REGISTERCENTRUM SYDOST, LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN/QULTURUM, UPPSALA
CLINICAL RESEARCH CENTER OCH RIKSSVIKT

Färre hjärtsviktspatienter
i sjukvården
bättre hälsa hemma
Maj 2013 – november 2014
2014-12-03

Qulturum

Författare: Peter Kammerlind RCSO/Qulturum, Göran Henriks och Annika O´Connor Qulturum,
Monica Sterner och Catrin Henriksson UCR samt Catarina Koerfer RiksSvikt

Sammanfattning
Planeringsarbetet startade i maj 2013 och vårt första lärandeseminarium genomfördes i november
2013 där 7 tvärprofessionella team och en patientrepresentant deltog. De team som deltog var
följande:
 Växjö
 Södra Dalarna
 Värnamo
 Karlshamn/Karlskrona
 Gotland
 Mölndal
 Gävle
I förbättringsarbetet har vi utgått från fem faktorer som RiksSvikt har identifierat som viktiga för att nå
målen färre återinskrivningar:
 Korrekt ställd diagnos
 Rekommenderad basbehandling
 Strukturerad uppföljning – Hjärtsviktmottagning
 Samarbete primärvård – slutenvård
 Kvalitetsuppföljning med hjälp av RiksSvikt
Efter vårt första lärandeseminarium har vi haft ytterligare tre träffar där både team och fler
patientrepresentanter deltagit. Johan Thor från Jönköping Academy har varit följeforskare under detta
projekt. Vid våra träffar har teamen presenterat sina arbeten, vi har varvat med föreläsningar, eget
arbete och tvärgruppsdiskussioner. Utöver våra lärandeseminarier har vi haft regelbundna
coachsamtal via telefon och webb där vi har gått igenom teamens arbeten och delat med oss av våra
erfarenheter. För att alla skulle kunna ta del av varandras arbeten och mallar/blanketter har vi använt
oss av lärandeplattformen Qreflex.
Både teamen och projektledningen har haft regelbundna kontakter och träffar med våra
patientrepresentanter. Det har varit viktigt och värdefullt för teamen att ha med sig en person med
patienterfarenhet i detta arbete. Teamen har gått från att vara ovana och inte riktigt känna
patientrepresentanterna som en del av teamet till att se patientmedverkan som en självklarhet och en
viktig tillgång/resurs i deras arbete.
Till lärandeseminarium tre bjöd vi in chefer för att de skulle få ta del av teamens arbete, vi gjorde även
en film där vi intervjuade teamdeltagare, patienterepresentanter, följeforskare och föreläsare om
projektet, filmen finns tillgänglig på YouTube, (Förbättringsprojekt Hjärtsvikt ”Bättre hälsa hemma”).
Under våren och hösten har vi bjudit in till webbinarium för att sprida projektet och projektets resultat
där sju olika teman ingått. Samtliga teman gavs vid tre tillfällen för att så många som möjligt skulle
kunna ta del av dessa. Vi har haft över 250 deltagare som har tagit del av dessa föreläsningar.
De utvärderingar vi har gjort efter projektets gång och avslutning visar att deltagande team är nöjda
med genomförandet, och att de har lärt sig förbättringsmetodik samt visat goda resultat när det gäller
de fem faktorerna. Alla team har visat mätbara förbättringar när det gäller processmålen följsamhet till
basbehandling (Andel patienter som får ACE el ARB hämmare ska vara minst 90%, samt de som får
betablockerare ska vara minst 90%). När det gäller samarbete primärvård – slutenvård har samtliga
på olika sätt utvecklat sin samverkan med vårdgrannar.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nedanstående faktorer är centrala för att lyckas i det
ständiga förbättringsarbetet:
 Patientmedverkan
 Coachingstöd
 Registerstöd
 Tvärprofessionella samverkansteam
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Inledning
Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma har varit ett samverkansprojekt mellan
det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt och de regionala registerkompetenscentrumen
Registercentrum sydost (RCSO)/Qulturum och Uppsala Clinical Research Center (UCR). Projektet har
varit en del av den nationella överenskommelsen kring nationella kvalitetsregister och en speciell
utlysning av medel till Registercentrum för att bedriva förbättringsarbete. För att stärka
genomförandekraften har RCSO och UCR utifrån sina olika profileringar valt att samverka i detta
projekt.
Utgångspunkten har varit att RiksSvikt kan bidra till färre återinskrivningar om användandet av
registret ses som en naturlig del av vardagen. Det finns ett antal faktorer som påverkar utfallet för
hjärtsviktspatienter. Inom ramen för projektet har RiksSvikt identifierat följande fem faktorer som
viktiga för att nå målet färre återinskrivningar:
 Korrekt ställd diagnos
 Rekommenderad basbehandling
 Strukturerad uppföljning – Hjärtsviktmottagning
 Samarbete primärvård – slutenvård
 Kvalitetsuppföljning med hjälp av RiksSvikt

Syfte och mål
Syftet var att förbättra hjärtsviktsvården i Sverige samt att stödja verksamheters systematiska
förbättringsarbete med hjälp av det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt. Utifrån detta syfte har
följande mål formulerats:
Åstadkomma bättre livskvalitet för individer med hjärtsvikt och minska återinskrivningar inom 30 dagar
(Å30).
För att uppnå detta behöver verksamheten förbättras utifrån de fem faktorerna.
Teamen har arbetat med följande mål:
- att andelen patienter som har gjort Vänsterkammarfunktionsmätning ska vara minst 90%
- att andelen patienter som får RAS-blockerare, det blir dubbelt annars för ARB står för angiotensin
receptor blockerare ska vara minst 90%
- att andelen patienter som får betablockerare ska vara minst 90%
- att andelen patienter som deltagit i organiserad fysisk träning ska vara minst 90%
- att andelen patienter med strukturerad uppföljning på hjärtsviktsmottagning ska vara minst 90%
Målet har också varit att deltagande team skulle vara nöjda med genomfört program, lärt ett arbetssätt
för systematiskt förbättringsarbete samt utvecklat patientmedverkan.

Projektupplägg
Under genomförandet av projektet har vi haft en arbetsgrupp och en styrgrupp för projektet. Vi har haft
en modifierad genombrottsstruktur för genomförandet vilket innebär att tvärprofessionella
samverkansteam träffats på lärandeseminarier för att utveckla och dela erfarenheter kring hjärtsvikt.
Coachingstöd, registerstöd och patientmedverkan har varit andra viktiga komponenter tillsammans
med de fem faktorerna som beskriver innehållet i det kliniska förbättringsarbetet.
Projektets arbetsgrupp har bestått av:
Peter Kammerlind, projektledare Qulturum/ Registercentrum sydost
Catrin Henriksson, projektledare UCR
Catarina Koerfer, RiksSvikt (i projektets planeringsfas Åsa Jonsson)
Annika O´Connor, koordinator Qulturum Landstinget i Jönköpings län
Annmargreth Kvarnefors, Qulturum Landstinget i Jönköpings län
Styrgrupp för projektet har varit:
Peter Vasko (registerhållare RiksSvikt)
Monica Sterner (bitr. sektionschef, Registersektionen UCR)
Göran Henriks (utvecklingsdirektör, Landstinget i Jönköpings län)
I projektet har sju tvärprofessionella samverkansteam deltagit. Dessa team har varit:
Landstinget Kronoberg (Växjö)
Landstinget i Blekinge (Karlskrona och Karlshamn)
Landstinget i Jönköpings län (Värnamo)
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Gotlands kommun (Visby lasarett, VC Slite och VC Roma)
Landstinget Gävleborg, (Hjärtenheten, medicinskt centrum Gävle)
Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal)
Landstinget Dalarna (Hedemora, Avesta)
Vi har under projektets gång haft fyra lärandeseminarier (LS), vid dessa seminarier har vi blandat
föredrag gällande hjärtsvikt, förbättringskunskap, haft erfarenhetsutbyte i olika former (muntliga
presentationer, postervandring och tvärgruppsdiskussioner) och eget arbete. Lärandeseminarierna har
varit vid följande datum
LS1, 19-20 november 2013
LS2, 21-22 januari 2014
LS3, 13-14 maj 2014
LS4, 20-21 november 2014- uppföljning
Varje team utsåg en person som har varit coachstöd utifrån följande beskrivning:
 Koordinera arbetet på hemmaplan
 Avsätta tider för gemensamma möten
 Ansvara för att handlingsplanen följs – att arbetet styrs mot målen
 Kontinuerlig dialog med närmaste chef/chefer
 Delta i coachträffar
 Vara teamets metodstödjare under projektets gång
Under projektets gång har vi varje månad haft coachträffar via telefon/adobe då vi fokuserat på
förbättringsmetodik och erfarenhetsutbyte av pågående förbättringsarbete. Sammanlagt har vi haft 10
coachträffar under projektets gång. Vid ett tillfälle träffades vi en heldag i Stockholm, 8 mars 2014.
Parallellt med coachträffarna har vi haft telefonmöten med de personer som har patienterfarenhet,
samt haft en fysisk träff i slutet på oktober 2014.
Projektet har haft förmånen att ha en följeforskare under vårt förbättringsprogram, Johan Thor från
Jönköping Academy of Health and Welfare. Han har bidragit med föredrag under våra
lärandeseminarier och varit en bra diskussionspartner i planeringsarbetet liksom i genomförandet.
Under vårt uppföljningsseminarium (LS 4, 20 - 21 november 2014) presenterade han sina preliminära
resultat.

Patientmedverkan
En central del i förbättringsprojektet har varit patientmedverkan. I inbjudan uppmanades deltagande
verksamheter att ha med en patient och/eller en anhörig i teamet som skulle delta i förbättringsarbetet.
Det har varit en utmaning för deltagande team att få till detta och hitta en person med
patienterfarenhet och som hade möjlighet att delta i teamet. Vi har samverkat med patientföreningen
HjärtLung och under vårt inledande Lärandeseminarium hade vi med en patient föreslagen av
HjärtLung. Han bidrog med plenar föreläsning och var aktiv under seminariet. Detta var uppskattat av
deltagarna och han utmanade teamen att gå hem och identifiera lämpliga patienter att tillfråga om
deltagande i teamet. Under vårt andra lärandeseminarium hade hälften av våra team med sig en
person med patienterfarenhetpatient till Stockholm, ytterligare var tillfrågade och fanns med på
hemmaplan men hade inte möjlighet att delta i Stockholm. Vid vårt tredje och delavslutande
lärandeseminarium i maj hade samtliga deltagande team med en person med egen erfarenhet av att
vara patient och de bidrog till en mycket bra dialog samt teamen var mycket nöjda med deras
medverkan.
Vi spelade in en film som beskriver patientmedverkan och som på olika sätt också beskriver nyttan
med aktiva patienter i förbättringsarbete, filmen finns på Youtube under följande länk,
https://www.youtube.com/watch?v=pbwL7oI5vsE .
Vid vårt uppföljande lärandeseminarium i november 2014 presenterade teamen olika sätt att fördjupa
användning av patienter i förbättringsarbete. Teamen beskrev också att de från början var negativa till
patientmedverkan men att de nu såg enbart fördelar med patientmedverkan, se teamens guldkorn.
Utifrån patientrepresentanternas egen utvärdering och teamens material kommer vi ta fram en
checklista för patientmedverkan.
Den kommer att innehålla tre delar:
 identifiera personer med egen patienterfarenhet
 integrera patienter i teamet
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 fånga fler patienters röster i förbättringsarbete
Syftet med checklistan är att underlätta patientmedverkan i kommande förbättringsprojekt. Vi kommer
att testa denna i omgång två för att sedan utveckla vidare. Våra patientrepresentanter ställer sig
positiva till att vara mentorer åt kommande patientrepresentanter.

Webbinarium
En viktig del i detta projekt har varit att sprida kvalitetsregistret och resultatet som deltagande team
uppnått. Vi har haft en strategi för spridning och som en del i denna strategi har vi under våren erbjudit
seminarier på webben, s.k. webbinarium. Dessa har varit uppskattade och över 250 personer har
deltagit, från Ystad i söder till Övertorneå i norr. Vi har under 2014 genomfört 24 webbseminarier med
sju olika teman. De sju temana har varit följande inklusive föreläsare:
 Hjärtsvikt, diagnostik och behandling.
Föreläsare Peter Vasko, kardiolog och registerhållare RiksSvikt
 Fem faktorer som påverkar vården vid hjärtsvikt.
Föreläsare Peter Vasko, registerhållare RiksSvikt
 RiksSvikt, nationellt kvalitetsregister vid hjärtsvikt.
Föreläsare Catarina Koerfer, regional koordinator RiksSvikt
 Hur de faktorer som påverkar hjärtsviktsvården kan mätas i RiksSvikt.
Föreläsare Catarina Koerfer, regional koordinator RiksSvikt
 Patientmedverkan i förändringsarbete.
Föreläsare Annmargreth Kvarnefors, Utvecklingsledare Qulturum och patientrepresentanter
som deltagit i projektet
 Förbättringskunskap och kvalitetsregister. Metoder och arbetssätt.
Föreläsare Peter Kammerlind, Utvecklingsledare Qulturum, projektledare Färre
hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma
 Fem faktorer som påverkar vården vid hjärtsvikt – goda exempel pågående
förbättringsprojekt
Föreläsare: Peter Kammerlind tillsammans med deltagare ur teamet från Landstinget Dalarna
 Fem faktorer som påverkar vården vid hjärtsvikt – goda exempel pågående
förbättringsprojekt
Föreläsare: Peter Kammerlind tillsammans med deltagare ur team från Landstinget Blekinge
och Landstinget i Jönköpings län
Intern utvärdering inom ramen för projektets styrgrupp har gett en mycket positiv bild av
webbseminariernas helhetsintryck, innehåll och spridning. Deltagarna i webbseminarierna har fått
utvärdera innehållet och resultatet är mycket positiv.

Projektets övergripande resultat
När det gäller återinskrivningar inom 30 dagar (Å30) och patienternas skattade livskvalitet har det varit
en utmaning att under projektets korta tid få en mätbar förbättring. Alla team har visat mätbara
förbättringar när det gäller följsamhet till basbehandling (Andel patienter som får ACE el ARB
hämmare ska vara minst 90% samt som får betablockerare ska vara minst 90%). Teamen visade
fortsatt god följsamhet till korrekt diagnostik. Alla deltagande team har utifrån sitt utgångsläge
förbättrat användningen av kvalitetsregistret i vardagen, bl a genom ökad andel registrerade patienter.
När det gäller samarbete primärvård – slutenvård har samtliga på olika sätt utvecklat sin samverkan
med vårdgrannar. Patientmedverkan har varit uppskattat.
Projektets övergripande resultat beskrivs i teamets skattning av sitt förbättringsarbete utifrån en
vedertagen femgradig skala framtagen av Institute of Healthcare Improvement. De fem teamen som
deltog under LS4 visade en utveckling av pågående arbete och skattade att de nått nivå fyra av fem,
d.v.s. att deras resultat av förbättringsarbetet påvisade bestående resultat.
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Figur 1 Skattning av eget förbättringsarbete för fyra deltagande team
Vi har under projektet utvärderat vårt upplägg regelbundet. Efter varje lärandeseminarium har vi på
efterföljande arbetsgruppsmöte och även coachträff gjort en kvalitativ utvärdering av innehåll och
upplägg. Utifrån resultatet har vi ändrat innehåll och upplägg utifrån uttryckta behov. Vi har också gjort
en utvärderingsenkät via webverktyget Esmaker. Resultatet från enkäterna visade att deltagarna
överlag har varit nöjda med våra seminarier. Flera deltagare lyfte fram patientmedverkan som en
mycket bra del i projektet. Den avslutande projektövergripande utvärderingen visade att alla deltagare
kunde rekommendera programmet till en kollega och att de var nöjda med programmet.

Figur 2 utvärdering av förbättringsprogrammet
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Deltagande team
Här följer en kort presentation av varje deltagande teams arbete inom ramen för projektet. Underlag
för detta är den presentationsmall som användes för att presentera pågående arbete under LS3 och
LS4. Varje team har också gjort en poster som finns i bilaga 1-5. Av de sju team som påbörjade
programmet deltog fem i det uppföljande lärandeseminariet i november 2014, resultatet från dessa
fem team redovisas nedan och i bilagorna.
Team Växjö – Kronoberg
Vad har vi gjort:
 Vårdöverenskommelse
 Gemensam informationsbroschyr
 Vårdplan vid utskrivning
 Uppföljning efter slutenvård. Telefonkontakt, återbesök, hembesök
 Startat en test med kontaktsjuksköterska på vårdcentralen
 Bedömning och träning hos sjukgymnast
Guldkorn:
 Teamet
 Patientmedverkan
 Att ha en coach i förbättringsarbete
 Delaktiga chefer
Gruskorn:
 Tid och resurser
Hur går vi vidare:






Start av patientprocess hjärtsvikt
Utveckla patientmedverkan
Hembaserat hjälpmedel
Registrering i RiksSvikt
Implementering av ny riktlinje för rehabilitering vid hjärtsvikt

Team Södra Dalarna
Vad har vi gjort:
 Remissrutin
 Riktlinjer
 Fast vårdkontakt
 Teamarbete
 Vårdplanering/ överrapportering
 Hjärtsviktsmottagning på vårdcentral
 Vem remitterar man till? – länsgemensamma riktlinjer
 Mätbart resultat / Rikssvikt
 Journalgranskning pågår
Guldkorn:
 Införandet av RiksSvikt – bra stöd i det patientnära arbetet
 Primärvårdsmedverkan
 Lite ” Koll på kartan”
 Riktlinjer lokalt och centralt
 God samverkan
 Nöjda patienter
 Ökat intresse för att förbättra vården för hjärtsviktspatienter
Resultat:
 Patient och anhörigmedverkan

Qulturum





RiksSvikt
Å30
Primärvårdsmedverkan

Hur går vi vidare:
 Optimal rapportering mellan specialistvård och primärvård
 Tillgång till Fysioterapeut på hjärtsviktsmottagningen. Få med fysisk träning i det
länsgemensamma vårdprogrammet.
 Hjärtsviktsskola
 Fast vårdkontakt/hjärtsjuksköterska på alla vårdcentraler i länet.
 Mäta kundnöjdhet
 Fortsätta mäta undvikbara återinskrivningar
 Fortsätta att utveckla samordnad vårdplanering
Team Värnamo
Vad har vi gjort:
 Medicinkliniken har förbättrat de flesta parametrar som mäts i RiksSvikt 2014 jämfört med
2013 (egen jämförelse).
 Startat ett mobilt geriatriskt team med inriktning mot hjärtsviktspatienter > 75 år NYHA III – IV.
 Minskat antalet återinskrivningar inom 30 dagar marginellt
 Ökad samverkan mellan olika professioner och vårdgivare
 Skapat nätverk för fortsatt samarbete
Guldkorn:
 Vi har påverkat våra resultat gällande utredning och behandling i en positiv riktning med hjälp
av hjärtsviktsregistret
 Förbättrad teamsamverkan kring hjärtsviktspatienten
 Vi har startat ett mobilt geriatriskt team med inriktning mot den äldre patienten med hjärtsvikt
NYHA III - IV
 Vi har haft stöd för vårt arbete högt upp i organisationen, man har efterfrågat resultat
Gruskorn:
 Svårt att nå ut med information till alla berörda
 Vi lyckas inte identifiera alla patienter
 Slutenvård och hemsjukvård har olika journalsystem
 Gränsdragning mellan olika vårdgivare, informationsöverföring

Patientmedverkan:
 Involvera patienten!
 Se närstående som en resurs!
 Informationsöverföring mellan olika vårdgivare måste fungera
 Min hjärtsjuksköterska har varit ovärderlig –sammanhållande länken!
Resultat:
 Patient och anhörigmedverkan
 RiksSvikt
 Å30
 Primärvårdsmedverkan
Hur går vi vidare:
Tre mindre grupper har bildats för att förstärka teamsamverkan kring hjärtsviktspatienten
 Teamsamverkan samrehab, mobila geriatriska teamet och sjuksköterskor på vårdavdelning
för ett bättre liv med EQ5D som utgångspunkt.
 Säker uppföljning på rätt nivå, medicinkliniken och primärvården
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Förbättrad samverkan mellan medicinkliniken, Mobila Geriatriska teamet och
hemsjukvården/palliativ vård (NYHA III – IV)

Team Karlshamn/ Karlskrona
Vad har vi gjort:
 Behandlingsserie (journalanteckningar samlade)
 Callback (återuppringningssystem), god tillgänglighet
 Journalgranskning återinskrivningar
 Nätverk hjärtsvikt
 Patientenkät sluten- och öppenvård
 Ökad inkludering i RiksSvikt, goda tillförlitliga resultat
 Ökat antal remisser till sjukgymnast med förbättrade insatser, riktlinjer och träningsprogram
Guldkorn:
 Fokus på hjärtsviktspatienter
 Tvärprofessionellt team
 Patientmedverkan
 Långsiktig hjärtsviktsprocess
Gruskorn:
 Ting Tar Tid
 Statistik
 Q-reflex
 Information medarbetare
Patientmedverkan:
 Patient på lärandeseminarium
 Patientträffar: förbättringsförslag till enkät
 Samarbete och information HjärtLung
 Patientperspektiv är positivt
 Svårt att hitta patient till träff och seminarium
 Större patientgrupp med närstående önskas
Resultat:
 Patientenkät nyupptäckt hjärtsvikt och vid nybesök hjärtsviktsmottagning
 Sjukgymnast ökat antal remisser och besök
 Ökad inkludering i RiksSvikt
Hur går vi vidare:
 Arbetsplatsträff
 Dialogmöte
 Hjärtsviktsskola
 Nätverk
 Patientenkät
 Samarbete med medicinkliniken och primärvården
Team Gotland
Guldkorn
 Sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning på alla vårdcentraler i egenregi på Gotland
 Registrering i Rikssvikt,förbättrat med 24%
 Hjärtsviktsgymnastik erbjuds alla patienter med diagnosen hjärtsvikt
 Egen monitorering med Optilogg
 Genomgång av Vårdprogram på nätverksmöten årligen
 Minskad återinskrivning mindre än 30 dagar med 28%
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Sammanlagd minskning av återinskrivning för patient med hjärtsvikt (totalt mindre samt mer
än 30 dagar) med 11%

Gruskorn (förbättringspotentialer)
 Väntetid för ultraljud av hjärta ej förbättrad (3-6 månader)
 Palliativ vård för hjärtsviktspatient finns ej
 Hjärtsviktsutbildade sjuksköterskor i hemsjukvården
 Teamronder med kardiolog på vårdcentral
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Bilaga 1-5 poster från fem team
Bilaga 1 Team Växjö - Kronoberg
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Bilaga 2 Team Södra Dalarna
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Bilaga 3 Team Värnamo
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Bilaga 4 Team Karlshamn/ Karlskrona

Qulturum

Bilaga 5 Team Gotland
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