
Rätt vård i rätt tid
Triageringsstöd för patienter som söker vård för psykisk ohälsa

Beskrivning av verksamheten
Vi som gjort arbetet är anställda för att arbeta med psykisk ohälsa inom
fyra av Bräcke diakonis vårdcentraler: Centralhälsan i Falköping,
vårdcentralerna Malmen och Vilan i Skara samt vårdcentralen Centrum i
Alingsås. Vårdcentralerna är första instans för patienter med både fysisk
och psykisk ohälsa.

Förbättringsområde
Efterfrågan på insatser för psykisk ohälsa har ökat i samhället. Samtidigt har
primärvården fått ett utökat uppdrag för denna patientgrupp, med
ytterligare köbildning som resultat. Bräcke diakonis fyra vårdcentraler har
haft svårt bemöta behovet av bedömningar och behandling. I en
fiskbensdiagramanalys (se bild nedan) framkom att en orsak till köbildningen
är oklarheter i den primära bedömningen av patienternas behov.

Studera resultat
Förbättringsarbetet pågår och därmed även utvärderingen av det nya
triageringsverktyget. Behovet att ge sjuksköterskorna stöd i telefonmötet
med patienter som söker vård för psykisk ohälsa var oväntat stort. Det
positiva resultat som redan kan nämnas är den fördjupade kunskapen om
sjuksköterskornas arbetssituation och de svårigheter som de möter i sitt
arbete. Sjuksköterskorna uppskattar också det gemensamma
engagemanget och lärandet samt är positiva till erfarenhetsutbytet över de
organisatoriska gränserna.

Agera och dra slutsatser
Den viktigaste lärdomen inom förbättringsarbetet har varit att
uppmärksamma hur arbetet med att möta patienter som söker vård för
psykisk ohälsa ter sig för sjuksköterskorna på de fyra vårdcentralerna. Det
är tydligt att vi gemensamt behöver förbättra vår kommunikation för att
optimera och utveckla vårt arbete med denna och andra patientgrupper.
Lärdomen kommer förhoppningsvis att leda till ytterligare möten inom och
mellan yrkesgrupper.

Vårdcentralerna:
Centralhälsan
Malmen och Vilan
Centrum

Framtida mätning
Ta fram ett mått som kan utvärdera om
triageringsstödet bidrar till att patienter med
psykisk ohälsa får rätt vård i rätt tid.

Mål
Vårt delmål med förbättringsarbetet är att
patienter som söker vård för psykisk ohälsa får
rätt vård i rätt tid. Det långsiktiga målet är att
eliminera köerna för denna patientgrupp.

Idé att testa
Sjuksköterskor som arbetar med
telefonrådgivning testar och utvärderar ett nytt
triageringsstöd för patienter som söker vård för
psykisk ohälsa.

Håkan Karlsson, Iréne Mannvik
Ingela Karlsson (coach) ingela.karlsson@brackediakoni.se

Sammanfattning
Målsättning med arbetet är att ge rätt vård i rätt tid till patienter som söker
sig till vårdcentral för psykisk ohälsa. Arbetet är ett led i att minska köerna
för denna patientgrupp. Genom samarbete och kartläggning med
sjuksköterskor på respektive vårdcentral beslutades att utveckla ett
triageringsverktyg.

Planera test
Teamet för psykisk hälsa tillsammans med sjuksköterskorna på respektive
vårdcentral kartlade orsaker till köbildning med hjälp av fiskbensmodellen.
En del av arbetet inkluderade att utvärdera befintliga riktlinjer för att möta
patienter som söker vård för psykisk ohälsa. Baserat på kartläggning och
utvärdering identifierade team och sjuksköterskor behovet av ett
triageringsstöd. Ett första utkast till ett sådant stöd formulerades på en av
vårdcentralerna i samarbete med läkare. Ett test för att utvärdera
traigeringsstödet planeras.

Genomföra test
Patientgruppen är komplex och har olika behov av stöd och vårdinsatser.
En utmaning i arbetet med att genomföra testet har varit att
förbättringsteamet är utspritt på fyra vårdcentraler. Detta har inneburit att
testet med det nya triageringstödet ännu inte avslutats eller utvärderats.
Vår förhoppning är att sjuksköterskornas arbete kommer att underlättas
samt att teamen för psykisk hälsa tidigare får möta patienter med behov av
vård.

Ett förbättringsprojekt inom Förbättringskraft, Bräcke diakoni



Ökad delaktighet och motivation
Studiebesökets betydelse för blivande boendes rehabilitering

Beskrivning av verksamheten
Två verksamheter samverkar i förbättringsarbetet: Mellangården och
Prästgården. Mellangården är ett korttidsboende för unga vuxna 18 35 år
med psykiska funktionshinder. Prästgården är ett HVB hem för pojkar
16 21 år. Båda grupperna har en psykosocial problematik, ibland med
neuropsykiatrisk diagnostik av lindrig grad. Det kan också vara
ensamkommande ungdomar.

Förbättringsområde
Flera av de boenden på Mellangården och Prästgården anländer med
orimliga förväntningar om vad våra boenden kan erbjuda i form av stöd
och insatser. I våra undersökningar framkommer att dessa förväntningar
delvis beror på att studiebesöket är otydligt och behöver förbättras.

Mellangården
Prästgården

Mått
• Grad av motivation
• Förväntningar om boendet
• Tid till stöd/rehabilitering vid studiebesök

Mål
Målet med förbättringsarbetet är att erbjuda ett studiebesök som kan göra
våra blivande boende omedelbart delaktiga och som ökar deras motivation
till att delta i boenderehabiliterings processen.

Idéer att testa
• Under studiebesöket lägga mer fokus på vilket stöd/rehabilitering den

boende kan få
• Tillsammans med boende utveckla ett nytt informationsblad för

studiebesöket
• Tydliggöra vad boenderehabilitering är under studiebesöket

Susanne Karlsson, Ajlana Jasarevic
Susana Krstic (coach) susana.krstic@brackediakoni.se

Sammanfattning
Syftet med förbättringsarbetet är att göra våra blivande boende delaktiga
redan på studiebesöket och att öka deras motivation till att delta mer aktivt
i boenderehabiliteringsprocessen. Det långsiktiga målet är att de boende,
under frihet och ansvar, utvecklas och uppnår en ökad självständighet.

Planera testet
Vi intervjuade sju nuvarande boende om deras upplevelse av studiebesöket
(se rutor). Vi fråga om vad de saknande för information och som skulle ha
kunnat öka motivation till rehabilitering. En sammanställning av
intervjuerna visar olika förbättringsområden och utifrån den har nya idéer
utvecklats för att testa på kommande studiebesök. Studiebesöken
kompletteras med ett nytt informationsblad utformat tillsammans med
flera av de boende.

Genomföra testet
Vi har genomfört studiebesöken med nytt innehåll och nya verktyg.
Vidare har vi intervjuat nyinflyttade om upplevelsen och om det nya
studiebesöket har ökat deras motivation till att delta i rehabiliteringen.

Ett förbättringsprojekt inom Förbättringskraft, Bräcke diakoni
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Tycker du att boendet uppfyllde dina
förväntningar?

Tycker du att du fick rätt information?

Ja Nej

Utdrag ur intervjuer med boende

Vad var viktigt för dig att veta om boendet?
”Mer information överlag.” ”Rutiner.” ”Vilka kostnader
boendet står för.”

Vad hade du velat veta som du inte fick veta?
”Mer information om veckosamtal och stödinsatser.”

Vad upplevde du som bra med studiebesöket?
”Ett bra bemötande. ”Tryggt.”

Vad tycker du vi kan förbättra?
”Erbjuda infoblad.”



Bättre inskrivning,
mindre administration, mer rehabilitering

Beskrivning av verksamheten
Rehabcenter Mösseberg bedriver bland annat rehabilitering för olika
patientgrupper. I teamet för cancerrehabilitering ingår sjuksköterskor,
läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykoterapeuter,
psykolog, diakon och vårdadministratörer/samordnare

Förbättringsområde och mål
Vi vill förbättra inskrivningen av patienter och
minska administrationen genom att
involvera patienten och samtidigt stärka
teamsamarbetet. Vi har använt
fiskbensmodellen för att kartlägga orsakerna
till dubbeldokumentation. Målet är att
minska administrationen, involvera patienten
och öka tiden för rehabiliteringen.

Resultat och slutsatser
• Gemensamt inskrivningssamtal. En bättre upplevelse för patienten och färre dubbeldokumentationer.
• Patientenkäter visar att inskrivningsförfarandet upplevs enkelt och relevant. Samma frågor ställdes flera gånger och välkomstbrevet kan förbättras.
• Två tredjedelar av personalen hinner skriva klart inskrivningsjournalen inom avsatt tid.
• Vi kommer att fortsätta att inkludera patienter vid framtida förändringar. Patienterna har varit positiva till att samförbättra inskrivningen och har

värdefulla och kreativa idéer.
• Vi fortsätter att mäta i samband med planerade och genomförda förändringar. Nya skuggningar samt enkäter till patient och personal genomförs i

februari 2020.

Rehabcenter Mösseberg

Mått
Vi har använt oss av enkäter, patientskuggning
och journalgranskning. Efter införande av nya
arbetssätt vid inskrivningen av patienter,
kommer vi att fortsätta granska följande mått:
• Enkät om patienternas uppfattning av

inskrivningen
• Journalgranskning om antal

dubbeldokumentation per journal
• Skuggning av patient om antal upprepningar

vid inskrivningssamtal
• Personalens tidsåtgång för dokumentation

Idéer att testa
• Ny hälsojournal för att inhämta mer information om

patienten innan rehabiliteringsstart
• Förtydliga välkomstbrevet i samarbete med

patienter
• Ny teammall för inskrivning
• Ny mall för rehabiliteringsplanen och för remissvar
• Gemensamt inskrivningssamtal med sjuksköterska

och läkare

Anna Helstad, Emilie Andersson, Anna Karlsson,
Lotta Lindgren (coach) lotta.lindgren@brackediakoni.se

Sammanfattning
Förbättringsarbetet rör inskrivningen av patienter som ska rehabiliteras efter
genomgången cancerbehandling. Dubbeldokumentation sker, frågor upprepas
och dokumentationen tar tid från rehabilitering. Målet är att förbättra
inskrivningen och minska administrationen genom att involvera patienten i
teamsamarbetet och inskrivningsprocessen.

Genomföra test
Sjuksköterska och läkare och har provat att ha
gemensamma inskrivningssamtal med respektive
patient. Rehabiliteringspersonal och patienter har
tillsammans utvecklat en ny mall för hälsojournal samt
ett nytt välkomstbrev. Mall och brev har testats men
har inte hunnit att utvärderas.

Ett förbättringsprojekt inom Förbättringskraft, Bräcke diakoni

Skuggning av patient vid inskrivning

Fint bemötande från alla medarbetare.
En varm stämning inlyssnande och
professionellt.

Upprepningar i patientsamtalet har varit
adekvata. Exempelvis frågor om arbete
som ställts av både läkare och
fysioterapeut. Fysioterapeuten fångar
aktivitetsförmåga och läkaren
sjukskrivningsgrad. Patienten har
berättat sin ”historia” för flera.

Även om frågorna är likartade behöver
inte journalanteckningen vara lika. Vägen
till åtgärd behöver inte alltid vara med i
journalanteckningen. Information av vikt
kan noteras som ett gemensamt notat
för hela teamet.

Ja
33%

Nej
67%

Hann du dokumentera inskrivningen i
journalen på avsatt tid?

12 patienters resultat från patientenkät
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Antal dubbel eller trippeldokumentationer
per journal

Gemensamt
inskrivningssamtal
med patienten, läkare
och sjuksköterska
införs
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Jag upplevde inskrivningsförfarandet enkelt

Jag upplevde inte att samma frågor ställdes
flera gånger av olika professioner

Jag fick ta upp det som var viktigaste för mig

Jag fick tillräcklig information i
välkomstbrevet inför vistelsen

Patienters uppfattning om inskrivningen

Instämmer helt/i hög grad Instämmer delvis/i låg grad/inte alls



De som inte kommer
till fritidsaktiviteten Torsdagsgruppen

Om Riksgymnasiet
Riksgymnasiet (RG) för rörelsehindrade i Göteborg består av tre delar: skola,
habilitering och elevhem. Habilitering och elevhem drivs av Bräcke diakoni.
Vanligtvis läser ungdomarna fyra år på riksgymnasiet då habilitering är
inbakat i skolschemat. De ungdomar som har lång resväg bor på
elevhemmet. Sammanlagt går 40 elever på RG, och av dessa, bor just nu 17
på elevhemmet.

Förbättringsområde
I samband med det ökade utbudet av aktiviteter arbetar vi med att utöka
vår kunskap om de ungdomar som inte kommer eller har slutat att komma.
För att samtala med och kartlägga ungdomarnas behov har vi utvecklat ett
samtalsstöd med bilder.

Studera resultat
Vi kommer att dela med oss av de resultat som berör Torsdagsgruppen till
de ansvariga. De resultat som vi kan använda oss av utanför gruppen går vi
vidare med. Kan vi stötta och underlätta för de som till exempel inte orkar?
Och de som inte fått någon information kan vi dela ut information för att
nå alla? Bland de som hade andra anledningar fanns också flera, goda idéer
att arbeta vidare med.

Kommentarer från samtalen
”Är alltid trött efter skolan”
”Orkar inte med fysisk aktivitet efter en skoldag”
”Vet inte vad jag skall göra när jag kommer dit och då är jag typ bara där…”
”Jag vill inte vara kvar efter skolan, området känns otryggt och att vad som
helst kan hända”
”Jag tycker inte om förändringen, tyckte det var bättre när det bara var sport”
”Jag skulle vilja ha mer föreläsning, kanske en tjejgrupp där man bara träffas
för att prata och lyssna på nån föreläsning”

Mått
Antal ungdomar som inte deltar i Torsdagsgruppen före förbättringsarbetet
och antal ungdomar som deltar efter förbättringsarbetet.

Mål
Att tillsammans med ungdomarna utveckla förslag för att underlätta för de
som inte kommer att ta sig till Torsdagsgruppen samt att hitta alternativ till
Torsdagsgruppen.

Idé och planering av test
Med hjälp av samskapande uppmuntrar och underlättar vi för ungdomarna
att delta i eller i alternativ till Torsdagsgruppen. Genom samtal med de som
inte kommer sammanställs de olika anledningarna till varför de inte går dit
eller har slutat gå dit. En idé har testats att personal stannar kvar längre på
eftermiddagen för att stödja ungdomarna att komma iväg till
Torsdagsgruppen.

Lotten Bergmark
Ann Sofie Kristoffersson (coach) ann sofie.kristofferson@brackediakoni.se

Susanne Krysell (coach) susanne.krysell@brackediakoni.se

Sammanfattning
Trots förändringar i fritidsaktiviteten Torsdagsgruppen deltar fortfarande
inte flera av ungdomarna vid Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg.
Genom samtal med de som inte kommer utforskar vi orsaker och möjliga
förbättringar för Torsdagsgruppen. Målet är att tillsammans utveckla förslag
för att underlätta för ungdomarna att ta sig till Torsdagsgruppen samt att
hitta alternativ till Torsdagsgruppen.

Genomföra testet
Det tar tid att mäta. Aktiviteten är en gång i veckan och det behövs många
veckor för att få ett resultat att arbeta vidare med. En svårighet har varit att
få tid till samtal/samverkan med ungdomarna. När samtal/samverkan
fungerar är de mycket intressanta och ger upphov till nya, kreativa och
konstruktiva idéer.

Ett förbättringsprojekt inom Förbättringskraft, Bräcke diakoni

Om Torsdagsgruppen
Ungdomarna på RG önskar fler fritidsaktiviteter, visar alla enkäter som genomförts under senare år.
Tidigare fokuserade Torsdagsgruppen framförallt på sportaktiviteter, som innebandy. Under läsåret
2018/2019 lockade detta endast ett fåtal av ungdomarna. Efter att ha lyssnat på ungdomarnas
önskemål gjordes en nystart och utbudet av aktiviteter breddades under hösten 2019. Exempel på nya
aktiviteter är sällskapsspel och föreläsningar.

PGSA-modellen
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