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Define	  (definiera) 
 
Problembeskrivning: 
Patienterna som skrivs in på den palliativa vårdenheten upplever att inskrivningssamtalet är 
ostrukturerat. De får samma frågor av olika yrkeskategorier vid olika tillfällen. Vidare 
upplever de att de inte tillfrågas och informeras med målet med vårdtillfället. Medarbetarna 
upplever att det saknas nerskrivna rutiner hur inskrivningen skall gå till. Patienternas rättighet 
till delaktighet tas inte till vara. Genom ett gemensamt inskrivningssamtal är målet att uppnå 
samarbete istället för samexistens. 
 
Palliativa enheten består av en åtgärds vårdavdelning med 17 vårdplatser och öppenvårds 
team. Palliativa enheten har cirka mellan 160-200 patienten inskrivna. Patienterna skrivs in 
efter remiss från olika kliniker på sjukhuset och primärvården. 
Inskrivningsbesöken sker i hemmet eller via mottagning av ansvarig teamssjuksköterska och 
läkare. Här får patienten och anhöriga information om verksamheten samt vilka möjligheter 
det finns till stöd och hjälp av palliativa enheten. Vid problem/symtom som inte kan lösas i 
patientens hem/boende finns det möjlighet läggas in på avdelning 14. Många av 
inläggningarna sker utan bedömning via akutmottagningen. Vid nyinskrivningar som görs via 
mottagning eller i hemmet upplever medarbetarna att informationen fungerar bra. 
Patienter som tas över ifrån annan akutvårdsavdelning direkt till avdelning 14 upplevs av 
personalen som oroliga och dåligt informerade om vad vården på palliativa enheten kommer 
att innebära.   
 Idag kommer patienter både akut och planerade via hemmet. Inläggningarna sker via kontakt 
med teamsjuksköterska eller avdelningssjuksköterska i samråd med läkare. 
En preliminär planering görs av de planerade inskrivningarna av teamsjuksköterska och 
öppenvårdsläkaren. När patienten anländer till avdelning 14 skrivs patienten in av 
avdelningssjuksköterska eller teamsjuksköterska och avdelningsläkare.  Planen blir medicinsk 
och det fattas en individuell planering Vad vill patienten uppnå under vårdtillfället? 
Inskrivningssamtalen görs inte tillsammans utan varje yrkesfunktionerna var för sig, inte som 
ett team. En bristande inskrivningsplanering förlänger vårdprocessen och vårdförloppet blir 
längre då patientens vårdbehov inte klarläggs helt vid inskrivningen.  
 
Delaktigheten är sedan 150101 lagstiftad i nya patientlagen. 

Measure	  (Mäta)	  
	  

I denna fas har vi samlat information från patienten i form av en enkät och intervjuer. Svaren 
på dessa kommer att bestämma vilka orsaker projektet skall lägga sitt fokus på?  
 
För att få fram vad patienterna upplevde och definiera problemet gjordes tre intervjuer med 
öppna frågor. Resultatet blev att patienterna saknade information och inte fick frågan vad de 
ville uppnå med vårdtillfället.  Patienterna uppgav vidare att de saknade att alla 
yrkeskategorier var med samtidigt när de skrevs in. Kommentarer vi fick av patienterna var: 
  ”inskrivningssamtal när hade jag det”  
 ”jag saknade undersköterskan vid inskrivningen” 
 ”De tar tid att alla är med men det vinner både patienterna och vården på” 
 ”Hade varit bra med en dagbok/skriftlig information vid sängen, det hade besparat 
vårdpersonalen den tid de fick lägga på att svara på frågor från oss anhöriga” 



”Det var bråttom att komma till avdelningen men när jag kom dit fick vänta och inget hände” 
 
Efter dessa svar utformade vi den slutgiltiga enkäten. 
 
Inskrivningssamtalet 
 
En enkät med frågor gällande inskrivningssamtal, delaktighet, mål och planering för vården 
och om vederbörande träffat sin kontakt sjuksköterska under vårdtiden skickades ut till 18 
personer som varit inneliggande på den palliativa vårdavdelningen.  Endast 6 personer 
skickade in svaret så vi tog ett beslut att fortsätta intervjuerna på plats på avdelningen. Samma 
frågor användes till direktintervju med 8 patienter som var inskrivna på avdelning 14. Totalt 
fick vi svar av 14 patienter av de 26 som haft tillgång till enkäten. 
 
7 av 14 patienter hade haft ett inskrivningssamtal medan 2 inte och 5 delvis hade haft ett 
samtal. Patienterna uppgav att läkaren var med i alla samtalen utom ett då det endast var en 
ssk. Närstående deltog i några av fallen. Vi ett av inskrivningssamtalen var även kuratorn 
med. Den som saknades i alla inskrivningssamtalen var undersköterskan. Kommentarer från 
patienterna om detta var tex. 
”Tar tid om alla skall vara med men ni vinner i längden” 
 
Planering för vårdtillfället 
10 av 14 upplevde att det fanns en plan för vårdtillfället men att mycket trots allt  
”löstes undan för undan” 
Endast 6 av 14 hade fått frågan vad de hade för mål och ville uppnå under vårdtillfället.  
 
Upprepning av information 
5 av 14 upplevde att de behövde upprepa informationen till olika yrkeskategorier. 
 
Träffat sin kontakt sjuksköterska under vårdtiden. 
11 st ja och 3 nej.  
”Kontaktsjuksköterskan är min trygghet när jag skrivs ut från avdelningen” 
 
Delaktighet att vårdas på palliativ vårdavdelning 
10 kände sig delaktiga i beslutet. 1 nej och 3 delvis. 
 
Hade det varit bra med en skriftlig plan 
8 av de 14 patienterna svarade att det hade varit bra och ville ha en skriftlig plan. ”Eftersom 
informationen är så kompakt hade det varit bra med något skriftligt”  
 
Fick dina närstående information om dig under vårdtiden 
8 av de 14 tillfrågade uppgav att deras närstående hade fått information om deras tillstånd 
under vårdtillfället.  
  
 
 
 
 
 
 



Processkartläggning: 
Delprocess av patientens inskrivnings väg genomfördes tillsammans med medarbetarna på 
enheten.   
 
Rotorsak 
Tänkbara rotorsaker till problemet:  

•   Saknas rutiner för ett gemensamt inskrivningssamtal. 
•   Saknas en individanpassad inskrivningsmall.  
•   Mycket tid läggs på muntliga överrapporteringar mellan olika yrkeskategorier.  
•   Förlorar tid i vårdprocessen på grund av att varje yrkeskategori skriver in var för sig. 

 
Slutsats 
Patienten vill ha ett organiserat inskrivningssamtal och att hela teamet är närvarande. Det 
framkom också att de ville ha en mer individanpassad inskrivning och en skriftlig vårdplan 
som även deras närstående kunde ta del av. 
 

Analyze	  
Nu läge:  

•   Patienterna och medarbetarna saknar ett gemensamt inskrivningssamtal.  
•   Medarbetarna saknar en strukturerad inskrivningsmall.  

Mål:  
•   Ett gemensamt inskrivningssamtal där frågan lyfts vad patienten vill uppnå med 

vårdtillfället. 
•   Strukturerad inskrivningsmall.  

 

Improve	  (förbättra)	  
Ett arbetsmöte genomfördes på avdelningen. På mötet deltog sjuksköterskor, undersköterskor 
och läkare. Brainstorming gjordes på frågan: 
Vad hindrar oss från att ha ett inskrivningssamtal i team? 
Varför frågor vi inte vad patienten vill uppnå med vård tillfället?  
Hur skall vi ändra vårt arbetssätt för att uppnå dessa mål? 
 
Lösningsförslag för att eliminera rotorsaker 
Utforma en inskrivningsmall som är individualiserad.  
Starta med teaminskrivning på planerade inläggningar. 
Skriftlig information/min vård tillgänglig för patient och närstående under vårdtiden. 
Använda min vårdplan vid utskrivning av patient. 
Breddinförande av inskrivningsmallen i Melior. 
Arbetsgrupp bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare samt 
utvecklingssjuksköterska sätts ihop för att arbeta fram ny inskrivningsmall och rutin. 
 
Riskanalys 
Medarbetarna kommer inte att se tidsvinsten. Inskrivningstiden hålls/respekteras inte av olika 
yrkeskategorier. Risk för väntetid om inte alla är på plats på avtalad tid.  
 



 
Strukturerad inskrivningsmall kommer att vara färdigställd 150601 (se bilaga 1). 
 
Inskrivningsrutin kommer att vara färdigställd 150601 (se bilaga 2). 
 
Teaminskrivning startar 150622. 
Avdelningschef eller utvecklingssjuksköterska tar upp arbetssättet på dagliga morgonmöten 
under de 2 första veckorna efter genomförandet.  

Controll	  
På grund av sommaren och sammanslagning av vårdavdelningar startades inte den nya 
inskrivningsrutinen upp. Problemet ”Y” kvarstår delvis. Inskrivningsmallen har börjat 
användas. Det gemensamma inskrivningssamtalet kommer att starta under månadsskiftet 
september/oktober. 

150901 Startar de gemensamma inskrivningssamtalen upp men svårigheterna till att 
genomföra dessa upptäcks snabbt. Många fler patienter skrivs in akut på avdelningen och det 
blir svårt att skriva in på en bestämd tid på dagen.  

Nytt projektmöte med arbetsgruppen planeras i februari 2016 för utvärdering och 
förbättringsförslag.  

Learn	  
Förbättringsarbete tar tid och behöver utvärderas kontinuerligt. Förutsättningarna för att 
genomföra förbättringsarbetet förändras ständigt. Inflödet av patienter och vårdplatsantal 
förändras vilket ger svårigheter att göra de förbättringar som planeras. Viktigt att göra 
förändringarna i små etapper och inte göra allt på en gång.  Att kunna se att en liten 
förbättring kan göra mycket. Projektet skall fortsätta att vara pågående och målet finns till att 
alla patienter skall ha ett gemensamt inskrivningssamtal. 	  

Projekt/tidsplan	  
 
Februari: Inventering av tänkbara förbättringspunkter via samtal med medarbetare och öppna 
intervjuer med tre patienter.  
 
Arbetar fram enkäter efter de förbättringspunkter som framkom. 
 
Mars: Skickar ut enkäter och lämnar i ett senare skede även ut enkäter på vårdavdelningen då 
svarsfrekvensen var låg på det utskickade enkäterna. 
 
April: Processkartläggning av inskrivningssamtalet. Släktskapsdiagram med medarbetarna på 
enheten.  
 
Maj: Möte med utsedd arbetsgrupp bestående av sjuksköterska, läkare och biträdande 
avdelningschef/utvecklingsledare.  



 
Juni: Gemensamt inskrivningssamtal införs. 
 
Augusti: Utvärdering av gemensamt inskrivningssamtal. 
 
September: Nytt försök att starta med gemensamt inskrivningssamtal. Ej genomfört.  
 
Februari 2016: Nytt arbetsmöte angående gemensamt inskrivningssamtal.  
 
Mars 2016: Uppstart med gemensamt inskrivningssamtal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  



Bilaga	  1	  

Individuell	  inskrivning	  
Namn:                                                                                       

Personnummer: 

 

•   Inläggningsorsak: 

•   Tidigare och aktuell sjukdom: 

•   Upplevda symtom/ ESAS: 

•   Patientens förväntningar: 

•   Omvårdnads bedömning: 

•   Medicinsk bedömning: 

•   Ordinationer: 

•   Planering: 

•   Behov och resurser. 

•   Vad är viktigast just nu?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Bilaga	  2	  	  
Rutin i samband med planerade inläggningar 

Genomgång av planerade inläggningar med hela personalgruppen på morgonmötet. Planera 
sängplats och vilken sjuksköterska och undersköterska som ska vara med på 
inskrivningssamtalet.  

Teamsköterska 

•   Planerar in patient i samråd med teamläkare 
•   Kontaktar ansvarig platssamordnare 
•   Påbörjar individuell inskrivningsmall och sätter den i fack på resursexpeditionen 

tillsammans med aktuell pascallista 
•   Skriver patientens namn och personnummer samt teamssk namn, inläggningsdatum 

och tid på planeringstavlan, patienten ska komma kl 13.00 

Avdelningsläkare 

•   Ta del av planeringstavlan varje morgon. Om kl 13.00 inte är en lämplig 
inskrivningstid ska avdelningsläkaren i samråd med gruppsjuksköterskan bestämma 
ny tid.  

•   Deltar i inskrivningssamtalet och fyller i den individuella vårdplanen tillsammans med 
sjuksköterska och undersköterska 

•   Dikterar inskrivningen 
•   Informerar kvällssjuksköterskan på eftermiddagsronden om eventuellt ytterligare 

åtgärder eller ordinationer 

Gruppansvarig sjuksköterska 

•   Ta del av planeringstavlan innan morgonmötet.  
•   Deltar i inskrivningssamtalet 
•   Ansvarar för dokumentation i Melior, registrering i Elvis och att ordinationer utförs 

Gruppansvarig undersköterska 

•   Rapporterar till resursundersköterska om eventuella förväntade problem hos gruppens 
patienter 

•   Deltar i inskrivningssamtalet 
•   Ansvarar för kontroller och eventuell provtagning som ordinerats 
•   Dokumenterar trycksårsbedömning och annan information i inskrivningen i samråd 

med sjuksköterskan 

Resursundersköterska 

•   Har huvudansvaret för patientgruppen under inskrivningssamtalet och tar hjälp av 
andra gruppens sjuksköterska vid problem. 

	  



 

 

 

  



	  

	  

	   	  



	  

	   	  



	  


