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Ämneskunskap

Personliga färdigheter

Värderingar och etik

System

Variation

Förändringspsykologi

Lärandestyrt förändringsarbete

Professionell kunskap Förbättringskunskap

Förbättring av

diagnos, behandling

och omvårdnad

Förbättring av

processer och system

i hälso- och sjukvården

Ökat värde för dem vården finns till för

Utvecklings och förbättringsarbete är ett arbete där man 
i projektform systematiskt arbetar med att förbättra 
vårdkvaliteten i ett bestämt avseende
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Kunskap om system, metoder att mäta resultat och 
analysera variationer, förändringspsykologi, ledarskap 
och lärandestyrt förändringsarbete

Alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller 
tjänst som ger dess förmåga att tillfredställa uttalade 
eller underförstådda behov

vara säker

vara kunskapsbaserad 
och ändamålsenlig

vara patientfokuserad

vara effektiv

vara jämlik

ges i rimlig tid

Hälso- och sjukvården skall
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Socialstyrelsen 
Nationella öppna jämförelser och utvärderingar

� Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

� Hälsorelaterad livskvalitet

� Åtgärdbar dödlighet

� Undvikbar slutenvård

� Följsamhet till Socialstyrelsens
nationella riktlinjer

� Registreringsgrad i nationella
kvalitetsregister

� Re/habilitering

� Följsamhet till nationella
vaccinationsprogram

� Vårdrelaterade infektioner

� Anmälningar enligt Lex Maria

� Självmord

� Säkerhet i omvårdnad
� Läkemedelsanvändning
� Dödlighet på sjukhus
� Förekomsten av vårdskador
� Patientsäkerhetskultur
� Strukturerad händelseanalys
� Respektfullt och individuellt

bemötande
� Individuell information och

kunskapsöverföring
� Individens delaktighet i den 

egna vården
� Hälso- och sjukvårdens

kostnader
� Hälso- och sjukvårdens

produktivitet
� Faktiska väntetider
� Upplevda väntetider

4. Registreringsgrad i nationella kvalitetsregister 
(täckningsgrad)
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Kvantitativa mått som kan användas för registrering och 
utvärdera kvalitet av viktig patientvård och stödjande 
aktiviteter

� Medicinska aspekter
� Omvårdnadsaspekter

� Vårdkvalitet

� Livskvalitet
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� Indikatorene er:
� Andel diagnostisk vurdert. Innsamlingsmetode: Indikatoren beregnes fra NPR-

meldingen. 
� Epikrisetid. Innsamlingsmetode: Indikatoren beregnes fra NPR-meldingen. 
� Ventetid til første konsultasjon. Innsamlingsmetode: Indikatoren beregnes fra 

NPR-meldingen. 
� Andel ADHD-pasienter med individuell plan. Innsamlingmetode: Indikatoren 

beregnes fra NPR-meldingen. 
Beregningsregler for kvalitetsindikatorer: 
� Psykisk helsevern for barn og unge 
� Andel epikriser sendt innen 7 dager 
� Ventetid til første konsultasjon 
� Andel pasienter med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) med 

individuell plan 
� Andel diagnostisk vurdert på ulike diagnostiske dimensjoner 
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� Definition 

� Kvalitetsmål 

� Struktur 

Vad vi behöver 
� Process 

Omvårdnadshandlingar vi utför tillsammans med 
patienten/närstående 

� Resultat 

Vad vi vill uppnå för patienten 

� Definition 
Patientutbildning ingår i vården och avser att ge patienten 

tillräcklig kunskap för att klara sin egenvård så väl som 
möjligt. Med egenvård menas här det vuxna friska personer 
gör för att sköta sin hälsa och klara av sina personliga behov 
i den miljö där de lever sitt dagliga liv utan andras 
inblandning. Egenvård leder när den är som bäst till en 
strukturerad livssituation, personlig integritet och 
utveckling samt till så bra hälsa som möjligt (Orem, 1995). 

� Kvalitetsmål 
”Patienten ska genom utbildning få kunskap om egenvård för 

att kunna antera sin livssituation i det dagliga livet” 
(Björvell & Engström, 2004, kap.6). 
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Vad vi behöver 
� Kunskap och utbildning till vårdpersonalen i ämnet 

patientundervisning. 

� Utbildningsprogram för patientgrupper. 

Omvårdnadshandlingar vi utför tillsammans med 
patienten/närstående 

• Bedömning av utbildningsbehov. Patienten äger en kunskap 
om sin speciella situation som vårdaren saknar. Om vi noga 
lyssnar på patienterna, på vad de anser vara möjligt att 
göra, vad de vill ställa upp på och vad de håller med om i 
det som sjuksköterskan vet utifrån sin professionella 
kunskap kommer egenvårdsaktiviteterna att kunna 
anpassas på ett genomförbart sätt. 

• Utbildning. Patientutbildningen bör vara sådan att 
patienten trots sjukdom eller skada får hjälp att kunna 
utnyttja sina resurser för bästa möjliga hälsa och egenvård. 

• Dokumentation. 

Vad vi vill uppnå för patienten 
• Kunskapsvärdering. Genom samtal med patienten värderas 

patientens kunskap om sin sjukdom och upplevelse av sin 
sjukdomssituation och om kunskapen kan och har 
tillämpats. 

• Värdering av egenvårdsförmåga. Formulär för att mäta 
generellt välbefinnande (Idvall 2001). 

• Värdering av copingförmåga. Med copingförmåga menas 
här hur patienten klarar av att anpassa sig till den nya 
sjukdomssituationen. 

• Resurseffekter till exempel kortare väntetider, färre 
återinläggningar, bättre följsamhet i läkemedels 
behandling. 
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Vad är Vad är 
livskvalitet?livskvalitet?

ValiditetValiditet

Hur skall Hur skall 
man mäta man mäta 

livskvalitet?livskvalitet?

ReliabilitetReliabilitet

Disease
Treatment

Physical Mental Emotional Social Functional

HRQOL

Personality
Characteristics

Living Conditions
Socioeconomy
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Hello there!

we would like to know how you have been feeling during the past week, so we have

worked out a few questions which we would like you to answer.

� Please read each question carefully.

� Think about how things have been for you over the past week.

� Choose the answer that fits you best and put a cross in the box under it.

There are no right or wrong answers. It’s what you think that matters.

For example: ����
never seldom some-

times

often all the

time

During the past week, I felt like

eating ice-cream
���� ���� ���� ���� ����

Please tell us something about you.

I am a   � girl    � boy      Age: ______ years old

How many siblings do you have?  � 0    � 1    � 2    � 3    � 4

 � 5   � more than 5

Which type of school do you go to?

____________________________________

I am in the __________ grade

1. First of all, we would like to know something about your physical health...

During the past week... never seldom some-

times
often all the

time

1. ... I felt ill � � � � �

2. ... I had a headache or tummy-ache � � � � �

3. ... I was tired and worn-out � � � � �

4. ... I felt strong and full of energy � � � � �

2. ... then something about how you’ve been feeling in general...

During the past week... never seldom some-

times
often all the

time

1. ... I had fun and laughed a lot � � � � �

2. ... I didn't feel much like doing
anything � � � � �

3. ... I felt all alone � � � � �

4. ... I felt scared or unsure of my self � � � � �

3. ... and how you have been feeling about yourself.

During the past week... never seldom some-

times
often all the

time
1. ... I was proud of the way I

managed to do things � � � � �

2. ... I felt on top of the world � � � � �

During the past week,
how much of the time did 
you feel happy?

X


