
De ger mig vad jag behöver, 

när jag behöver det och på det 

sätt jag behöver det ...



Crossing the Quality Chasm

• Serious problems in 

quality.  (Gap between what we 

have and what we could have is a 

“chasm.”)

• The problems come from 

poor systems …not bad 

people. (In current form, habits, 

environment, American health 

care is incapable of providing care 

expected.)



• säker  

• kunskapsbaserad   

och ändamålsenlig 

• patientfokuserad 

• effektiv 

• jämlik 

• i rimlig tid

Mål

…hälso- och sjukvård  för 

populationen som är 



Yrkesrelaterad kunskap

- Ämneskunskap

- Personliga färdigheter

- Värderingar, etik

Förbättringskunskap “alla”

- System

- Variation

- Förändringspsykologi

- Lärandestyrt 

förändringsarbete

Ökat värde för 
patienten

och befolkningen

Forskning

och 

Utveckling

Kunskapsdomäner för vårdprofessioner

Efter Batalden & Stoltz, 1993 efter W Edwards Deming

http://hasanyorukoglu.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/deming.gif


FoU-enhetens uppföljning av 

vårdcentralerna 2015
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Nat riktlinjer: Återbesök för utvärdering av depression har en god 
behandlingseffekt i sig. Prio 2



FoU-enhetens uppföljning av 

vårdcentralerna 2015
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%

Röda Röda linjen är Mål enligt Socialstyrelsen



• Förbättring sker sällan spontant – det 

kräver oftast fokuserade, systematiska, 

aktiva åtgärder

• Om man vill uppnå bättre resultat i en 

verksamhet, behöver man förändra sättet 

som arbetet utförs på

Observationer om förbättring



Två ”förbättringslagar”

• Varje system är perfekt designat för det 

resultat det ger…

• Alla förändringar är inte förbättringar –

men alla förbättringar kräver förändring…

Paul Batalden



Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl

Vad vill vi åstadkomma?

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

Mål !

Mått !

Idéer !

Test !

Agera Planera

GörStudera

PDSA-cirkeln



STINAS EXEMPEL 1



Resultat: 

tid tills vätskebehandling är påbörjad från ankomst

• Före studiestart: medel 2h 18 min, 14% inom 45 min                                      

(medel 2h 2 min om pat nr 3 bortses.)

• Efter studiestart: medel 58 min, 56% inom 45 min
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www.clinicalmicrosystems.org



Resultat länkat till processen

Behov Process Resultat

Initial

ohälsa
Hälso- och sjukvård

Förändrat

hälsotillstånd



Värdekompassen

Kostnader

Funktionellt

hälsostatus

Kliniskt/

omvårdnad

Tillfredsställelse



STINAS EXEMPEL 2



Att jämföra och diskutera 

individuella data

- En nyckel till framgång i 
förbättringsarbetet?

Kjell Lindström

Senior advicer, Bra Liv, Jönköping



Förbättringsarbete 

om utnyttjande av rtg 

Öxnehaga vårdcentral 2011

Kjell Lindström nov 2013



Kjell Lindström nov 2013



Hur gör vi idag?

• Stora variationer!!

• Varför??

Kjell Lindström sept 2013



Vad styr ditt beteende?

• Att göra gott för patienten

• Evidens och riktlinjer

• Egna tumregler

Kjell Lindström nov 2013



Exempel

Diskussion om rtg pulm på en våc med hög kostnad

”Hosta mer än 6-8v” Rtg pulm

”Pneumonidiagnostik” Ofta rtg pulm

”Pneumoni hos rökare” Kontroll med rtg pulm



Hur gör vi idag?

• Stora variationer!!

• Varför??

Två olika sätt att arbeta  (tumregler)

- ”onödig” rtg är en hjälp i handläggningen

- ”onödig” rtg innebär ofta merarbete

Kjell Lindström nov 2013



Hur gör vi idag?

• Stora variationer!!

• Varför??

Två olika sätt att arbeta  (tumregler)

- ”onödig” rtg är en hjälp i handläggningen

- ”onödig” rtg innebär ofta merarbete

Kan man ändra sina tumregler?

Kjell Lindström nov 2013



Kjell Lindström nov 2013

Att ändra rutiner (tumregler) är inte lätt!



Trend för antal rtg olika läkare
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Slutresultat av förbättringsarbete rtg Öxnehaga våc
år 1=maj 2010-april 2011,  år 2=maj 2011-april 2012

A-F är enskilda läkare  (A=hyrläkare, B-F=ordinarie läkare)
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Kjell Lindström nov 2013



Kjells konklusion Individdata

• Skapar intresse

• Underlättar målformulering

• Skapar motivation

• Stödjer förändring

- att se sina förbättringar leder till ytterligare energi

Kjell Lindström nov 2013

Trend för antal rtg olika läkare
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Produktionslogik eller Utvecklingslogik?

Eller både - och?



Verksamhetsidé
Att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och 
nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom 
vård och omsorg.  Jönköping Academy bedriver utbildning 
och forskning i samproduktion mellan högskola, vård och 
omsorgsverksamhet.  Beslutsfattare och medarbetare i 
vård och omsorg utgör akademins primära målgrupp.



“Den viktiga upptäcktsresan 

handlar inte om att söka nya 

landskap, utan att se det 

nuvarande med nya ögon.”                   

Marcel Proust


