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Målformulering

Lärdomar från 

kartläggningen



Hur ser ett väl skrivet mål ut?

1) Vad betyder bokstäverna SMART

2) Hur hänger orden ihop?

3) Vill ni lägga till något?

4) Vad kan vara utmanande att få till?

5) Hur har ni fått till ett SMART mål?

Sitt runt borden och dela era kunskaper och erfarenheter



Mentifråga:

Hur kan du som förbättringsledare 

möjliggöra för att ett mål blir 

accepterat?

1) Ansvarig/a att uppfylla målet är delaktiga

2) Möjlig att nå - realistisk

3) Alla berörda förstår innebörden

• Enkla att förstå

• Tydliga

4) Så många som möjligt är med på ”tåget”

5) Lyhörd för motstånd/rädslor/farhågor



Det viktigaste är att….

• Det mest perfekta målet är den du formulerar – nu!

• Formulera ett mål som betyder något för dig och teamet  - tex ett SMART



Kartlägg hur 

det ser ut 

idag

Formulera ett målFormulera ett målFormulera ett mål

Generera 

förbättrings-

idéer och välj 

idé att gå vidare 

med



Tips för att hitta idéer som kan leda till målet

Primärvårdskvalitet!

GUPS

Benchmarking Evidens PatientsamverkanBrainstorming

http://www.viss.nu/

http://gups.sll.se/SASStoredProcess/guest?_program=/Applikationer/VA/Lagrade+Processer/Kvalitetsindikatorer/Kvalitetsindikatorer+rapporter+remote&reportpath=/opt/sas/config/Lev1/Web/WebServer/htdocs/rapporter/2016/Kvalitetsarbeten&tiptext=Arbeten om antibiotika sorterar under Läkemedel och arbeten med antikoagulantia sorterar under strokeprevention eller under patientsäkerhet


Skuggning

Patientintervju

Upplevelsedagbok

Kameradagbok

Patientberättelse

(PREM)Patientenkät

PROM

PROM/PREM

Patienter utför 
påverkansdiagram

Fokusgrupper

Kär o galen

Patienter utför 
fiskbensdiagram

Förslagslådor

Tänka högt

Enkäter

Patientresa

Skuggning



Brainstorming



Vad orsakar vårt problem? Vad leder till 

vårt mål?



Fiskbensdiagram

•Används för att ”bena ut” ett problem, 

identifiera orsaker till ett visst resultat.. 

•Exempel på orsakskategorier: utrustning, 

material, processer, patienter, personal, 

fysisk omgivning, osv



I huvudet på fisken sätter du målet



Delmål 1

Vi vill: 

Öka andelen av patienter med stroke/TIA som når blodtrycksmålet på <135/80

med (procent): 20% 

Från dagens värde: 45%  Till: 65%

Till (datum): 190601

2008 Trustees Dartmouth College, Godfrey, Nelson, Batalden, Cooley Dickinson Hospital, © 2014

Adapted by QRC Stockholm

Exempel



Fiskben för delmål blodtryck

EFFEKT/PROBLEM

Öka andelen av 

strokepatienter 

som når 

målblodtryck

Rimlig kostnad för 

läkemedlet

KATEGORI 1

Patienter

Uppdaterad 

läkemedelslista vid varje 

läkarbesök

Låg nivå av 

vitrockshypertoni bland 

patienter

Täta besök för 

livsstilsgenomgång

Möjlighet att få tid för 

uppföljning efter insatt 

behandling

Möjlighet att vila innan 

blodtryck

Målblodtryck: boka tid 

med patienten. Vad 

passar bäst, hemmet 

eller VC?

Teamwork, ronder, 

diskutera svåra fall

KATEGORI 

Personal

Telefonuppföljning

God compliance

Boka tid för uppföljning

Delaktighet patienten

Målblodtryck: 

regelb.kontroll av att 

patienten tar sina 

mediciner

• kategori

Erbjuda fler hembesök

KATEGORI 2

Material

Möjlighet till dosett/apo-

dos. Vb initiering av detta.

Info vid besök om varför 

blodtrycksbehandling är 

viktig

Målblodtryck: 

Läkemedelsgenomgång 

med läkare eller ssk. 

Vad, hur, varför?

Kunskap

Teammöte

KATEGORI

Processer

Olika blodtrycks-

manschetter tillgängliga

Konkreta, enkla förslag 

till sänkning av blodtryck

Förståelse

Samarbete mellan 

yrkeskategorier

Tydliga riktlinjer

Använda motiverande samtal –

stöd i livsstilsförändringar

Skriv/utöka 

promenadgrupper

Låg nivå av stress

AnhörigstödFlera 

påverkanskontakter



EXEMPEL



Fiskben tillsammans med patienter

Med patienter Med personal

Finns likheter i 

vad som är viktigt!

OCH 

även olikheter!



PICK graf Omröstning

Hur välja idéer?



PICK graf
- Hur prioritera idéer?

PICK = Possible, Implement, Challenge, Kill

Possible = Möjligt

Implement = Genomför!

Consider = Överväg!

Kill = Gör inte!



Omröstning

•Alla får tre poäng att dela ut

•Poängen får sättas på valfri idé, ok att 

sätta flera på samma

•Summera poäng per idé eller kategori så 

får ni en rangordning på idéerna

•Kör igen på de idéer som är kvar

Glöm inte att spara alla idéerna i en 

idébank som ni kan återbesöka!



Kartlägg hur 

det ser ut 

idag

Formulera ett målFormulera ett målFormulera ett mål

Generera 

förbättrings-

idéer

Hur vet du 

att 

förändringen 

är en 

förbättring?



Varför mäta i ett förbättringsarbete?

• För att förstå/se helheten och lära sig mer om sin verksamhet.

• Beskriva nuläge, visa på fakta och skapa gemensam bild.

• För att kunna sätta realistiska mål och veta när vi lyckats.

• Få input till förbättringsidéer och underlag för prioritering av insatser.

• För att ni ska kunna se om era förändringar leder till förbättring.



Skapa en familj av mått bestående av 

Utfallsmått, processmått och balanserande mått

Strukturmått

Delar av vad som utgör en produkt eller tjänst, tex. Utrustning, personalkategori, sängar 

osv. 

Processmått

Aktivitets eller service perspektivet, tex. Antal undersökningar, blodtryckskontroller, 

cykeltider osv. - Är processen pålitlig och effektiv?

Utfallsmått

Resultatet av en levererad tjänst tex. Patientnöjdhet, mortalitet, återinläggningar, 

sjukskrivning osv. -Värdet för patienten?

Balanserande mått

Sådant som kan påverkas sekundärt vid förbättring av ett målvärde, dvs oväntade 

konsekvenser tex. Ökade återinläggningar vid förkortad vårdtid. – Uppstår

oväntade konsekvenser?

Health care data guide, sid 61-65, Using a family of measures



Potentiella mått för en vårdcentral som vill jobba 
med patientnöjdhet

Ämne Utfallsmått Processmått Balanserande mått

Förbättra

patientnöjdhet på 

vårdcentralen

Patientnöjdhet:

% av patienter som 

markerar Instämmer 

helt på frågan: Skulle 

du rekommendera 

denna vårdcentral till 

familj och vänner?

Väntetid: Tid i minuter

från registrering i 

luckan tills 

läkarbesöket

% av patienter som får 

utskrivningsmaterial

Personalnöjdhet

Ekonomi



Före efter mätning

- eller mäta över tid?



Referens: Att mäta för att veta: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-018-5.pdf

Health care data guide, sid 16-18.

Tips! Använd 

process-mått i era 

linjediagram!



Referens: Solberg L, Mosser G, McDonald S. The three faces of performance improvement: Improvement, 

accountability and research. Joint Commission Journal on Quality Improvement. Mar 1997;23(3):135-147.



Att välja mått



Kartlägg hur 

det ser ut 

idag

Formulera ett målFormulera ett målFormulera ett mål

Generera 

förbättrings-

idéer

Hur vet du 

att 

förändringen 

är en 

förbättring?

Testa 

idéerna



Planera

GöraStudera

Agera

PDSA-cykeln

Plan Hur ska ni testa 

förbättringsidén? Vem 

gör vad, var, när, hur?

Förberedande 

aktiviteter. Vad ska 

mätas för att följa effekt?

Do Genomför planen.

Dokumentera problem och 

oförutsedda observationer. 

Håll koll på data.

Study Hur gick det? 

Analysera och utvärdera 

data/resultat. Jämför med 

förutsägelser. Tid för 

reflektion – vad har vi lärt 

oss?

Act Dra lärdomar av 

arbetet.

Överge idén?

Behövs justeringar?

Testa i större skala?

Planera och inled ny cykel



Hur kan du testa din 

förbättringsidé nästa 

vecka?



Kartlägg hur 

det ser ut 

idag

Formulera ett målFormulera ett målFormulera ett mål

Generera 

förbättrings-

idéer

Hur vet du 

att 

förändringen 

är en 

förbättring?

Testa 

idéerna

Standardisera

Implementera



SDSA-cykeln

Standardize. Hur ska vi standardisera 

processen och implementera den i vår 

dagliga verksamhet? Vem gör vad när? 

Med vilka verktyg? Vad måste tas bort 

för att tillåta den nya vanan? Vilken 

data ska vi följa för att veta att den nya 

rutinen standardiserats?

Do. Vad lär vi oss under tiden vi 

standardiserar? Uppstår 

utmaningar? Överraskningar? Håll 

koll på data.

Study. Analysera. Vad har vi lärt oss? 

Vad visar datan? Finns behov av 

förändring? Finns ny information/ny 

best practice som det måste anpassas 

till?

Act. Vad behöver göras? Ska vi 

ändra standarden? Vad är 

förbättringsidén? Vem kommer att 

ansvara för SDSA:n?

Planera SDSA-cykel

A

DS

S



SDSA           PDSA
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Sammanfattning

2. Tema – var ska vi börja?

3. PDSA-modellen 

1. Kartläggning 
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KRONISKT FÖRMAKSFLIMMER

LÅNGTIDSANVÄNDING AV BLODFÖRTUNNANDE

PAROXYSMALT FÖRMAKSFLIMMER

1. Kartläggning - 5 P



• Hypertonipatienter den största gruppen

• 10% av alla läkarbesök

• Alla gör ”på sitt eget sätt”

2. Tema – Var ska vi börja?



Mål

• Minska risk för stroke genom bättre hypertonikontroll

Mått

• Olika kvalitetsmått

Idéer

• Task-shifting

• Bättre struktur

• Bättre patientinformation

• Olika val för patienten

3. PDSA-modellen

Mål, mått, idéer



Årsbesök  SSK

• Längd, vikt, midjemått

• Blodtryck

• Tobaksvanor

• Kost

• Alkohol

• Fysisk aktivitet

• Stress

• Följsamhet till medicinering

• Genomgång av lab

• Genomgång av medicinlista

• Lämna ut informationsbrochyr

• Registrera diagnos och ev. KVÅ-kod

• Plan för ev. uppföljning

Årsbesök läk

• Ärftlighet

• Genomgång av prover

• EKG (minst var 4:e år)

• Inventera riskfaktorer och tecken på organpåverkan: 
Hjärtsvikt, Kranskärlssjukdom, Claudicatio, Sömnapné, 
TIA/Stroke, Njurar

• Dokumentera kardiovaskulär risk enl viss.nu eller SCORE

• Inventera ev. biverkningar och compliance

• Dokumentera målblodtryck

• Status: cor, pulm, puls, bltr

• Skriv ut och gå igenom aktuell medicinlista

• Ev. remiss till hypertoni-ssk om suboptimalt blodtryck, se 
"Åtgärder utifrån riskfaktorer och blodtrycksnivå"

• Ev. remiss för samtal kring levnadsvanor

• Ev. remiss för 24h-blodtrycksmätning

Antal 

risk-

faktorer

Grönt spår Gult spår Orange spår Rött spår

140/90 140-159/90-99 160-179/100-109 >180/110

Inga Ingen 

åtgärd

• Livsstilsförändring

• Uppföljning hos ssk efter 2 

månader (2 bltr innan/ 

hemmamätning/ 24h-

bltrmätning).

• Läkarbesök om fortsatt höga 

värden

• Boka läkarbesök

• Livsstilsförändring  

• Direkt till läkare

• Livsstilsförändring

1-2 Livsstils-

förändring

• Boka läkarbesök

• Boka 2 bltr-kontroller inför 

läkarbesök

• Livsstilsförändring

• Boka läkarbesök

• Livsstilsförändring  

• Direkt till läkare

• Livsstilsförändring

3 eller 

fler

Livsstils-

förändring

• Boka läkarbesök

• Boka 2 bltr-kontroller inför 

läkarbesök

• Livsstilsförändring

• Boka läkarbesök

• Livsstilsförändring

• Direkt till läkare

• Livsstilsförändring

3. PDSA-modellen

Plan



3. PDSA-modellen

Study



Vad ska vi hitta på nu?

Prata med de 3 närmaste personerna om vad nästa varv i PDSA-

cykeln skulle kunna vara

3. PDSA-modellen

Act



• Allmänt omtag?

• Teammottagning?

• Hypertoni-rond?

• Utvecklade egenkontroller?

• Förbättra patientinformationen?

• Patientrepresentant i hypertonigruppen?

3. PDSA-modellen

Act



Tips: Datakällor vid förbättringsarbete

• Nationell patientenkät

• Kolada.se

• Statistik i IT-system för lättakut

• Tele-Q eller motsvarande

• PrimärvårdsKvalitet

• Medrave

• VAL-databasen (HSF)

• Pinnstatistik

• Observation

• Verksamhetsdokument

• Intervju

• Enkät till patienter

• Enkät till personal



GRATTIS!
Du har klättrat upp 

för hela trappan!



Frågor?
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Tack!
”Continous improvement

is better than delayed

perfection.”

Mark Twain
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