sina medmänniskor

Vår vision och mål: Med öppenhet, omtanke och 

kunskap välkomnar vi människor genom hela livet.

Rätt vård när och där du behöver.

➢ Patientens fokus

➢ Allas lika värde

➢ Arbetsglädje

Syfte - Passion 



5P
Patienter

Hur många patienter har vi 

totalt, per dag/vecka/månad?

Vad är deras ålder och kön? 

Vilka är deras vanligaste 

diagnoser?

Hur ser deras hälsoutfall ut 

(ex. HbA1C, BMI)?

Datakällor: Primärvårdskvalitet. Journalsystemet, Medrave
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5P
Patienter

Hur ser deras hälsoutfall 

ut (ex. HbA1C, BMI)?
Patientrapporterade utfallsmått (PROM) 
Patientens egen upplevelse av sin sjukdom och hälsa 

efter behandling t.ex. smärta eller nedstämdhet

Datakälla: Kvalitetsregister, 

Journalsystemet, Medrave

Läs mer om PROM: http://qrcstockholm.se/case/resultat-av-vard-prom/

http://qrcstockholm.se/case/resultat-av-vard-prom/


5P
Patienter

Är våra patienter nöjda 

med vården dom får hos 

oss?

Patientrapporterade utfallsmått (PREM)
Mått på patientens upplevelse/nöjdhet av vården, 

som vårdens strukturer och processer t.ex. 

tillgänglighet och bemötande.

Datakälla: NPE (Nationella patientenkäter) / 

lokala patientenkäter

Lär mer om PREM: http://qrcstockholm.se/case/upplevelse-av-vard-prem/

http://qrcstockholm.se/case/upplevelse-av-vard-prem/


www.patientenkat.se

http://www.patientenkat.se/


https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2018/

EXEMPEL

https://patientenkat.se/sv/resultat/primarvard-2018/


Verktyg:
Kär och galen

http://qrcstockholm.se/case/kar-och-galen/

• ”Vad tycker du om med vår verksamhet och vad 

tycker du att vi kan förbättra?”

• Med detta lekfulla verktyg får du insikt i era 

patienters tankar och känslor om er verksamhet

• Bra som uppvärmning på en workshop eller i en 

fokusgrupp, som underlag till en patientintervju. 

• Kan behöva kompletteras med strukturerade 

metoder.

https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/

http://qrcstockholm.se/case/kar-och-galen/
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/


5P

Personal 

Vilka personer ingår i 

verksamheten?

(Yrkeskategorier, antal, 

kompetensområden)

Hurdana roller har vi?

Hur ser våra uppgifter ut?

Hur mår personalen?

8; 11%

16; 22%

4; 6%

9; 13%6; 8%

16; 22%

13; 18%

Mottagningen, antal och procent

Undersköterskor inkl. reception

Sjuksköterskor

Sekreterare

Psykolog/kurator

BVC sjuksköterskor

Distriktsläkare

Underläkare



5P
Processer

Vilka är våra nyckelprocesser?

Hur lång tid tar de?

Hur ser vårt översiktliga flödesschema ut på en 

nyckelprocess?

Vad har vi för ansvarsområden, vem gör vad?

Hur tillgängliga är vi? Vilka är våra öppettider?

Vad har vi för resurser, rum och verktyg?

Vad har vi för besökstider/typer?

Vilka är våra procedurer?

Vad har vi för samarbeten? 

Hur ser våra vårdkedjor ut?

Finns det stödjande verksamheter?

- Hur ser vår huvudprocess ut? 



5P
Mönster 

• Mått, resultat

Hur och vilken data samlar vi i 

dagsläget?

Vilka är våra utfallsmått? Hur ser 

våra resultat ut fram till idag?

Hur mäter vi kvalitet?

• Interdisciplinärt

Vilka möten har vi?

Hur involverar vi patienter? Hur 

ser patientsäkerheten ut?

Hur ser våra relationer ut?

Hur kommunicerar vi? 

Hurudan kultur har vi?

Datakällor: Primärvårdskvalitet, GUPS.



Namn på mikrosystem: Arbetserapeut (AT)/Fysioterapeut (FT), Reumatologi Karolinska
Patienter

Syfte 

“Patienten först är grunden i att jag 
väljer att arbeta på Karolinska” 
“Att få kunna göra nytta för sina 
medmänniskor”
“förutom att man gör det för att klara 
vardagen ekonomiskt så, brinner jag för 
patienterna”

Processer

Systemisk skleros
Öppettider: 7.30-17.00
Resurser: gym, enskilda samtalsrum, 
behandlingsrum, bassäng, paraffinbad
Besökstider/typer, bedömning, behandling, 
uppföljning.
Vilka är de stödjande mikrosystemen: 
Reumatologkliniken andra inom 
hälsoprofessionerna (kurator, dietist, logoped)

Personal 

Mönster 
Antal totalt, per dag 5-8 patienter/AT/FT
Vanligaste diagnoser: artrit, myosit
Hälsoutfall: HAQ, Smärta, Trötthet, allmän 
hälsa, levnadsvanor, FT mått, AT mått
Patientnöjdhet (enkät): tillfrågas 1-2 gånger per 
år med höga siffror på nöjdhet.

Personer som ingår i mikrosystemet;
Personalnöjdhet (enkät): en gång per 
år centralt, inväntar information från 
chef

inom Flödet systemisk skleros:
Arbetsterapeut, ca 20%,Fysioterapeut, 
ca 30%
Kurator har 5-6 patienter regelbundet 
(oklar procent) och en till oklart 
procent, Dietist, sällan köp inom 
slutenvården, öppenvård? oklar 
procent, Logoped, oklart procent

• Mått, resultat
Datainsamling: vid besöken mätt av AT/FT och 
Patientens egen registrering (PER)
Resultatmått: behöver utredas ytterligare
Målvärden:detta behöver utredas ytterligare

Kommunikation, möten: för slutenvården finns det 
teamronder, teamrond dagvård vilande, 
meddelandefunktionen i TC används, 
internremisser från reumatologen och mellan AT 
och FT.

5P

© 2007, The Dartmouth Institute Microsystem Academy, © 2014, Adapted QRC Stockholm

Patientnöjdhet, patientenkät, reuma



5P Namn på verksamhet:

Patienter Syfte Mönster 

Personal 

Processer

Vilka är våra nyckelprocesser?

Hur lång tid tar de?

Hur ser vårt översiktliga flödesschema ut på en 

nyckelprocess?

Vad har vi för ansvarsområden, vem gör vad?

Hur tillgängliga är vi? Vilka är våra öppettider?

Vad har vi för resurser, rum och verktyg?

Vad har vi för besökstider/typer?

Vilka är våra procedurer?

Vad har vi för samarbeten? 

Hur ser våra vårdkedjor ut?

Finns det stödjande verksamheter?

Vilka personer ingår i verksamheten?

(Yrkeskategorier, antal, 

kompetensområden)

Hurdana roller har vi?

Hur ser våra uppgifter ut?

Hur mår personalen?

Hur många patienter har vi totalt, per 

dag/vecka/månad?

Vad är deras ålder och kön? 

Vilka är deras vanligaste diagnoser?

Hur ser deras hälsoutfall ut (ex. HbA1C, 

BMI)?

Är våra patienter nöjda med vården dom 

får hos oss?

Varför finns vår verksamhet? Vad är vår vision?

Vad är vår motivation och våra drivkrafter? • Mått, resultat

Hur och vilken data samlar vi i dagsläget?

Vilka är våra utfallsmått? Hur ser våra 

resultat ut fram till idag?

Hur mäter vi kvalitet?

• Interdisciplinärt

Vilka möten har vi?

Hur involverar vi patienter? Hur ser 

patientsäkerheten ut?

Hur ser våra relationer ut?

Hur kommunicerar vi?

Hurudan kultur har vi?

Vad vill du veta mer om? Vad är du nyfiken på att 
veta om din verksamhet?



Slutsatser

- Sammanfatta era lärdomar

• Vad ser ni när ni studerar på helheten? Vad är det ni inte ser?

• Vad upptäckte ni? Vad var nytt? Förvånande? 

• Hänger det ihop? 

➢ Vad gör vi bra? Var har vi förbättringsområden?

Utmaning att hantera: Fastna inte i analys-paralys!



Lärdomar av kartläggningen

- Avvikelserapportering: regelbunden 

genomgång av avvikelser på APT

Åtgärder rapporteras men följs sällan 

upp…

- Det blev tydligt att professionerna arbetar 

väldigt mycket var och en för sig med sina 

specifika kunskapsområden. Patienten 

hamnar på ett sätt utanför processen.



Öka delaktigheten hos alla redan nu

• Hur kan ni dela era lärdomar med era medarbetare?

• Be gärna om deras tankar på kartläggningen för att få in fler 

tips och åsikter!
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”the greatest leverage for 

change is achived

when the organisation is 

understood as a system” 

John Seddon

Boken: Systems thinking in the public sector



Metod vid kartläggningen med 5P

• Enkät till patienter

• Enkät till personal

• Nationell Patientenkät (NPE)

• Kolada.se

• Observation

• Verksamhetsdokument

• PrimärvårdsKvalitet

• Intervju



Syfte -

Purpose
Syfte med 

verksamheten



Syfte - Purpose
Vilket värde vill vi 

skapa?



Syfte - Passion
Beskriv 

vårdcentralen med 

3 ord



Syfte -

Passion

Vilka är dina 

drivkrafter?



Patienter
Lokal patientenkät

4,3

4,5

4,7

4,6

4

3

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

DAGENS BESÖK SOM HELHET

INFORMATION VID BESÖKET

INBJUDAN TILL DELAKTIGHET

BEMÖTANDET

VÄNTETIDEN INNAN BESÖKET

FRAMKOMLIGHETEN PÅ TELEFON

Hur nöjd är du med:



Patienter
Antal listade patienter uppdelat per sjukdom/symptom

1573

1188

797

526

387

419

378

407

375

360

302

311

267

265

238

229

195

216

194

112

103

143

72

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

HYPERTONI

OBS FÖR MISSTÄNKT SJUKDOM (Z0.39)

AKUT ÖLI

HOSTA

VIRUSINFEKTION, OSPEC

HYPOTYREOS

OBS FÖR MISSTÄNKT SJUKDOM (Z0.38)

DIABETES TYP 2

SJUKDOMSKÄNSLA OCH TRÖTTHET

RYGGVÄRK

ORO FÖR SJUKDOM

BUKSMÄRTA UNS

VAXPROPP

AKUT CYSTIT

ANDRA OCH OSPEC HUDFÖRÄNDRINGAR

ICKE SPECIFICERADE HUDUTSLAG

BLANDADE ÅNGEST- OCH DEPRESSIONSTILLSTÅND

ASTMA

DEPRESSIV EPISOD

FÖRMAKSFLIMMER OCH FÖRMAKSFLADDER

KRONISKT FÖRMAKSFLIMMER

LÅNGTIDSANVÄNDING AV BLODFÖRTUNNANDE

PAROXYSMALT FÖRMAKSFLIMMER



Personal
Nuvarande och önskad situation

TABELL 2

LÄKARE

Antal 

läkare

Total 

tjänstgöringsgrad

TABELL 3

ÖVRIG PERSONAL 

Antal *¹ Önskat 

antal *², ³

Specialister 

Allmänmedicin

12 1013 % SSK Mottagningen 9 10

ST-läkare 7 150 % USK Mottagningen 2 2

Övriga läkare 2 200 % SSK Hemsjukvård 4 4

Totalt antal 21 1373 % USK Hemsjukvård 4 4

Önskvärt antal totalt 26 * ² * ³ USK Lab 3 3

Receptionspersonal 2 2
*1 Med reservation för 

sjukskrivningar Medicinska sekreterare 4 5
*2 Oklart om heltidstjänster 

avses Psykolog/kurator 4
*3 Oklar tjänstgöringsgrad

IT-personal 1

Verksamhetschef och bitr. vch 2

Totalt anställda på VC (exkl. BVC) 60



Personal
Moral och kultur



Processer
Processkartläggning

• Tele-Q/telefonrådgivning

• Inkommande remiss 

• Receptförnyelse

• Waranordinationer



Mönster - Patterns
Totalt antal besök uppdelat på läkare/ssk och 

män/kvinnor

7640

5035

2876
668

10389

8353

2936 794

18029

13318

5812

1462
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Läkare, planerade besök Läkare, oplanerade besök Sjuksköterskor, planerade besök Sjuksköterskor, oplanerade besök

Män Kvinnor Totalt



Mönster - Patterns
Antal besök hos läkare och ssk per enskild patient

4135

2474

611

203
64

194

3718

1492

202

36 9 5

1762

818 203

98 31 88
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 besök 2-3 besök 4-5 besök 6-7 besök 8-9 besök 10-

Läkare, planerade besök Läkare, oplanerade besök Sjuksköterskor, planerade besök



Slutsatser

• Behov av task-shifting – börja med hypertoni

• Fokus på mångsökande patienter

• Ökad satsning på patienter med kronisk sjukdom

• Ökat fokus på patientinvolvering, personalen och 

personalomsättning



Frågor?
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Mätningar 

Vad och hur?



• Film

https://vimeo.com/album/4360213/video/194676623

https://vimeo.com/album/4360213/video/194676623


PrimärvårdsKvalitet

= ett nationellt system med kvalitetsindikatorer och tekniska lösningar för 

automatisk datahämtning, för att tillgängliggöra kvalitetsmått lokalt och 

nationellt, med syfte att förbättra primärvården.

• Finns på 746 av Sveriges 1200 VC – 70%!

• Är ett samverkansprojekt mellan primärvårdens professioner:



• Primärvårdens eget kvalitetssystem

• Enkelt att använda

• Automatisk hämtning ur befintliga system

• Realtid

• Evidensbaserade, tvärprofessionella indikatorer

• Årlig uppdatering utifrån nya evidens/riktlinjer

PrimärvårdsKvalitet i ett nötskal



Kvalitetsindikator

= En förenklad mätbar 

dimension av ett mer komplext 

fenomen

= Utgångspunkt för samtal om 

verkligheten

”Allt som är viktigt kan inte mätas, och allt 

som kan mätas är inte viktigt” Albert Einstein



Använder befintlig strukturerad

dokumentation



Primärvårdsspecifika indikatorer

• Kontinuitet

• Samsjuklighet

• Levnadsvanor

• Samverkan

• Sköra äldre

• Rehab

• Läkemedel

Diagnosspecifika indikatorer 

• Ischemisk hjärtsjukdom

• TIA/Stroke

• KOL

• Astma

• Depression

• Ångest

• Infektioner

• Diabetes

• Förmaksflimmer

• Artros

Kvalitetsindikatorer i PrimärvårdsKvalitet



• Hur stor andel av patienterna med akut mediaotit får 
förstahandsantibiotika?

• Hur bra kontinuitet har vi på mottagningen?

• Vilka rökande patienter med kronisk sjukdom har ännu inte 
erbjudits hjälp att sluta?

Några exempel på frågeställningar





Så här ser det ut på vårdcentralen

Vårdcentralen Äpplet

Vårdcentralen Äpplet



Relation Medrave och PrimärvårdsKvalitet



• Journalgranskning och granskning av individdata får ske som del 
i kvalitetssäkring av verksamheten – det åläggs verksamheten 
enligt HSL

• Behörighetsnivå i Medrave regleras av Medraveadministratören 
på vårdcentralen

Juridik – vad får man göra?



Användningsområden



Stöd för 

förbättringsarbete och 

användning av 

PrimärvårdsKvalitet



Frågor?



Lunch 11:30-13:00


