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Inledning
Tillsammans kan vi öka potentialen hos både vårdtagare och vårdgivare. Det finns
bara vinnare.
Som Esther och som utvecklingsledare är vi stolta över att ha fått följa blivande ESTHER
förbättringscoacher under 9 månaders utbildning. Vi har sett deltagare växa i takt med att man lärt sig
hantera de verktyg denna utbildning erbjudit och vi har tagit del av de fina resultat som redovisas i
denna årsbok.

På rätt väg
I de arbeten som presenteras här kan man följa mätningar över tid. På så sätt blir det enkelt att få en bild
av att dessa förändringar i arbetet verkligen kommer Esther till nytta. Små förändringar kan leda till
stora förbättringar för Esther, det har vi sett i den här utbildningen. Nu finns det bara en väg att gå: att
fortsätta jobba för att vården och omsorgen följer varje Esther med hjärta och klokskap.

Varför ESTHER?
Därför att Esther är anledningen till att vården finns. Varje dag, varje minut. Genom att kommuner och
Regionen samarbetar kan vi ge Esther den vård hon eller han efterfrågar och därmed känna oss nöjda
med det arbete som utförs.
Genom att lyssna på Esther, på varandra och sedan förbättra det som inte fungerar, kan vi tillsammans
åstadkomma en god vård som skänker trygghet åt alla. Nöjdhet kommer när man tar tillvara på kunskap
och det är så man får kraft att fortsätta utvecklas. Tillsammans blir det, helt enkelt, bättre.

Vad är då ESTHER nätverk?
ESTHER nätverk kännetecknas av samarbete över organisatoriska gränser, snabba och ibland informella
kontaktvägar med lärande i arbetet. Förtroende och respekt, lyhördhet och generositet gentemot
varandra. En god vilja som visar sig i handlingskraft och ett genuint intresse av att få vården att fungera
för såväl Esther som vårdgivare, på ett konstruktivt sätt.
Målen kan vara flera, så klart, men det sammanfattande målet är: vad är bäst för Esther? Med en nöjd
Esther blir vården det vi alla önskar att vården ska vara: för Esther.

Tack!
Esther märker väl skillnaden när vård och omsorg sker i samråd eller inte. Vi har, under det gångna året,
sett genuint intresserade kursdeltagare som verkligen har tagit in och reflekterat över de erfarenheter vi
försökt bidra med under utbildningen. Ert mod, tålamod och er vilja att arbeta med Esther och för Esther
gör oss, och troligen varje Esther, ödmjuka och glada. Ni behövs.
Vi gratulerar er till examen och önskar er stort lycka till i ert fortsatta arbete!
Parimah Nassiri, Estherrepresentant och Susanne Lundblad, utvecklingsledare Qulturum
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Examensarbeten
Ett tydliggörande för Esther av månadsuppföljning vid en
individuell placering
Jag som gjort förbättringsarbetet

Namn: Emmelie Holm,
Arbetsgivare och arbetsplats: Nässjö kommun, Dag/Daglig verksamhet
Epost: emmelie.holm@nassjo.se

Bakgrund
När vi började arbeta som stödpedagoger på daglig verksamhet i början av år 2019, så fick vi till oss av
flera Esthrar som har en individuell placering att de inte förstod vad uppföljningsmötena vi har med dem
på arbetsplatsen varje månad handlar om. Vi ansåg då att det behövdes ett förbättringsarbete för att
tydliggöra processen för Esther. Med process menar vi närvaro, öka, minska eller bibehålla arbetstid, vad
som fungerar bra och/eller mindre bra, samma arbetsuppgifter som tidigare eller förändra utifrån
verksamheten. Vi har valt ut 10 Esthrar som har sin dag/dagliga verksamhet på en individuell placering
på företag eller ideell verksamhet som vi stödpedagoger följer upp varje månad ute på arbetsplatsen.
Totalt har vi 18 Esthrar på en individuell placering

Det här vill vi uppnå
Syftet är att uppnå ett förtydligande för Esther, vad en månadsuppföljning handlar om.
Månadsuppföljningen gör vi för att Esther skall kunna arbeta på sin individuella placering utifrån sina
förutsättningar.

Mål
8 av 10 Esthrar som har en individuell placering ska till och med 31 mars år 2020 få ett förtydligande av
sin månadsuppföljning varje månad, genom att öka sin skattning på mätstickan ett steg från
baslinjemätningen.

Baslinje
Det som sades till oss innan vi påbörjade vårt Esther förbättringsarbete från Esthrar var ”Vad skall vi
prata mer om?” ”Vad skall vi prata om denna gången?” och ” Kommer du för att kolla närvaron?”
Vi skall göra en baslinjemätning där vi beskriver nuläget vid starten av förbättringsarbetet. Denna fråga
och mätsticka kommer att användas vid varje månadsuppföljning. Den nulägesfrågan vi skall använda är:
Hur tydligt är det för dig vad en månadsuppföljning handlar om? Vi skall använda oss av en mätsticka
som ser ut så här:
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Förändringar/tester som har gjorts
Vi har skapat ett dokument, som vi kommer att använda oss av, under tre månader, vid varje
månadsuppföljning för att förtydliga vad vi skall prata om.

Resultat – mätning av förändringen
Här nedan presenterar vi en tabell som visar vad varje person svarat på frågan: Hur tydligt är det för dig
vad en månadsuppföljning handlar om? Tabellen visar från basmätningen till månad tre. Svaren är även i
kulörer enligt mätstickans färgkodning.

Person 1
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5
Person 6
Person 7
Person 8
Person 9
Person 10

Tillfälle 1
Helt ok
Inte så tydligt
Helt ok
Ganska otydligt
Mycket tydligt
Inte så tydligt
Inte så tydligt
Ganska otydligt
Helt ok
Inte så tydligt

Tillfälle 2
Tydligt
Tydligt
Helt ok
Tydligt
Helt ok
Ganska tydligt
Tydligt
Tydligt
Helt ok

Tillfälle 3

Tillfälle 4

Tydligt
Helt ok
Inte så tydligt
Mycket tydligt
Tydligt
Tydligt
Mycket tydligt
Tydligt
Mycket tydligt

Mycket tydligt
Helt ok
Mycket tydligt
Mycket tydligt
Tydligt
Mycket tydligt
Mycket tydligt
Mycket tydligt
Tydligt

Tabell 1. Resultat av mättillfällena
Vid basmätningen framkom att alla förutom en Esther svarade mellan helt ok till ganska otydligt, på
frågan ”Hur tydligt är det för dig vad en månadsuppföljning handlar om?” Vi fick även vid basmätningen
kommentarer från Estrarna såsom: ”Vi pratar om hur jag mår och så där”, ”Det kan bli bättre än vad det
är idag”, ”Jag vet inte alls vad du vill prata om”, ”Du brukar fråga om vad jag gör och om jag trivs”, Hur jag
mår, vad jag gör”, ”det handlar om hur jag trivs”, Jag vet kanske lite, men inte riktigt. Hur jag tycker att det
fungerar!”.
Person 1 valde att avsluta sin individuella placering efter två månader, därav ingen mätning vid tillfälle 2
och 3. Person 4 sjukskrev sig under en månads tid, därav ingen mätning under tillfälle 1.
8 av 10 personer har skattat en ökning av sin förståelse för vad deras månadsuppfölning handlar om. 7
av 10 personer har succesivt skattat en ökning på mätstickan av tydligheten. 1 av 10 personer har från
basmätningen till sista mätningen skattat en ökning. Dock skattar hen högre förståelse vid tillfälle 2 än
vid tillfälle 3 . Detta upplevde vi bero på att hens svar påverkades mycket utifrån dagsform och mående.
Vi upplever att hen har haft svårt med att förstå frågeställningen.
2 av 10 personer har samma resultat vid basmätningen som vid sista mätningen/tillfälle 3.
Anledningarna till detta tolkar vi som att de har haft svårt med att förstå frågeställningen. En av dessa
personer skattar vid basmätningen ”mycket tydligt”, vi ställer då följdfrågan ”Vad handlar den om då?”
Personen svarar: ” Hur jag mår, vad jag gör och om jag trivs” Vår förförståelse om denna person gör att vi
vet att hen alltid svarar positivt oavsett fråga. Vi upplever att hen alltid svarar det hen tror att vi vill höra.
Den andra personen upplevde vi inte förstå frågeställningen genom att hen blandade in flera andra
aspekter innan hen svarade utifrån sin dagsform och mående.
Vi tolkar detta som att dessa personer inte hade förmågan att förstå frågeställningen och svara med hjälp
av mätstickan, utifrån kognitiva svårigheter. Här hade vi behövt ha ett annat tillvägagångssätt för att
möta personen där den är.
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Här nedan sammanställer vi hur många steg Esther har tagit från baslinjemätningen till sista mätningen,
i stapeldiagram och text:

Hur mång steg Esther har tagit från
basmätningen till sista mätningen.
Antal Esthrar

4
3
3
2

2

2

2
1
0
0

1

2

3

4

Antal steg
Tabell 2. Resultat av antal steg på mätstickan
Två Esthrar har inte tagit något steg på mätstickan under hela mätningen/tillfälle 3. Två Esthrar har tagit
två steg från baslinjemätningen till sista mätningen/tillfälle 3. Tre Eshtrar har tagit tre steg från
baslinjemätningen till sista mätningen/tillfälle 3. Två Esthrar har tagit fyra steg från baslinjemätningen
till sista mätningen/3. En Esther har tagit ett steg från baslinjemätningen till sista mätningen/tillfälle 1.
Hen avslutade sin individuella placering efter två månader, därav ingen mätning vid tillfälle 2 och 3. Hen
redovisas inte i stapeldiagrammet ovan.
Här nedan visar vi cirkeldiagram på hur skattningen på mätstickan såg ut vid baslinjemätningen samt vid
sista mätningen/tillfälle 3:

skattning på mätsticka vid
basmätning
0
2

0

1

0

0

Helt ok
Inte så tydligt

Mycket tydligt

1

Tydligt
3

4

Mycket tydligt

skattning på mätsticka sista
mätningen/tillfälle 3
Tydligt

2

Helt ok
6

Ganska otydligt

Ganska otydligt

Tabell 3. Resultat av skattning vid basmätning

Inte så tydligt

Tabell 4. Resultat av sista mätningen

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Esther gör vi delaktig genom att vi frågar Esther mätfrågan ”Hur tydligt är det för dig vad en
månadsuppföljning handlar om?” varje månad. Efter tre månadsuppföljningar så ställer vi även frågorna:
”Vad tycker du är bäst? Med eller utan månadsuppföljningsblankett?”
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Vad tycker du är bäst med eller utan
månadsuppföljningsblankett?
8
6
6
4

Med

Ingen skillnad

Utan

2
2

1

0

Tabell 5. Avslutande frågeställning
Kommentarer som vi fick när vi ställde frågan:
”Det är helt ok med månadsuppföljningsblankett. Om man vill prata om något annat kan man ta det då
med.” ”Det har varit jätte bra, det vill jag att vi fortsätter med” ”Det har varit jätte bra, det ska vi fortsätta
med” ”Bra med månadsuppföljningsblankett, men vill även prata fritt om allt och inget.” ”Det är bra jag vet
vad vi ska prata om.” ”Det fungerar bra med månadsuppföljningsblanketten. Men det kvittar för mig. Ibland
kan det vara lite drygt med samma frågor. Vill heller ha en vanlig dialog. Trevligare med vanligt samtal.

Så blev det bättre för Esther
Det är nu tydligare vad vi skall prata om när vi träffas på arbetsplatsen varje månad. Alla Esthrar är nu
mer delaktiga i sin planering. Vi stödpedagoger kan över tid se förändringar/utveckling som skett över
tid och tydliggöra det för Esther. Genom att vi ställer samma frågor vid varje månadsuppföljning så
identifierar vi bland annat vad som fungerar bra och det som fungerat mindre bra. Detta gör att vi kan
anpassa arbetsuppgifter och arbetstider efter Esthers förutsättningar, så att Esther kan arbeta vidare på
sin individuella placering utifrån sina förutsättningar.

Nästa steg
Framöver kommer vi som stödpedagoger fortsätta att använda oss av månadsuppföljningsbanketten
varje månad. Med anledning av svaren som vi fick när vi ställde frågan: Vad tycker du är bäst, med eller
utan månadsuppföljningsblankett, skall vi ”väva in” frågorna i samtalet. Vi hoppas även på att utveckla
en blankett med mer detaljerade frågor som vi kan använda till dem som vi ser är redo för att utvecklas
på sin individuella placering. Beroende på målsättningen med den individuella placeringen kan detta
frågeformulär hjälpa till att kartlägga när det är läge att utöka med tid och/eller arbetsuppgifter
alternativt förbereda inför en eventuell övergång till Support employment eller arbetsförmedlingen.
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Individuell läkemedesluppföljning vid ADHD/ADD
medicinering
Vi som gjort förbättringsarbetet
Namn: Jenny Aggebrink och Ann-Sofie Engström
Arbetsgivare och arbetsplats: RJL Psykiatrisk mottagning 1
E-post: jenny.aggebrink@rjl.se, ann-sofie.engstrom@rjl.se

Bakgrund
Enligt riktlinjer och läkares ordination följs patienter som medicineras för ADHD/ADD på kliniken.
Patienterna kallas till sjuksköterska med några veckors mellanrum, tätare i början av behandlingen för
läkemedelsuppföljning. Vid besöken kontrolleras blodtryck, puls och vikt. Sjuksköterskan följer även
patientens upplevda effekt samt eventuella biverkningar.
Uppföljningarna sker i dagsläget enbart på onsdagar av resursmässiga skäl.
Flera Esthrar har frågat om det finns enklare sätt att följa upp läkemedelsbehandlingen.
Citat från Esther: - Jag bor 5 mil från Värnamo sjukhus, det tar nästan en halv arbetsdag att göra ett
besök hos er. Inte så lätt att ta ledigt från jobbet och kostar mycket med både förlust av arbetstid och
bussresa.

Det här vill vi uppnå
Vi vill öka delaktigheten där patienten i de fall det är möjligt kan få vara med att bestämma om
läkemedelsuppföljningen ska ske på psykiatriska mottagningen som tidigare eller om man hellre vill gå
till närmsta vårdcentral och kontrollera (blodtryck, puls och vikt) och därefter få en telefonuppföljning
med sjuksköterska på psykiatriska mottagningen för uppföljning så som biverkningar och effekt. För att
göra läkemedelsuppföljningen mer flexibel gällande tid och plats.

Mål
*Att 50% av patienterna med ADHD/ADD medicinering på psykiatrisk mottagning 1 och 2 ska erhålla
valmöjlighet kring hur läkemedelsuppföljningen ska gå till.
*Implementera arbetssättet i maj 2020 som första delmål och målet är att i november 2020 ska alla
läkare som sätter in patienter på dessa läkemedel som kräver denna typ av uppföljning på psykiatrisk
mottagning 1 och 2 använda detta.

Baslinje
-”Jag bor ca 5 mil från Värnamo sjukhus. Det tar mig nästan halva dagen att komma till er. Inte så lätt att
ta ledigt från jobbet heller. Varför måste det va så krångligt? ” (patient 1)
-”Jag fattar inte varför man måste komma så ofta. Jag har egentligen inte råd. Det blir väldigt dyrt, att va
ledig från jobbet, bussen och besöket. ” (patient 2)

Analys av baslinjen
Psykiatriska kliniken har ett upptagningsområde med radie på över 5 mil. Detta har lett till att patienter
har uttryckt att det av olika anledningar inte är så lätt att komma till sjukhuset.
Vi valde att kontakta patienter som uteblivit till läkemedelsuppföljning för att få mer klarhet i varför de
inte kommit. I telefonintervjuerna av tre patienter framkom ett flertal anledningar.
Någon tyckte att hen inte hade råd. Det är en kostnad att vara borta från jobbet i flera timmar, att till
bussen till Värnamo och besöket.
Någon uttryckte att det kändes meningslöst eftersom hen tyckte att medicinen fungerade och hen mådde
bra.
En annan åsikt är att hen har svårt att komma på just onsdagar som är den dagen vi har
läkemedelsuppföljningar. Se fiskbensdiagram nedan.

Förändringar/tester som har gjorts
Vi började i liten skala med tre patienter som fick testa detta tillvägagångssätt med stöd av ordinerande
läkare.
Bland annat fann vi att det fanns risk för missförstånd varpå en blankett utformades som en hjälp till
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patienterna. Då bland annat en patient hade uppfattat att blodtryck och puls var samma sak. Blanketten
innehåller information om när och var och på vilket sätt patienten ska utföra sina kontroller, se bilaga 1.
Vi utformade en lathund till både läkare och sjuksköterska som ansvarar för läkemedelsuppföljningen.
Därefter fick berörd läkare använda detta nya arbetssätt i 4 veckor. Av 12 tillfrågade patienter valde 9
stycken av gå till sin vårdcentral. Se diagram sidan 3.

Resultat – mätning av förändringen
Efter dessa 4 testveckor befann vi oss i coronapandemin och stötte på ett flertal hinder som framkom vid
besök och samtal med patienterna. Bland annat stängda hälsorum på vårdcentralerna så patienterna inte
hade möjlighet att göra kontrollerna som planerat och en del hade inte gjort kontrollerna på grund av
andra omständigheter t.ex. glömska och bristande förmåga att planera.
-Så smidigt att sticka ifrån jobbet på lunchen och ta kontrollerna på vårdcentralen, telefonuppföljningen
är jag också nöjd med.
-Det här var bättre för mig, jag har svårt att komma till er på onsdagar.
-Jag har helt glömt bort det, jag gör det nästa vecka.
-När jag kom till vårdcentralen va hälsorummet stängt pga. Corona så därför kunde jag inte göra
kontrollerna.

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Detta var ett förslag från Esther själv som vi tyckte lät som en mycket bra idé och som vi fångade upp. Vi
har haft kontakt med Esther under hela processen. Först är de delaktiga på läkarbesöket då frågan ställs
hur patienten vill göra läkemedelsuppföljningen (om läkaren bedömer det som lämpligt) vilket gör att de
då blir delaktiga i sin behandling. De får skriftlig informationsblankett med instruktioner där de även
själva får fylla i uppgifter vilket bidrar till delaktighet.
Vi har efter telefonuppföljningen frågat några Esthrar hur det fungerade.

Så blev det bättre för Esther
För de Esthrar som utförde kontrollerna på vårdcentralerna utan hinder blev det bättre på flera sätt bl.a.
delaktighet, tidsaspekten och kostnadsmässigt.
Läkaren bedömde att Esther skulle klara av egenkontrollerna på vårdcentralen men det har visat sig att
flera inte har gjort kontrollerna enligt planeringen. Esthrarna själva säger att det beror på glömska och
att rummet på vårdcentralen varit stängt p.g.a. Corona.
Vi reflekterar även om patienterna har förstått vikten av varför dessa kontroller måste göras för att man
ska få sin medicin utskriven samt ur hälsosynpunkt.

Nästa steg
Vi behöver tillsammans med läkare prata om vilka patienter detta ska erbjudas. Vi behöver också ge
medarbetare tydligare instruktioner om vad de förväntas göra.
Planen framåt är att under hösten fortsätta implementera arbetssättet så att fler Esthrar får möjlighet till
ökad delaktighet.
Då kommer vi säkerställa att patienten har förstått informationen genom att låta patienten läsa igenom
blanketten under läkarbesöket och kan då ställa eventuella frågor direkt. Samt tillägga på blanketten att
patienten är välkommen att göra mätningarna på psykiatrisk mottagning om det uppstår hinder för
egenkontroller.
Vi kommer även att prata med de patienter som inte har genomfört egenkontroller och utröna vilka
orsaker som ligger bakom, därefter kan vi göra ytterligare justeringar.
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Under fyra veckor tillfrågade en läkare patienter med ADHD/ADD
medicinering hur de ville ha sin läkemedelsuppföljning.

9

Minska Esthers upplevelse av ofrivillig ensamhet
Vi som gjort förbättringsarbetet
Namn: Anna Sundling, Gerd Gunnarsson
Arbetsgivare och arbetsplats: Nässjö kommun, äldreomsorgen
E-post: anna.sundling@nassjo.se

Bakgrund
- Händer det att du besväras av ensamhet? Är en fråga som finns med i brukarenkäterna som skickas ut
till alla med hemtjänstinsatser. Där uppger 2018 års enkät att 59 % besväras av ensamhet och 2019 har
den siffran stigit till 76 %
Detta ihop med att personalen ofta hör att många Esthrar uttrycker att de känner sig ensamma, ligger till
grund för detta förbättringsarbete.

Det här vill vi uppnå
Vi hoppas att vårt förbättringsarbete ska leda till att Esther upplever sig mindre besvärad av ensamhet,
och att vi kan ge stöd åt Esthers önskningar om socialt innehåll som kan minska upplevelsen av
ensamhet.

Mål
4 av de 9 Esthrar som är med i förbättringsarbetet ska i mars 2020 skatta sig två skalpoäng lägre än
utgångsvärdet i december 2019

Baslinje
Vi genomförde en baslinjemätning på alla vårdtagare i hemtjänstområde Åker/Målen i Nässjö, 38 st
varav 34 svarade. Utifrån den enkäten valde vi ut de som svarat att de kände sig ensamma ofta och alltid.
Dessa 9 personer fick sedan en ytterligare fråga där de skulle skatta sin ensamhet på en 10-gradig skala,
där 10 är skattad som mycket stor ensamhet. Detta blir en kontrollfråga till Esther en gång i månaden.

Analys av baslinjen
Under ett APT med hemtjänstgruppen Åker/Målen utgick vi från frågeställningen ”Varför har vi problem
med ofrivillig ensamhet hos våra brukare?” Vi gjorde ett fiskbensdiagram där personalen fick fundera
kring frågan och komma med förslag på troliga orsaker till den ofrivilliga ensamheten, samt ge förslag på
lösningar

Förändringar/tester som har gjorts
Vi har uppmärksammat personalen på problemet med den upplevda ensamheten hos Esther, och
diskuterat det vid flertalet APT. Vi har även tillsammans med chefen för hemtjänstgruppen tryckt på
vikten av att vid upprättande av ny genomförandeplan, ta reda på tidigare intressen och dokumentera
dessa som stöd för personalen att minska Esthers ofrivilliga ensamhet.
Personalen har hjälpt Esther att ansöka om socialtid och informerat om Träffpunkter/Mötesplatser. Vi
har även provat den nya tekniken i form av en robotkatt som en Esther fått låna. Vi har sammanställt en
”Verktygslåda” i form av en folder med tips och idéer på vad man som personal kan prova att göra för att
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minska Esthers upplevelse av ensamhet vid de möten och den kontakten som personalen dagligen har
med Esther.

Resultat – mätning av förändringen
Vårt mål var att fyra av de nio Esthrarna skulle minska sin upplevda ensamhet med två skalpoäng. Vi kan
med stolthet säga att vi enligt mätningarna nått vårt mål! Vad vi vidare kan säga av resultatet är att ett
par Esthrar inte fullföljde mätningarna av olika anledningar samt att tre Esthrar inte upplevde någon
förändring.

Skattning upplevelse av ensamhet 1-10
10
8
6
4
2
0
Brukare 1 Brukare 2 Brukare 3 Brukare 4 Brukare 5 Brukare 6 Brukare 7 Brukare 8 Brukare 9
December

Januari

Februari

Mars

Diagram: Resultat av mätning ”Upplevd ofrivillig ensamhet”

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Alla Esthrar i område Åker/Målen har fått enkäten om ofrivillig ensamhet (38 st) och personalen har haft
individuella samtal med alla Esthrar om frågan. Personalen har frågat och pratat med alla Esthrar om
vad som skulle minska deras upplevda ensamhet. Några Estrar ville ha promenader, en ville ha en katt,
någon ville träffa sina barn oftare mm

Så blev det bättre för Esther
Ett exempel är Esther nr 7 i diagrammet som skattat sin upplevelse om ofrivillig ensamhet som en 9:a på
den 10 gradiga skalan, men som nu efter olika insatser (ökad social tid och mer träning i hemmet)
skattar sin upplevelse som en 4:a. Personalen upplever en stor skillnad i Esthers humör och livssituation
efter insatserna som de gjort. En Esther uttryckte en stor längtan efter att ha en katt och menade att en
katt skulle vara lösningen på hennes ensamhet (skattade sig som en 8:a vid första mätningen) Vi beslöt
oss för att prova att ge Esther en robotkatt och vid sista mätningen skattade hon sig som en 5:a. Roligt att
se hur teknik ibland kan vara lösningen på ofrivillig ensamhet

Nästa steg
Tanken är att vi kommer att informera alla hemtjänstgrupper/hemtjänstchefer om detta
förbättringsarbete. Vi kommer använda denna modell för att alla Esthrar med hemtjänst i Nässjö
kommun ska minska sin upplevda ofrivilliga ensamhet, och att rutiner ska tas fram i syfte att främja
detta.
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Språkmall – förstå och bli förstådd
Vi som gjort förbättringsarbetet
Namn: Anne-Sofie Ohlsson och Barbro Stark
Arbetsgivare och arbetsplats: Medicinkliniken Höglandssjukhuset, Region Jönköping
E-post: anne-sofie.ohlsson@rjl.se barbro.stark@rjl.se

Bakgrund
Vi upplevde att det många gånger var svårt att kommunicera med Esther som inte kan svenska, har afasi
eller av annan anledning har svårt att uttrycka sig. Det är viktigt att Esther känner sig förstådd och
förstår för det skapar trygghet för både Esther och personal.

Det här vill vi uppnå
Att Esther ska känna sig trygg i att det finns hjälpmedel för att förenkla kommunikationen mellan
personal och Esther. Att vi som personal ska kunna tillmötesgå Esthers önskan och behov genom att öka
förståelsen oss emellan, med hjälp av mallen.

Mål
Vår mall ska underlätta vårdvardagen så att Esther som har svårt att uttrycka sig, eller har svårt att
förstå språket ska kunna kommunicera via vår mall. Det kommer att öka tryggheten för både Esther och
personal och undvika otrygghet och frustration.

Baslinje
Det har inte funnits material på vår avdelning tidigare så därför har inga mätningar kunnat göras innan.
Behovet av detta hjälpmedel känns relevant med tanke på hur dagens samhälle ser ut, med olika
språkgrupper och sjukdomsbilder. Både Esther och personal vill och bör kunna förmedla sig och göra sig
förstådda för att så långt det är möjligt undvika missförstånd.
Citerar en patient;
”Det känns lite konstigt att få in en tandborste när man bett om en handduk för att få duscha!”

Analys av baslinjen
Vi har uppmärksammat att språkförbistringar gör att Esther känner sig otrygg. Det blir missförstånd och
frustration både för Esther och personal. Det finns olika anledningar som gör att Esther och personal inte
förstår varandra.
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Förändringar/tester som har gjorts
Vi tog fram två olika förslag på bildmappar för att använda som hjälpmedel vid måltider och olika
vårdsituationer. En med pictogrambilder och en med färgbilder. Varje mapp innehåller ca 48 bilder.
Nedan syns ett exempel på några bilder från varje mapp-förslag:
Förslag 1 Färgbilder:

Förslag 2 Pictogrambilder:

Resultat – mätning av förändringen
Vi började från nollläge, dvs inget sådant här hjälpmedel har funnits på avdelningen tidigare. Vi mätte
genom att varje Esther med behov av språkmall noterades. Sedan utvärderade vi hur många Esther som
haft nytta av mallen genom att sätta ett kryss i ett pinnstatistikdiagram. Under maj – juli gjordes inga
mätningar på grund av Coronapandemin. Se diagram nedan.

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Tillsammans med Esther har vi tittat på vilket förslag som är enklast att förstå. Även personal har fått
säga sin uppfattning och gemensamt har vi kommit fram till att färgbilderna fungerar bäst.

Så blev det bättre för Esther
Förståelsen ökar från båda håll, det vill säga Esther får ett hjälpmedel för att göra sig förstådd och
personal har ett verktyg att presentera för Esther. Även personal har god hjälp av mallarna.

Nästa steg
Nästa steg blir att göra den här mallen standardiserad. Förhoppningsvis blir den ett bra hjälpmedel att
använda på hela kliniken.
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Middagsupplevelse
Jag som gjort förbättringsarbetet
Namn: Christina Hertzberg
Arbetsgivare och arbetsplats: Nässjö kommun, Norråsagården avd. 1/Lillsjögården
E-post: kristina.hertzberg@nassjo.se
Bakgrund
Utifrån brukarenkäten 2018 som visade att 57 % var nöjda med måltiderna så har jag valt att
arbeta vidare med middagssituationen eftersom det är viktigt med de äldres nutrition och vi har
många Esthrar som behöver stöd vid middagen och gjort intervjuer med Esther som visade att
de inte kände någon matro. Efter en omorganisation så har Lillsjögårdens äldreboende i
Forserum fått flytta till Norråsagården avd. 1 i Nässjö. Från att ha varit 9 boende blev det 14
boende och några fler med demenssjukdom.
Det här vill vi uppnå
Att de boende på Norråsagården avd. 1 som äter gemensamt ska uppleva middagen som en lugn
och trevlig måltid.
Mål
Av de boende som äter gemensamt och har förmåga att svara ska 80 % uppleva måltiden som en
trevlig stund. Mätningen utfördes mellan v49-v13 med en extra uppföljning under v18.
Esters delaktighet i förbättringsarbete
Intervjuer med 6 Esther som säger att de inte finner någon matro samt att de märker av att
personalen är stressad ibland i samband med måltider.
Baslinje
Grundfrågan till Esther var hur hon/han individuellt upplever middagen som en trevlig stund på
en skala 1 – 10.
Skalan för detta är följande:
1 – 2 Aldrig, 3 – 4 Sällan, 5 – 6 Ibland, 7 – 8 Oftast trevligt, 9 – 10 Alltid Trevligt.
Mätningar är utförda varannan vecka på onsdagar under v 49 - v13.
Utöver detta utfördes en uppföljningsmätning i vecka 18 för att se om de boende fortvarande
upplevde middagen som en trevlig stund.
Resultatet av den första undersökningen under vecka 49 2019 blev att 65 % var nöjda med
måltiden.
Analys av baslinjen
En påverkansanalys utfördes utifrån det som Esther sa vid intervjuerna som jag gjorde inför
mätningen.
Ester upplevde ingen matro och tyckte att det var hög ljudnivå i matsalen.
Förändringar/tester som har utförts.
Mellan basmätning och den första mätningen satte vi fram tillbringare med dryck på varje bord
innan måltiden.
Till andra mätningen väntade vi med disken tills alla ätit färdigt.
Den tredje mätningen gjorde vi en helg då vi dukar med fint porslin och servetter och är mindre
personal.
Vid den fjärde mätningen frågade vi de boende gemensamt i matsalen om hur de upplevde den.
De övriga mätningarna är gjorda med följande utgångspunkter:
Tillbringare på borden.
Väntat med disken till efter att alla har ätit färdigt.
Personalbemanningen vid middagen har varierat.
Resultat – mätning av förändringen
Resultatet blev snabbt bättre med de första förändringarna, förutom under vecka 7 då vi frågade
alla gemensamt i matsalen hur de upplevde middagen, detta resulterade i att de påverkade
varandra i sina svar.
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För att resultatet skall vara godkänt upplevelse skall snittet vara över 70 %. Under V18
genomfördes en kontrollmätning för att verifiera nuläget för måltidsupplevelsen. Som syns i
mätningen nedan och ligger nu på en markant högre nivå ca 80 – 90 % än utgångsläget på
65 %.

Vecka
E1
Bas 49
51
3
5
7
9
11
13
18

E2

E3

10
10
10
10
8
10
10
10
9

E4

5
6
6
7
6
5
7
7
5

E5

5
10
10
10
8
10
10
10
10

E6

5
7
7
7
7
10
10
7
7

6
8
9
8,5
8,5
10
10
10
9

8
8
9
9
8
10
10
10
8

Snitt %
65,00%
81,67%
85,00%
85,83%
75,83%
91,67%
95,00%
90,00%
80,00%

Nöjdhet

MIDDAGSUPPLEVELSE
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Vecka

49

51

3
Bas

5

7

Önskad Min nivå

9

11

13

18

Upplevd nöjdhet

Så blev det bättre för Esther
Mina slutsatser med arbete är följande:
Det har blivit en lugnare måltidsmiljö i och med att vi ställer fram tillbringare på borden
och väntar med att plocka bort samt diska.
Efter flytten till Nässjö är vi mer personal över middagen och efter dödsfall är det ingen
Esther som behöver vänta med att få hjälp.
De Esthrar med demenssjukdomar upplever att vi i personalen att de har blivit lugnare
vid måltiderna.
Personalen upplever mindre stress.
Det är inte bra med att vara för mycket personal över middagen, då det oftast blir
stressigt/rörigt istället.
Nästa steg i arbetet
Att vi frågar nya Esthrar som flyttar in om deras önskemål kring middagen och övriga
måltider.
Att vi kontinuerligt frågar Esthrar om måltidsupplevelsen samt är vaksamma på att vi
”personalen” inte faller tillbaka i gamla rutiner och missar de små förändringar som vi har
genomfört i vårt förbättringsarbete.
Att vi som personal ständigt är öppna för att göra förändringar som skall öka trivseln
och nöjdheten hos Esther vid måltiderna.
Att kontrollmätningar skall ske regelbundet för att säkerställa förbättringsarbetet.
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Esthers målplan
Jag som gjort förbättringsarbetet
Namn: Karin Liiw
Arbetsgivare och arbetsplats: Psykiatriska kliniken Höglandssjukhuset, psykiatriska mottagningen i
Vetlanda, Region Jönköpings Län
E-post: karin.liiw@rjl.se

Bakgrund
I Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2016:40 om journalföring och behandling av personuppgifter i
hälso- och sjukvården, framgår att; Vårdgivaren (hälso- och sjukvården) ska säkerställa att en
patientjournal innehåller uppgifter om vårdplanering, en planering av patientens vård.
Planering av patientens vård kan ske genom flera olika former av planer; omvårdnadsplan,
vårdplan-LPT, rehabiliteringsplan m.fl. men också i samverkan med andra vårdgivare. Om det t ex finns
behov av insatser från både hälso- och sjukvården, socialtjänsten och/eller skolan, kan den enskilde få
stöd genom en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.
I Socialstyrelsens SOSFS 2014:5 (S) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS, talar man om en genomförandeplan/vård- och omsorgsplan som beskriver hur en beslutad
insats ska genomföras för den enskilde.
Syftet med all vårdplanering är att tydliggöra behov och insatser, att samordna och att vårdplanen är
personcentrerad. Det är inte meningen att vårdplanen görs av sjukvårdspersonal/ omvårdnadspersonal
utan patienten/Esthers delaktighet utifrån dennes förmåga.
Jag har valt att fokusera mitt förbättringsarbete på psykiatri Vårdplan och dess användning inom
psykiatriska mottagningen i Vetlanda. Psykiatri vårdplan ska tas fram gemensamt med patienten och ge
samlad bild av behov, egna resurser, mål och de insatser som planeras. En standardiserad mall för
ändamålet finns utformat i Cosmic journalsystem.
Det önskade framtida läget är att alla patienter vid mottagningen har en aktuell vårdplan. Att den
används som en guide och ett verktyg för såväl vården som patienten/Esther under vårdåtagandet.

Mål
Att i mars 2020 ha dubblerat antalet vårdplaner som genomförs tillsammans med patienten vid
psykiatriska mottagningen i Vetlanda och därmed göra patienterna mer delaktiga i sin vård.

Baslinje
På enheten hade det tidigare gjorts få vårdplaner. Mätning visar att en variation av antal vårdplaner från
1 till 9 stycken med ett medelvärde på 4 vårdplaner under januari till september 2019. Se tabell nedan.

Månad
Antal

Jan

Feb

4

1

Mars April Maj Juni Juli Aug Sep
6

9

4

3

1

4

6

Tabell: Antal upprättade psykiatri vårdplaner vid psykiatriska mottagningen i Vetlanda
per månad fram till september 2019

Analys av baslinjen
Vid mottagningens planeringsdagar i början av december 2019 samlades alla medarbetare under
ledning av Esthercoachen kring arbetet med vårdplaner. Vi ökade våra kunskaper och hade en workshop
utifrån ett antal frågeställningar. Tex vilken nytta har patienten, vi och andra vårdgivare av att det finns
en vårdplan? Vi arbetade både i helgrupp och i mindre grupper. Arbetet mynnade ut i ett antal punkter
där vi var överens och vi beslutade gemensamt ett antal åtgärder.
Vi var överens om att:
-vårdplan ska göras enligt samhällets krav och klinikens direktiv.
-patienten ska vara med och vara delaktig vid upprättandet av vårdplanen.
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-patienten behöver även se sina resurser och inte bara problemen.
-vi behandlare har nytta av vårdplanen som samlat dokument.
-behandlingsinsatserna blir mer tydliga och strukturerade.
-det är lättare för såväl patient som behandlare att se framsteg och om mål uppfyllts.
-det blir tydligare om och när eventuellt en patient kan avslutas vid mottagningen.
-det finns en del tekniska problem i Cosmic som bromsar.

Förändringar/tester som har gjorts
Vi beslutade att
– alla behandlare gör en vårdplan per vecka från och med nästkommande vecka, december 2019.
– biträdande enhetschefen drar ut ett antal exemplar av mall vårdplan till alla behandlare att skriva på
vid mötet med patienten.
– vid varje teamkonferens tar vi fram en vårdplan och tittar på den gemensamt för tips om upplägg och
innehåll.

Resultat – mätning av förändringen
Första uppföljning hölls vid APT 2020-01-30. Det visade sig att en del gjort många vårdplaner och en del
färre. Någon hade inte kommit igång alls utan önskade support av Esthercoachen. Vi nådde snabbt vårt
mål att dubblera antal vårdplaner och alla vårdplaner förutom en, hade skett tillsammans med berörd
patient. Sen kom en pandemi som vände upp och ner på allt. Sannolikt hade resultatet fortsatt att
förbättras om vi inte tappat farten i mars.

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Samtal med ett mindre antal patienter vid psykiatriska mottagningen i Vetlanda kring upplevelsen av att
själv vara med och planera sin egen vård. Samtliga patienter vad nya vid mottagning och med diagnoser
såsom ångest och depression.

Så blev det bättre för Esther
Alla Esthrar som tillfrågats har upplevt det som mycket positivt att aktivt delta i sin vårdplan. Det blev
mer strukturerat och tydligt för dem kring vad vi gemensamt ville uppnå, hur gå tillväga och vilka
överenskommelser som gjorts. Man kunde lättare visualisera en tidslinje över det man ville uppnå. Det
som blev påtagligt för en del var att tala kring sina egna resurser, att de egna tillgångarna var flera än de
trott. ”Jag trodde inte jag var bra på något” sa en patient vid en genomgång.

Nästa steg
Förbättringsarbetet med psykiatri Vårdplan har bara börjat. Det är ett stort och omfattande arbete kvar
framför oss om vi ska närma oss det önskade läget. Vi kommer att fortsätta att öka kvantiteten men inte
minst det som nog är det bästa för Esther, kvaliteten på vårdplanerna.
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Närmast i tid ligger ett planerat studiebesök där några av oss besöker kollegor på en annan mottagning
för att ta del av deras arbetssätt. Vi har dessutom redan nu ett pågående arbete med att ta fram en mer
användarvänlig mall att använda i samtalet med patienten/Esther.
Lärdomarna och frågorna man kan ställa sig är många nu så här i efterhand. Förändringar tar tid, alla ska
med på tåget, var frågan för stor, skulle vi gjort detta i lite smalare från början. Dessa funderingar jobbar
vi vidare med.

Bild: Psykiatri vårdplan - vårddokumentation
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Införande av daglig aktivitetstimme 7dgr/vecka på en
psykiatrisk vårdavdelning i Eksjö
Vi som utfört förbättringsarbetet
Namn: Hamid Mohammadi, Oskar Källberg
Arbetsplats: Avdelning B på psykiatriska kliniken. Höglandssjukhuset, Eksjö.
E-post: hamid.mohammadi@rjl.se, oskar.kallberg@rjl.se
Bakgrund







Det fanns önskemål från Esther att ha tillgång till aktiviteter under vårdtiden.
Vetenskaplig evidens för att fysisk aktivitet positivt påverkar psykisk hälsa.
På avdelningen fanns ingen rutin för utförande av aktiviteter.
Goda möjligheter att genomföra förbättringsarbetet på avdelningen med befintliga resurser.
Uppfattas som ett enkelt genomförande med direkta resultat.
Stort intresse från oss ”Esthercoacher” att driva just denna typ av förbättringsarbete, för
Esthers bästa i slutenvården.

Det här vill vi uppnå






Att Esthers upplevda mående förbättras efter utförd aktivitet.
Använda befintliga resurser, utan extra kostnad, för att uppnå förbättring för Esther.
Skapa bättre relation mellan Esther och personal.
Snabbare återhämtning för Esther.

Mål
Genom aktivitetstimmen vill vi uppnå ett förbättrat mående hos Esther. Det förändrade måendet ska
mätas genom en enkel fråga där Esther skattar sitt mående på en skala från 0 till 10 innan och efter
aktiviteten.
Vår målformulering som präglat arbetet lyder följande:
– Att förbättra Esthers mående med två punkter på en 10-gradig skala från 0-10. Detta ska ske genom
aktiviteter med personal under 6 veckor.

Baslinje – så här såg det ut nät vi startade.



Tidigare har aktiviteter på avdelningen skett i mycket lägre grad än under förbättringsarbetets
utförande. Det fanns ingen rutin för aktiviteter
Baslinjen för förbättringsarbetet sker vid varje enskilt tillfälle när en aktivitet ska utföras.
Baslinjen är måendet, skattat med siffra, innan aktiviteten utförs.

Förändringar som har gjorts






Rutin upprättas på avdelningen för konsekvent utförande av aktivitetstimmen.
Aktivitetstimmen ska hållas mellan kl. 15:00 och 16:00. Under denna tid är avdelningen
dubbelbemannad med både dag– och kvällspersonal, vilket ger goda förutsättningar.
Information om aktivitetstimmen skrivs i informationsbroschyrerna som finns på patienternas
rum.
Whiteboardtavla sattes upp på avdelningen med förslag på aktiviteter som finns tillgängliga för
Esther. (se bild)
Aktivitetsrum har gjorts tillgängligt för patienter som vill pyssla eller måla.
Mail skickades ut förtydligande information till all personal om hur aktivitetstimmen ska
genomföras.
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Esthers delaktighet i
förbättringsarbetet
Genom patientråd och intervjuer med
patienter har Esther varit delaktig i
utformningen av förbättringsarbetet.
Esther har möjlighet att dagligen välja
aktivitet och även komma med nya
förslag.
För att nå ut till Esther om vilka
aktiviteter som finns tillgängliga sätts en
tavla upp med förslag på aktiviteter att
välja på.

Resultat: Så blev det bättre för Esther
Genom en enkel rutin med aktiviteter har vi med befintliga resurser på avdelningen förbättrat Esthers
mående med i snitt 2,2 punkter på en 10-gradig skala. Antalet utförda aktiviteter har ökat med drygt 300
%.
Deltagandet har varit 81 patienter under 6 veckor och den mest förekommande aktiviteten har varit
promenader. (Se resultatet i diagram nedan.)

Nästa steg
Förbättringsarbetet har blivit en rutin på avdelningen.
Vi förbättringscoacher har deltagit på en annan avdelnings APT för att presentera och sprida vårt
förbättringsarbete. Avdelningspersonalen är motiverad att upprätthålla och ev. utveckla
aktivitetstimmen framöver.

Diagram och bilder

3,5

Förändrat mående i antal
punkter (0-10)
3,25

3
2,5

2,18

2,33

2,20

2

2

1,6
1,5
1
0,5
0
Promenad

Pingis

Wii-spel

Bak

Sällskapsspel

Värdeviktat
genomsnitt
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Antal deltagande patienter per vecka

25

20
20
17
15

13,5

13
11
10

10

10

5

0
vecka 7

vecka 8

vecka 9

vecka 10

Sällskapsspel
Fördelning
; 6% Bakning; 6%

vecka 11

vecka 12

Genomsnitt

av aktivitetstyp

Wii-spel;
15%

Pingis; 7%

Promenad;
66%
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Guldkant på vardagen
Jag som gjort förbättringsarbetet
Namn: Mickaela Karlsson
Arbetsgivare och arbetsplats: Vetlanda kommun Kvarngården
E-post: mikaela.karlsson@vetlanda.se
Bakgrund
Efter intervju med Esther framkommer det att man sitter mycket still framför sin TV och man önskar en
meningsfullare vardag. Personalen ser det samma. All aktivitet som sker är en förbättring.

Det här vill vi uppnå
Esther ska ha en meningsfullare vardag. Vi vill också minska stillasittandet och att Esther ska känna sig
sedd.

Mål
Att 4 av 9 Esthrar ska få minst 3 tillfällen per vecka med önskad aktivitet. Hälften av Esthrarna ska få
minst 3 tillfällen i veckan med önskad aktivitet.

Baslinje
Genom att använda en dagbok mäts antal tillfällen med aktivitet som dokumenteras.

.
Intervju med Esther görs innan förbättringsarbetet:
“Man sitter ju mycket still framför teven”
“Man vill ju känna att man gör något”

Förändringar/tester som har gjorts
Alla idéer bollas med kollegor och Esther. Hur skulle vi göra det mätbart att Esther känner en
meningsfullare vardag?
Från början var det svårt att få med kollegorna. För att nå ut till alla, förutom att prata med kollegor,
mailade jag till alla. Där frågade jag vad Esther efterfrågade och skickade med ett kalenderblad som man
skulle fylla i när man gjort någon aktivitet med Esther. Jag skrev också förslag på aktiviteter som Esther
föreslagit i intervjuerna. Kalenderbladet fungerade bra, men vi gjorde det ett snäpp bättre genom att
komma på dagboken. Alla Esther har en dagbok i sitt rum där vi skriver en rad eller två i när man gjort
någon aktivitet med Esther.
Vi började också stort och tänkte att två avdelningar skulle vara med i mätningarna, men detta ändrade
jag längs vägen så vi gör mätningen på en avdelning. Men den andra avdelningen är också med och
arbetar för fullt med att öka Esthers välbefinnande i vardagen och använder sig också av dagboken.
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Resultat – mätning av förändringen
Trots motgångar med Corona som kom i vårt samhälle så har staplarna fortsatt att stiga vilket är otroligt
imponerande. De boende har i snitt tre tillfällen med aktiviteter i veckan utöver aktivering. Vi klarade
målet. Se bilder på aktiviteter som genomförts.

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Esther är delaktig hela tiden då det är hens önskan som hela tiden står i focus. Esther har fått ge förslag
på vad man vill göra. Aktiviteter har varit allt ifrån att måla naglarna till att gå på en promenad och mata
ankorna eller sitta vid husknuten och bara mysa en stund i solen.

Så blev det bättre för Esther
Esther känner att vardagen är meningsfullare och känner sig mer sedd. Mätningarna visar tydligt en
förbättring.

Nästa steg
Förbättringsarbetet fortsätter. Det har redan spridit sig till husets alla 4 avdelningar som ni jobbar med
att ge Esther guldkant på vardagen och dokumenterar detta i dagboken som varje Esther har på sitt rum.
Vårt nästa steg är också att öka målet så att 6 av 9 Esther ska få minst 3 tillfällen i veckan.
Vi ska också jobba vidare på att få med och informera nyanställd personal om vårt arbetssätt direkt vid
introduktionen
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Lugnare miljö för Esther vid rehabilitering
Vi som gjort förbättringsarbetet
Namn: Caroline Johansson och Josefin Tenefors
Arbetsgivare och arbetsplats: Region Jönköpings län, Rehabiliteringscentrum, Område 3 (psykiatri)
E-post: caroline.a.johansson@rjl.se och josefin.tenefors@rjl.se

Bakgrund
I vårt arbete började vi med att intervjua 7 patienter om vad de tyckte vore en förbättring i vår
verksamhet. Fem av patienterna identifierade samma förbättringsområde- upplevelsen att Esther vill ha
en lugnare och tryggare miljö i behandlingsrummet. Vi valde då att jobba vidare med detta
förbättringsområde.
Citat från Esther vid första intervjutillfället:
”Kan bli lite för mycket andra människor”
”Rum avsides där det inte går förbi folk hela tiden, det är viktigt för mig att kunna koncentrera mig”
”Mycket folk, önskar mer avskildhet för att känna mig trygg”
”Att platsen skulle vara på ett lugnare ställe där det inte går så mycket folk”
”Kan vara för mycket folk, jag vill vara i en lugnare miljö”
Behandlingsrummet var en öppen plats i korridoren, det var många som gick förbi, mycket spring genom
lokalen och allmänt oroligt, samtidigt satt en annan patientgrupp som fikade/småpratade vid ett bord
intill (störmoment). Vi testade att själva sitta i den miljön och arbeta, och vi hade samma upplevelse som
våra patienter att det var otryggt och rörigt i miljön. (Se bilder sida 3, innan förändring)

Det här vill vi uppnå
Att miljön i behandlingsrummet ska upplevas lugnare/tryggare för Esther på Rehabiliteringscentrum.

Mål
Till 1/1-20 ska vi halvera antalet störmoment (vilket innebär i snitt 13 störmoment/dag) i
behandlingsrummet på Rehabiliteringscentrum i Värnamo för att skapa en miljö som upplevs lugnare och
tryggare.
I snitt ska Esther skatta högst 3 på lugnt/tryggt, där 1=lugnt/tryggt och 10=oroligt/stökigt.

Baslinje
Vi valde att göra tre olika baslinjer:
- Mätning av antal störmoment i behandlingsrummet (se sida 3, diagram 1).
- Esther fick skatta på en skala om upplevelsen lugnt/tryggt (se sida 3, diagram 2).
- Intervjua Esther, vid flera tillfällen (se citat nedan)
Analys av baslinjen
Vi diskuterade andra faktorer som kan påverka Esthers miljö vid rehabilitering, bland annat om det hade
varit möjligt att byta lokal.
Då målet var att göra en förbättring i nuvarande situation bestämde vi att inte gå vidare med analys om
möjligheterna att byta lokal.
Vi ansåg att de baslinjer vi tagit fram var tillräckligt bra underlag för att fortsätta vårt förbättringsarbete.

Förändringar som har gjorts
Förändring 1: Satte upp skärmväggar på hjul som test. Möblerade om så att ett skåp blev skärmvägg på
en annan plats (se sida 3, förändring 1).
Förändring 2: Köpte in måttanpassade och ljudisolerade skärmväggar som sattes upp (se sida 3,
förändring 2).

Resultat – mätning av förändringen
Innan förändring varierade antalet störmoment de första fem dagarna mellan 17-36 stycken.
Esthers upplevelse av lugnt/tryggt skattades mellan 7-10.
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Citat från Esther:
”Kanske ha ett ljudisolerat rum, eller en korridor avsides där det inte går förbi folk hela tiden. Det är
viktigt för mig att kunna koncentrera mig”
”Kan bli lite för mycket andra människor, bra med valmöjligheter när man inte mår bra.”
”Kanske lite mycket spring emellanåt. Att kunna återhämta sig.”
”Att platsen skulle vara på ett lugnare ställe där det inte går så mycket folk. Att veta vad för personer som
jobbar här.”
”Kan vara lite mycket folk som springer ibland. Vill försöka må bättre och komma igång med saker.”
Efter förändring 1 var antal störmoment mellan 5-11st, vilket är mer än en halvering.
Esthers upplevelse av lugnt/tryggt skattades mellan 1-4, vilket är nära målet önskat värde högst 3.
Citat från Esther:
”Jag tycker det är lugnare”
”Jag känner mer trygghet”
”Jag tycker inte det är så stressig miljö”
”Jag upplever att det är färre personer som kommer förbi”
”Jag har lättare att fokusera”
Efter förändring 2 var antal störmoment mellan 1-5st.
Mätningen av störmoment visar att målet är uppnått att halvera antalet störmoment.
Esther skattade mellan 1-3 på lugnt/tryggt.
Önskat värde var att Esther skulle skatta högst 3, vilket alla gjorde.
Citat från Esther:
”Jag tycker miljön känns mer ombonad”
”Jag märker att det är mindre spring av andra personer”
”Jag tycker det är tyst och lugnt”
”Jag kan koncentrera mig mer”
”Jag tycker det är mycket lugnare”

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Information till Esther om vilket område som vi ska jobba vidare med. Esther deltog i workshop för att
diskutera förslag/idéer på förbättringar så att det blir en lugnare och tryggare miljö för Esther.

Så blev det bättre för Esther
Miljön i behandlingsrummet för Esther är nu med hjälp av skärmväggar mer ljudisolerad från de som går
förbi och från gruppen som sitter och fikar. Det finns numera en möjlighet att stänga för och få en känsla
av att man är i ett rum. Esther skattar att hen känner sig mer lugn och trygg. Det har också framkommit
att Esther klarar att bättre fokusera/koncentrera sig på sin aktivitet. Det har blivit färre antal
störmoment.

Nästa steg
Lärdomar vi tar med oss vid förbättringsarbete:
• Vem/vilka kan behöva bli inblandade?
• En enkel lösning kan bli stoppad i processen om inte alla berörda är med på planeringen.
• Se allt ur Esthers synvinkel.
• Börja i liten skala vid första förändring.
• Våga fråga och gör Esther delaktig.
• Flagga för Esther när kollegor föreslår förändringar.
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Diagram och bilder
Diagram 1

Diagram 2

Innan förändring:

Förändring 1:

Förändring 2:
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Öka Esthers delaktighet i planeringen för bedömningstal på
psykiatriska kliniken i Värnamo
Vi som gjort förbättringsarbetet
Namn: Laura Usurelu och Åza Ryden
Arbetsgivare och arbetsplats: Psykiatriska kliniken Värnamo
E-post: laura.usurelu@rjl.se , aza.ryden@rjl.se

Bakgrund
Vårt arbete grundar sig i patienternas missnöje med att vi har långa väntetider till bedömningssamtal på
Psykiatriska kliniken. Detta kommer fram under Esthers besök hos vårdpersonal.
Bedömningssamtalet
– är första patientbesök efter inkommande av remiss.
– är väldigt viktig för patienterna som är i behov av att påbörja kontakt med specialist psykiatrin och få
rätt vård i rätt tid.
– är resurskrävande 1,5 timme/besök
Patienterna känner sig inte alltid trygga på grund av de långa vändtiderna.

Det här vill vi uppnå
Patienterna ska känna sig trygga med att få möjlighet att komma i kontakt med psykiatriska kliniken
Värnamo inom rimlig tid.
Vi vill minska antal uteblivna Esthrar från planerade bedömningssamtal och på så sätt öka effektivitet i
användning av resurser, och därmed korta väntetiderna.

Mål
Vi vill minska antal Esthrar som uteblir från bedömningssamtal från 22 % till 15 % senast mars 2020.
Esther ska känna sig trygga med att få möjlighet att komma i kontakt med psykiatriska kliniken i Värnamo
inom rymlig tid. Att använda våra bedömningstider mer effektivt, genom att öka patienternas delaktighet
i planeringen, kommer troligen att minska våra väntetider.
Väntetider ska gå från 6-8 veckor till max 4 veckor.

Baslinje
Baslinjemätning gjordes from december 2018 (v 49) tom september 2019 (v40) d.v.s. 10 månader.
Antal patienter som var planerade på bedömningssamtal var 270.
Antal patienten som uteblev var 59 d.v.s. ca 22 %. Cirka en femtedel kom inte till
planeratbedömningssamtal. Se diagram 1.

Diagram 1: Andel Esther som uteblev från planerat bedömningssamtal

Innan start varierade väntetiden för bedömningssamtal 6-8 veckor.
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Analys av baslinjen
Orsaker till långa väntetider är:
– antal patienter som söker psykiatrisk vård har ökat.
– patienter kommer inte på sina bokade besök och behöver ombokas.
– bokningsbara tider behöver användas effektivt
Att använda våra bedömningstider mer effektivt genom att öka Esthers delaktighet i planeringen kommer
troligen att minska våra väntetider.
Vi har identifierat att vi har ett visst antal patienter som uteblir från vara bedömningssamtal med återbud
eller utan att lämna återbud. Procentuellt är detta runt 22 %.

Förändringar/tester som har gjorts
Förbättringsarbetet inklusive mätningar görs av läkare som jobbar i RoB (Remiss och bedömningsenhet)
och vårdadministratör tar kontakt med Esthrar som planeras på bedömningssamtal.
Arbetssättsbeskrivning:
1. Inkommande remiss bedöms på RoB.
2. Esther bedöms i behov av specialistpsykiatri (remiss accepteras enligt Faktadokument).
3. Esther planeras för bedömningssamtal.
4. Vårdadministratören ringer till Esther för att diskutera planeringen.
Vi mäter resultatet av förbättringsarbetet under sex månader.

Resultat – mätning av förändringen
Antalet uteblivna Esthrar har minskat under en 6-månadersperiod räknade efter baslinjeperiod.
På 6 månader hade vi:
– 76 Esthrar som blev uppringda.
– Av 76 har 13 uteblivit vilket motsvarar 17 %. Således en skillnad på 5 % jämfört baslinjen (22 %).

Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Esthrar som planeras för bedömningssamtal blir uppringda och delaktiga i bokningsdatumet.
Esther informeras om att en tid planeras samt om besöksdatumet.
Vi tar också reda på om Esther har kännedom om att remiss är skickat till psykiatrin.
Vi frågar Esther om tiden passar. Om inte tiden passar ombokas besöket i samråd med Esther.
Vi tittar om det finns SMS påminnelse i Esthers journal.
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Så blev det bättre för Esther
Alla Estrar som svarade var nöjda med samtalet.
Vid samtal med Esther framkom att delaktighet var viktig i planeringen.
En Esther visste inte om att remiss blev skickat till psykiatrin.
Fyra Esthrar hade inte något telefonnummer i journalen.
En hade språksvårigheter och kunde inte delta i planeringen.
28 Esthrar (36 %) har inte svarat på telefon möjligtvis för att de inte visste om att vi ringer.
SMS-påminnelse var inte aktiverat hos 14 Esthrar (18 %).
Två Esthrar ville inte ha SMS påminnelse.
SMS påminnelse aktiverades enligt önskemål hos de som svarade.

Nästa steg
Vi vill fortsätta vårt förbättringsarbete med att involvera Esther i planeringen för att minska antal
uteblivna från besök och för att minska våra väntetider.
Exempel på hinder i vårt förbättringsarbete:
1. Många Esthrar har inte svarat på telefon för att de inte har fått information om att de ska bli uppringda.
2. Vi har inte ringt alla patienter som planerades på bedömningssamtal.
Förslag: Vi skulle hitta en rutin där Esther blir involverat i planeringen så snart vi har accepterat
remissen. Att vi ringer bör Esther informeras om via brev.
Vi behöver fundera på vilka andra sätt kan Esther involveras i planeringsarbete eller hur Esther
delaktighet i planeringen skulle vidareutvecklas.

29

Segelduk till hjälp med av/påklädning av stödstrumpor
Jag som gjort förbättringsarbetet
Namn: Marina Örnevi
Arbetsgivare och arbetsplats: Arbetsteknik Vetlanda Kommun
E-post: marina.ornevi@vetlanda.se

Bakgrund
Många Esther har ömma och såriga ben. Att då ta på en stödstrumpa är jobbigt för Esther men även
jobbigt för personal som saknar bra hjälpmedel. Ett pilotprojekt har startats på särskilda boende i
Vetlanda kommun.

Det här vill vi uppnå
Vi vill minska obehag och smärta vid på- och avklädning av stödstrumpor.

Mål
De boende som varit med i förbättringsarbetet ska få på sina stödstrumpor lugnt och fint och utan obehag.
Personalen ska slippa ömma tumma och handleder.

Baslinje
Tre boende är med och delger deras upplevelse. På en femgradig skala (där 1 är mycket svårt att få på
stödstrumpa och 5 är mycket lätt) skattar de upplevelsen av att ta av och på stödstrumpor. Frågan som
ställdes var ”Hur smidigt är det att ta på stödstrumpan?” De tre boende skattar 1,2 respektive 3.

Analys av baslinjen
Innan segelduk så krånglades stödstrumporna på. För att förstå hur Esther upplever det har Esther
intervjuat. Enkät.

Förändringar/tester som har gjorts
Inhandlade segelduk. Utbildade personal/chefer.

Resultat – mätning av förändringen
Efter användning av segelduk skattade de tre personerna sin upplevelse till 3, 5 respektive 5 på samma
femgradiga skala som tidigare använts. Esther beskriver att det är skönt med segelduk, att det inte ömmar
i benet vid på och avklädning av stödstrumpa. Esther säger också att det är lugnare nu.
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Esthers delaktighet i förbättringsarbetet
Esther har varit delaktig i förbättringsarbetet genom att prova segelduken och svara på enkäten och vara
med i intervjun.

Så blev det bättre för Esther
Esther beskriver att det är skönt med segelduk, att det inte ömmar i benet vid på och avklädning av
stödstrumpa. Esther säger också att det är lugnare nu.

Nästa steg
Vi håller på att utbilda personal i segelduk för stödstrumpor. Därmed hoppas vi att Esther ska få på- och
avklädning av stödstrumpor på ett bättre och skönare sätt.
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Slutord
Tack ESTHER förbättringscoach – du är så viktig!
Vi vill med dessa rader tacka dig för visat mod som har valt att bli förbättringscoach. Det har
förhoppningsvis gett utrymme till att reflektera om fundamentet i ESTHER, ett arbete med så många goda
följare med andra namn. Omvärldens förändringar till trots så bär konceptet Esther och med pandemin
har angreppssätten blivit än mer aktuellt.
ESTHER är en föregångare i djupgående kundorientering; något vi i coachutbildningen återkommer till
och hur detta blir en del av arbetet. ESTHER bidrar också starkt till utvecklingen av metoder för bättre
hälsa, vård och omsorg. I era förbättringsarbeten har vi sett hur de alltmer kompetenta patienterna och
närstående blir viktiga medspelare i tillhandahållandet av service och kompetens.
Idag finns flera nya modeller i ESTHER:s anda. Exempel på detta är PEER där patienter hjälper andra
patienter inom mental hälsa och psykiatri, Levande bibliotek och Esther bollplank där patienter och
anhöriga erbjuder sina erfarenheter och förståelse i olika utvecklingsarbeten. I förbättringscoachernas
arbete finns det möjlighet att ta tillvara dessa resurser och metoder som kompletterar ESTHER-arbetet. Vi
vet att med detta följer ofta arbetsglädje och därigenom bättre förutsättningar för bra
vardagsverksamhet. Du som ESTHER förbättringscoach blir en bärare av arbetsglädje.
Ytterligare ett steg i riktningen mot radikal kundinvolvering betyder också en starkare personcentrering.
Ett koncept som idag prövas i många vårdprocesser är Patientkontrakt. Det handlar om hur vi når
människor på bästa sätt utifrån deras individuella behov. Man kan se på Esthers behov utifrån fyra
grupperingar: de som är oberoende och engagerade, oroliga och engagerade, traditionella och berörda
eller sårbara och oroliga. När du som ESTHER förbättringscoach kan föra ditt arbete vidare är just detta
angreppssätt till hjälp. Vi är så glada att du har investerat din tid i att vara en förnyare och förbättrare av
den service vi ger till Esther i vårt län.
Stort tack och lycka till!
Göran Henriks, utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
Ola Götesson, utvecklingschef
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
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