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Sammanfattning 
	  
	  
Bakgrund En demenssjukdom är inte möjlig att bota men man kan lindra symtom och förbättra 
livskvaliteten för den drabbade individen under förutsättning att patienten har genomgått en 
utredning för att säkerställa sjukdomens typ och stadium. I dagsläget är utredningstiderna för 
basalutredning i primärvården långa vilket skapar påfrestning både för patienten och dennes anhöriga.  
 
Syfte Det övergripande syfte var att skapa förutsättningar för att patienten med demenssjukdom 
skulle kunna få rätt vård tidigare för att kunna ha ett bra liv med god livskvalitet. Det specifika syftet 
var att förkorta utredningstiden vid basalutredning i primärvården till 12 veckorsperiod.  
Syftet med studien var att belysa medarbetarnas erfarenheter av förbättringsarbetet samt anhörigas 
upplevelser av utredningsprocessen.  
 
Metod I förbättringsarbetet användes PDSA hjul vid ändring av arbetssättet gällande bokning av 
läkartider för patienter med misstänkt demens. Semistrukturerad fokusgruppsintervju användes i 
studien. 
 
Resultat Andelen utredningar avslutade inom 12 veckor ökade från 62 % till 93 % och från 61 % till 95 
% på respektive vårdcentral. 
Medarbetarna ansåg teamarbete och samarbete över gränser som en förutsättning för att kunna 
effektivisera utredningsprocessen. Anhöriga upplevde processen som smidig, och snabba diagnoser 
skapade möjligheter till snabbare vård- och omvårdnadsinsatser vilket ledde till en bättre vardag för 
både patienten och dennes anhöriga. 

Nyckelord: anhörigas upplevelser, basal utredning, demens, förbättringsarbete, primärvård 

	  
 
 
 
  



	  
	  

Summary 
 
 
Background Dementia is not curable, although provided adequate examination one can relive 
symptoms and improve the quality of life of patients. However, the excessive time taken for basic 
assessment in Swedish primary care today is causing distress for the patient and their kin.  
 
Purpose The overall purpose of this improvement project was to enable earlier care for dementia 
patients, thus improving their quality of life. The specific purpose was to enable diagnosis or 
completed assessment within 12 weeks. The project also analysed the experience of staff during the 
project, as well as the experience of the patients’ relatives throughout the assessment process. 
 
 
Method A PDSA cycle was implemented when adjusting working methods related to booking of 
appointments with physicians. Semi-structured focus group interviews were also used.     

 
Results The number of cases completed within 12 weeks increased from 62% to 93% and 61% to 95% 
at the two health centers respectively. Staff saw improved collaboration between teams and units as a 
key success factor. Patients’ relatives experienced the assessment process as smooth, and that shorter 
process times led to improved quality of life for the patient and their kin. 
 

	  
Keywords: basic assessment, dementia, improvement, primary care, relatives’ experiences 
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Inledning 

År 2010 började Region Skåne implementera de första minnesmottagningarna på vårdcentraler. Syftet 
var att förbättra vården för demenssjuka patienter genom att öka antalet demensdiagnoser. Oftast är 
det anhöriga som blir uppmärksamma på nedsatt kognitiv funktion eller minnessvårigheter hos sin 
närmaste. Citaten nedan kommer från intervjuer med anhöriga som följde med sin närmaste till en 
minnesmottagning:    

”Det är inte bra att han är arg och skriker på mig och våra barn, det är inte bra för familjerelation. 
Det är viktigt att han får hjälp så fort som möjligt, vi mår inte bra, men jag är orolig vilken 
behandling kommer han att få, han har redan många mediciner” 
    
 
”Jag vill veta så fort som möjligt om det finns en annan orsak till minnessvårigheter t.ex. B12 brist 
eller diabetes då kan vi åtgärda det. För hon mår inte bra, hon är ledsen och rädd att hon inte reder 
ut saker”. 
    
Citaten speglar av varför det är viktigt att utreda patienter med misstänkt demens så snart som möjligt 
då sjukdomen inte bara drabbar patienter utan i stor grad även anhöriga. En tidig demensdiagnos 
underlättar vårdplaneringen och ger den sjuke och dennes anhöriga mer tid att ställa om sig på de 
förändringar som sjukdomen för med sig (England, 2010; Iliffe, Manthorpe & Eden, 2003; Iliffe, 
Robinson, Brayne, Goodman, Rait, Manthorpe, Ashley & the DeNDRoN Primary Care Clinical Studies 
Group, 2009; Hort, O´Brien, Gainotti, Pirttila, Propescu, Rektorova, Sorbi & Scheltens, 2010). Ju 
snabbare diagnossättning och medicinering desto större chans att bromsa förloppet (Panegyres, Berry 
& Burchell, 2016). De symtomlindrande läkemedel som idag finns för Alzheimers sjukdom är 
verksamma främst i sjukdomens tidiga faser (Socialstyrelsen, 2016). Inte sällan upptäcks 
behandlingsbara orsaker till minnessvårigheter t.ex. B12-vitaminbrist. Odiagnostiserade symtom på 
kognitiv svikt innebär också stora ekonomiska konsekvenser för hälso- och sjukvården. Det finns 
evidens på att patienter med nedsatt kognitiv förmåga oftare söker akutvård av olika anledningar, från 
lättare åkommor skapade av förvirring till direkt livshotande traumatiska händelser såsom förgiftning, 
brännskador etc. (Ostir, Schenkel, Berges, Kostelec & Pimentel, 2016; Provencher, Généreux, Gagnon-
Roy, Veillette, Egan, Sirois, Lacasse, Rose & Stocco, 2016; Kasteridis, Mason, Goddard, Jacos, Santos 
& McGonigal, 2015).   
 
Det finns ett stort behov av att hälso- och sjukvården tidigt upptäcker och diagnostiserar 
demenssjukdomen så att personen kan få adekvat vård och omsorg (Blomgren, 2010; Socialstyrelsen, 
2016). En förutsättning för att kunna ge god vård, stöd och omsorg är att patienten med 
minnessvårigheter har genomgått en utredning för att säkerställa en diagnos med sjukdomens typ och 
stadium. Idag utförs basalutredningar i primärvården men utredningstiden är alldeles för lång och 
inte alltid avslutas med en specifik diagnos (Socialstyrelsen, 2014). Denna masteruppsatsen beskriver 
ett förbättringsarbete av förkortning av utredningsprocessen på två vårdcentraler i Malmö samt 
analyserar medarbetarnas erfarenheter och anhörigas upplevelser av den effektiviserade processen.  
 
 

Bakgrund 
 
Demens 
Demenssjukdom är ett samlingsnamn på symtom som beror på sjukdom eller skador i hjärnans 
nervceller. Det är inte möjligt att bota demenssjukdom men med olika vård- och omsorgsinsatser kan 
man lindra symtom och underlätta vardagen för individer med demenssjukdom samt förbättra 
livskvaliteten hos deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2017).  
 
Det finns olika former och olika stadier av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är den vanligast 
förekommande, därefter vaskulär demens, frontallobsdemens, Lewy-body demens (Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering, 2008). Mild demenssjukdom betecknar ett tidigt skede då 
personen kan klara sig utan så stora åtgärder från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Måttlig 
demenssjukdom betecknar det skede i demenssjukdomen då personen behöver hjälp för att klara 
vardagliga sysslor. Svår demenssjukdom betecknar det skede då personen behöver hjälp med det 
mesta. 
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Demenssjukdomar är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv enligt Världshälsoorganisationen (WHO), som 
i maj 2017 fattade beslut om en global handlingsplan för demenssjukdomar. Förekomsten av 
demenssjukdom är omkring 1 % vid 65 år och över 50 % vid 90 års ålder. (Socialstyrelsen, 2017). I 
Sverige finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdomar och varje år insjuknar cirka 24 000 
personer. År 2010 blev Sverige det första skandinaviska landet som har implementerat nationella 
riktlinjer för utredning och behandling av demens. Dessa riktlinjer med uppföljningar och analys 
används som underlag för systematiskt förbättringsarbete på lokal, regional och nationell nivå (Rosén, 
2010; Socialstyrelsen, 2016). Huvudmålet är att bidra till kvalitetsutveckling och optimal 
resursanvändning samt öka individens rättigheter och möjligheter till god vård och omvårdnad. Flera 
av indikatorerna i demensriktlinjerna bygger på uppgifter från Svenska Demensregistret (SveDem), ett 
kvalitetsregister för specialistvård och öppenvård som mäter validitet och relevans vid vård av 
personer med demenssjukdom (Sveriges Kommuner och Landsting, 2005). En av indikatorerna i 
SveDem är en fullständig basal demensutredning som består av strukturerad anamnes, kognitiv 
testning, blodprover och röntgen av hjärnan med datortomografi eller magnetröntgen (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2012). Efter upptäckten att patienten har minnessvårigheter bör 
demensutredning påbörjas inom 30 dagar och utredningstiden bör inte överstiga 30 dagar, enligt 
kvalitetsregistrets SveDem mål. I Socialstyrelsens utvärdering av vård och omsorg vid 
demenssjukdomar, visade resultaten att mindre än hälften av de personer som utreds inom 
primärvården fick genomgå en fullständig basal utredning och nästan hälften av 
primärvårdspatienterna fick inte heller en specifik demensdiagnos (Socialstyrelsen, 2014). 
Basalutredningar inom primärvårdens mottagningsarbete i Region Skåne började introduceras för ca 
10 år sedan. De vårdcentraler som har infört minnesmottagningar har olika arbetssätt och få av dem 
har utvärderat sin organisation kring utredningsprocessen.   
	  
	  
Förbättringsvetenskap 
För att få till ständiga förbättringar med patienten i centrum krävs det att den professionella 
kunskapen och förbättringskunskapen integreras (Batalden & Stolz, 1993). Professionell kunskap hos 
vård- och omvårdnadspersonal omfattar deras utbildning inom demenssjukdomar, erfarenheter, 
attityd, normer och vårdrutiner. Förbättringskunskap innebär förståelse för hur personalen i 
verksamheten reagerar och hanterar förändringar och bildar en ny kunskap. Förbättringskunskap 
behövs för att göra vården bättre. Det är en förmåga att implementera förbättringsarbete, det innebär 
kontext och systemtänkande samt förståelse för variation, att lära och förstå utifrån mätningsresultat 
samt val av olika metoder och strategier för genomförande och spridning av förbättringar. Figur 1 
presenterar en modell för förbättringsarbete som i denna uppsats används för förbättrad vård inom 
demenssjukdomar. 

 
 
 
Figur 1. Modell för förbättringsarbete. Bilden hämtad från: 
www.plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=39692 och utvecklad efter Batalden och Stoltz (1993).  
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Samarbete och arbete i team med gemensamma mål skapar förutsättningar att genomföra 
förändringar som förbättrar vården. Teori om teamarbete är en av viktiga teorier grundade på faktorer 
i sociala relationer och kontexter. Förändringar kräver samspel mellan individuell profession och 
andra aktörer som strävar efter samma mål. Teamarbete är ett sätt att förbättra vård för en specifik 
grupp patienter, vilket i denna uppsats handlar om individer med demenssjukdomar. Vården vid 
demenssjuka patienter kräver kompetens av olika yrkeskategorier. Teamarbete kan öka effektiviteten 
genom att tilldela uppgifter och roller samt effektivt använda kunskap av olika professioner. Det 
inkluderar teammedlemmars visioner, deltagande i beslutsfattande för att öka säkerheten för att skapa 
den bästa vården (Grol, Wensing, Eccles & Davis, 2017).   
 
Förbättringsarbete är en förändringsprocess som kräver planering. Den tyske psykologen Kurt Lewin 
beskriver en planerad förändring som en modell baserad på kontroll, design och krafter samt 
samspelet mellan dem (McEwen & Wills, 2014). När en del av systemet ändras, behöver hela systemet 
undersökas för att bedöma effekten av förändringen. I hans teori finns två krafter involverade i en 
förändringsprocess: drivande krafter och begränsande krafter. Drivande krafter uppmuntrar eller 
främjar förändring till en ny riktning, mål eller resultat. Begränsande krafter har motsatt effekt, de 
hindrar framsteg till målet. I planerad förändring behöver identifieras båda typer av krafter för att 
lyfta upp drivkrafter och minimalisera begränsningskrafter samt att kunna förutse om och när 
förändring kan bli lyckad. Effektiva förändringar uppnås vid balans av de båda krafterna. Själva 
förändringsprocessen kräver tid och noggrann planering och behöver introduceras stegvis. 
Medarbetarna involverade i förändringsarbete behöver bli informerade och införstådda på 
förändringsbehov. En stabil och lyckad förändring som blev en förbättring, assimileras i systemet för 
att göra den permanent (McEwen & Wills, 2014).  
 
Kontinuerlig kvalitetsförbättring (continouos quality improvement, CQI) i syfte för att möta patientens 
behov, innebär ständiga förbättringar, ändringar i systemet, personcentrerad vård, effektivt ledarskap 
samt kontinuerlig datainsamling (Grol, Wensing, Eccles & Davis, 2017). Nolans förbättringsmodell 
(figur 2) är ett system för att testa förändringar i flera cyklar. Modellen inleds med tre frågor, följt av 
Plan-Do-Study-Act (PDSA)-cykeln, som är ett verktyg i förbättringsarbete vilket kan användas för att 
planera, genomföra, lära och reflektera över förändringar (Langley et al. 2009).  
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. Förbättringsmodellen efter Lanley et al. (2009). Bilden hämtad från: 
www.landstingetsormland.se/extraingang/Samarbetspartners/Utvecklingsenheten/ 
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Tidigare forskning om utredning och diagnostisering av demenssjukdomar 
Det finns forskning som tyder på att det dröjer länge mellan första demenssymtom och 
diagnossättning. Wilkinson, Stave, Keohane och Vincenzino (2004) visar i sin studie att det dröjer i 
genomsnitt 6 månader från första symtom av demenssjukdom till första läkarkontakt, och det har 
även visat sig att en femtedel av de intervjuade anhöriga väntade mer än ett år innan de kontaktade 
sjukvården. Bara 17 % av patienter med kognitiv svikt sökte hjälp i tidigt skedde efter upptäckten av 
symtomen. Genomsnittsväntan från första vårdkontakten till diagnos var ett år. I majoriteten av fallen, 
70 %, blev sjukdomen inte diagnostiserad av den läkare som patienten först berättade om sina symtom 
för, utan av en specialistläkare. En tredjedel av de anhöriga var missnöjda med den långa väntetiden 
mellan första symtom och diagnos. Genom att öka kunskapen hos primärvårdsläkare, om tidiga 
symtom på demenssjukdomar upptäcks och behandling påbörjas, kan stigmatisering undvikas. Därför 
bör tidiga utredningar av demenssjukdomar prioriteras (Wilkinson et al., 2004). Det saknas enighet 
bland allmänläkare inom primärvården gällande fördelar av tidig diagnostisering av 
demenssjukdomar. Det är svårt att säkerställa diagnoser och det är svårt att finna fördelar med 
utredningar och diagnossättning eftersom sjukdomen inte kan botas (Milne, Hamilton-West & 
Hatzidimitriadou, 2005). Andra forskare har funnit att ett tidigt besked om diagnosen har hjälpt 
närstående att hitta nya strategier i bemötanden samt att ha realistiska förväntningar på möten med 
den drabbade (Song, Beeber & Zimmerman, 2012). 
 
Många äldre demenssjuka patienter saknar diagnos. En tredjedel av de äldre patienter som blev 
inlagda på sjukhus i Norge saknade demensdiagnos och vid utredning visade det sig att 83 % av dem 
hade måttlig eller svår demens Nygaard och Ruths (2003). Det finns forskning som förklarar varför så 
många demenssjuka individer saknar diagnos. Chrisp, Tabberer, Thomas och Goddard (2012) belyser i 
sin studie att patientens osäkerhet, förnekande av symtom och tveksamhet skapar negativ inställning 
till utredning medan Fowler et al. (2012) visar att patientens ålder har betydelse för inställning till 
utredningsprocessen. Patienter i 65 års ålder är mer positiva till utredning än patienter över 70 år. 
Däremot får äldre patienter snabbare diagnos än yngre patienter (Van Vliet, de Vugt, Bakker, 
Pijnenburg, Vernooij-Dassen & Verhey, 2013). Genom att införa ett program med regelbundna 
kontroller i primärvården skulle man tidigare kunna upptäcka och åtgärda första symtom på 
demenssjukdom (Jessen, Wiese, Bickel, Eiffländer-Gorfer, Fuchs, Kaduszkiewicz, Köhler, Luck, 
Mösch, Pentzek, Riedel-Heller, Wagner, Weyerer, Maier & van Den Busschemenar, 2011).  
 
 
Baslinje/utgångsläge 
Två vårdcentraler (VC 1 och VC 2) i samma område i Malmö har en gemensam minnesmottagning för 
basalutredning för personer med minnessvårigheter och kognitiv svikt. Mottagningen är placerad på 
VC 1 lokaler. Utredningsprocessen startar på mottagningen och avslutas med diagnos eller bedömning 
på läkarmottagningen. Även andra diagnoser än demens, t.ex. diabetes, hypertoni, depression, 
vitaminbrist, eller vidare remittering till Minneskliniken, anses som en avslutad process. Vid 
statistikanalys av SveDem registret samt analys av mätningar av utredningstiden verksamheten har 
fördröjningar i utredningsprocessen upptäckts. 
 
Mätningarna på minnesmottagningen utfördes under perioden 1 september 2015 till 31 augusti 2016, 
med syftet att undersöka fördröjningar i utredningsprocessen, men även sambandet mellan orsak och 
effekt, som ledde till långa väntetider mellan påbörjad utredning och diagnossättning. Utfallet 
presenteras på ett gemensamt stapeldiagram, så kallad histogram, som anses vara lämplig för att 
påvisa spridning vid data som består av 30 eller mer variabel enligt Provost och Murray (2011). 
Histogram för båda två vårdcentraler presenteras i Figur 3. Utfallet var likvärdigt. Andelen fall med 
total väntetid över 12 veckor var 38 % (av 21 fall) respektive 39 % (av 23 fall) på VC 1 och VC 2.  
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Figur 3. Väntetid mellan utredning och diagnossättning på 2 st. vårdcentraler i Malmö 
 
	  
 
Sambandsdiagram (scatter plots) användes för att undersöka korrelationen mellan olika variabel 
(Provost et al., 2011). Resultatet presenteras i Figur 4 och Figur 5.  
 
	  
	  
	  

	  
	  
Figur 4. Samband mellan väntetid till läkarmottagning och väntetid till diagnossättning 
	  
Diagrammet visar ett starkt och positivt samband mellan väntetider till läkarmottagning och 
väntetider till diagnossättning. Styrkan R=0,87774 i sambandet tyder på en stor sannolikhet att 
väntetider till läkarmottagning påverkar väntetider till diagnossättning. Sambandet är positivt 
eftersom höga värden på X-axeln relaterar till höga värden på Y-axeln (Polit & Beck, 2017). Relationen 
mellan variablerna är konstant.	  
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Figur 5. Samband mellan väntetid till röntgen CT och väntetid till diagnossättning  
 
 
Diagrammet visar att sambandet mellan väntetider till röntgen av hjärna CT och väntetider för 
diagnossättning är inte påvisbart. Detta fenomen kan förklaras dels med att det redan fanns aktuella 
röntgen CT i några av fallen och dels med att väntetiden till röntgen CT är en variabel som inte har 
korrelation med andra variabler, därmed kan diagnosen ställas även i de fallen där det saknas CT. 
Andra diagnoser än demens behöver inte styrkas med CT.  
 
Vid analys av dessa diagram blev en inriktad hypotes skapad att förkortning av väntetid till 
läkarmottagning förväntas leda till kortare tid till diagnossättning (Polit & Beck, 2017). Läkarbesöken 
på båda vårdcentralerna bokades av familjeläkaren. Det fanns ett mönster att besöken för utredningar 
av minnessvårigheter hamnade bland lägre prioriterade läkarbesök i väntelistan. Dessa mätningar blev 
ett stöd till syfte med förbättringsarbetet att effektivisera utredningsprocessen med fokus på 
förkortning av väntetid till läkarmottagning genom ändring av verksamhetens arbetssätt.  
 
 
Kunskapsvinster med förbättringsarbete 
Baslinjemätning visar att det finns ett gap mellan behov av tid för utredning av minnessvårigheter och 
hur dessa behov prioriterades i väntelistan till läkarbesök, samt mellan hur lång tid det är önskvärt att 
en utredningsprocess får ta i förhållande till hur lång tid den faktiskt tar. Basalutredningar i 
primärvården har inte funnits längre än de senaste 10 åren. Tidigare undersökningar vid misstänkt 
demens utfördes inom specialistvården. Det kan vara förklaring till begränsad tillgång till forskning 
kring området gällande utredningstidens betydelse vid vård av patienter med demenssjukdomar i 
primärvården. Det finns dock forskning inom andra områden i hälso- och sjukvården som visar att 
kunskap om kvalitetsarbete, logistik, planering och organisering kan bidra till stora förbättringar. I ett 
av Sveriges sjukhus förkortades väntetider till läkarmottagning från 120 dagar till 30 dagar i snitt 
genom att ändra arbetssättet och anpassa läkarscheman till andra resurser (Plantin & Johansson, 
2012). Detta förbättringsarbete kan bidra till bättre förståelse för behovet att effektivisera 
utredningsprocessen för att kunna skapa det bästa möjliga vården för patienter med 
demenssjukdomar. 
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Syfte 
 
Syfte med förbättringsarbete 
Det övergripande syfte var att skapa förutsättningar för att patienten med demenssjukdom skulle 
kunna få rätt vård tidigare för att kunna ha ett bra liv med god livskvalitet.  
 
Det specifika syftet var att förkorta utredningstiden vid basalutredning i primärvården.  
 
Målet var att alla patienter som utreds på minnesmottagningen skulle få sin diagnos eller avslutad 
utredning i primärvården inom 12 veckor. Målet skulle vara uppnått inom ett år från påbörjat 
förbättringsarbete. 
 
Syfte med studien 
Syftet med denna studie var att beskriva medarbetarnas erfarenheter av förbättringsarbetet samt 
anhörigas upplevelser under utredningsprocessen.  
 
Frågeställning: 
Vilka av medarbetarnas erfarenheter från förbättringsarbetet kan knytas till bättre utredning vid 
demenssjukdomar. 
Vilka var anhörigas upplevelser under utredningstiden. 
  
 
 
Material och metod 

Empirisk miljö 
Stadsdelen Rosengård ingår i stadsområdet Öster i Malmö där över 80 % av invånarna har utländsk 
bakgrund. Populationen är ung, 6-8 % av invånarna är 65 år eller äldre enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB 2013). Att söka vård vid minnessvårigheter eller kognitiv svikt är inte självklart för 
äldre utrikesfödda individer. Det finns många som inte på eget initiativ söker information om hälsa 
eller, trots stora behov, inte söker vård. Det beror på flera faktorer såsom kulturella sedvanor att få 
vård och omvårdnad av anhöriga, bristande kunskap om demenssjukdomar, rädsla för stigmatisering, 
bristande kännedom om sjukvårdens resurser, språksvårigheter. Förtroendet för vården är många 
gånger lågt i socialt och ekonomiskt utsatta områden (Fritzell, Bokedal, Schultz & Burström, 2016). 
Isolering och låg social förankring förstärker den äldre individens behov att bevara sin kulturella 
inställning och värderingar, att det inte är statens angelägenhet att ta hand om dem utan en 
självklarhet att de yngre familjemedlemmarna tar detta ansvar (Blomqvist & Edberg, 2004).  
 
I kommunen finns ett demensteam med specialistkompetens, som arbetar i området för att kartlägga 
patientens hemsituation, funktionsnivå och behov av hjälpmedel och omsorg. I Rosengård sker 
demensutredningar i primärvården i samarbete med demensteamet från kommunen. Tillsammans 
skapas ett mikrosystem som i denna uppsats kallas för demensteam. Mikrosystem innebär en liten 
enhet i hela hälsosystemet. Den inkluderar patienter, vårdpersonal, processer, strukturer och mönster, 
prestationsförbättringar, kliniska och ekonomiska mål, information samt mätbara resultat. Det är en 
grupp av människor som jobbar tillsammans för att uppnå gemensamma mål (Nelson & Batalden, 
2002). Samarbete i demensteamet innebär uppsökande verksamhet, utredningar, uppföljningar samt 
omvårdnadsinsatser. Teamet samverkar även med Minnesklinikens mobila team från Skånes 
Universitets Sjukhus. Nyckelrollen i hela mikrosystemet ligger i en gemensam minnesmottagning för 
två vårdcentraler. Det är där hela utredningsprocessen äger rum. Demensteamet som ett mikrosystem 
har helhetsegenskaper, vilka möjliggör kontinuitet samt smidig övergång mellan olika delar av 
systemet. Processbild för samarbete i demensteamet presenteras i bilaga 1. Bilden är utvecklad enligt 
Clinical Adoption Framework CAF modellen (Lau, Price, & Keshavjee, 2011). 
 
 
Mikrosystem (demensteam) enligt 6P  
5P modellen enligt Nelson, Batalden och Godfrey (2007) används för kartläggning av mikrosystemet. I 
denna uppsats används även passion som den sjätte P i mikrosystemet. 
 
Purpose (syfte och mål) 
Samverka för att skapa god vård för demenssjuka individer och god livskvalitet för deras anhöriga.  
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Patients (patienter) 
Målgruppen är individer 65 år gamla och äldre, med minnessvårigheter och kognitiv svikt, samt deras 
anhöriga. Antalet patienter som utreds på minnesmottagningen är 50-60 individer om året. 
Majoriteten av patienterna har invandrarbakgrund, många av dem har psykosociala problem i 
anamnesen.   
People (personer/medarbetare)  
Primärvården: minnesmottagningsansvarig distriktssköterskan (författaren), familjeläkare, en 
konsultläkare 
Kommunen: en demenssköterska, två undersköterskor med specialistutbildning inom vård och 
omvårdnad vid demenssjukdomar så kallade Silviasystrar, en arbetsterapeut och en sjukgymnast  
Processes (processer)  
Processer i demensteamet innebär regelbundna möten, 2 timmar per månad, med syftet för 
överrapportering av nyupptäckta patienter med misstänkt demens. Utredningarna äger rum, 3-5 
gånger i veckan, på minnesmottagningen placerad på VC 1, sedan bedöms och diagnostiseras patienter 
av vederbörande läkare på respektive vårdcentral. Diagnoser rapporteras över till demensteamet i 
kommunen samt gemensamt planeras uppföljning av dessa patienter. Komplicerade fall diskuteras för 
att gemensamt hitta problemlösningar. Samarbetet i mikrosystemet är välorganiserat och 
kompetensen är anpassad till patientens aktuella behov. Samverkan över gränser mellan olika 
vårdaktörer är en prioriterad faktor i hela processen.  
Patterns (mönster) 
Effekten av samverkan i demensteamet mäts av ökat antal nyupptäckta patienter med 
minnessvårigheter, vilka erbjuds basalutredning inom primärvården. Antalet basalutredningar i 
primärvården har ökat sedan demensteamet har bildats. Baslinjemätning har dock påvisat 
fördröjningar i utredningsprocessen på båda två vårdcentraler. Långa väntetider till läkarmottagning 
har skapat fördröjningar i väntetider till diagnossättning.  
Passion (drivkraft) 
Samtliga medarbetarna som samarbetar inom demensteamet har ett gemensamt mål; att ge den bästa 
vården och omvårdnaden för patienter med demenssjukdom. 
 
 
Förbättringsverktyg 
Förbättringsarbetes design 
Detta förbättringsarbete har blivit designat enligt en operationsanalysmodell. Rosenhead (2001) 
definierar operationsanalys som en process för att erbjuda stöd till organisatoriska beslutsfattandet 
genom att konstruera en modell som presenterar interaktion av relevanta faktorer, vilken kan 
användas för att klargöra innebörden av valet. Modellens funktion är att belysa konsekvenser av 
alternativa handlingar. Anledningen att denna modell valdes är att den passar för att finna samband 
mellan olika variabler i detta förbättringsarbete. Genom baslinjemättningar påvisas sambandet mellan 
väntetider till läkarmottagning och väntetider till diagnossättning.  
Användning av modellen i detta förbättringsarbete har gått genom följande steg:  

-‐ problemformulering: fördröjningar i utredningsprocessen 
-‐ analys av olika faktorer som kan vara möjliga orsaker till problemet: långa väntetider till 

läkarmottagning, långa väntetider till CT 
-‐ planering och strategi av problemlösning: förkortning av väntetider till läkarmottagning 
-‐ urval av patienter som påverkas av problemet: patienter med minnessvårigheter och/eller 

kognitiv svikt 
-‐ planering av resurser: ändring av arbetssätt, inga nya resurser krävs 
-‐ handling: ändring av arbetssätt vid bokningssystemet 
-‐ effektanalys: nya mätningar med analys och utvärdering 

 
 
Riskanalys 
För kartläggning av förutsättningar att starta och genomföra projektet har författaren använt sig av 
SWOT-metoden, vilken analyserar styrkor (S), svagheter (W), möjligheter (O) och hot (T), enligt 
Tonnquist (2012). Till styrkor tillhör ekonomiska aspekter samt positiva attityder till projektet bland 
alla medarbetare men framför allt patienter och deras anhöriga, vilket bekräftar analys av intressenter 
till detta förbättringsarbete som presenteras längre ner.  Att projektet inte har krävt nya resurser utan 
omfördelning av befintliga resurser räknades som stora möjligheter. Projektet var beroende av 
patientens tillgänglighet därför sjukdomar, sjukhusinläggningar, resor till hemländer betraktades som 



10	  
	  

hinder i planeringen av processer. Även andra hinder hade kunnat påverka negativt processen, t.ex. 
läkarfrånvaro pga. sjukdomar, semestrar eller randning av specialiseringstjänstgöring (ST) läkare. 
Dessa avvikelser hade kunnat försvaga förbättringsarbetet. Det största hotet för projektet kunde vara 
projektansvarigs långvariga frånvaro. Författaren till denna uppsats var ansvarig för projektet och 
samtidigt ansvarig för minnesmottagning samt den enda utförare av utredningar på vårdcentralen. Vid 
eventuell oplanerad långvarig frånvaro fanns det tillfällig lösning på problemet med en 
demenssköterska från kommunen som kunde utföra utredningar med hembesök. Vid de fallen krävdes 
patientens medgivande utifrån sekretessaspekten.  
 
 
Intressenter i förbättringsarbete 
Det fanns flera intressenter i förbättringsområdet, vilkas roll och inställning hade stor betydelse för 
processens framgång.  
 
Kärnintressenter 
Patienter önskade ett snabbt besked om sin hälsa, medicinering och hjälp vid behov. Glömska och 
svårigheter att klara vardagen skapar oro och otrygghet hos patienter med kognitiv svikt därför 
önskade de en snabb utredning. Vården och omsorgen ska ges i rimlig tid och ingen ska behöva vänta 
oskälig tid på vård eller omsorg (Socialstyrelsen, 2009).   
Demensteam visade mycket positiv attityd till projektet. Vården ska vara jämlik, kunskapsbaserad, 
individanpassad och ges i respekt för individens specifika behov (Socialstyrelsen, 2009). Teamets roll 
var uppsökande av patienter med minnessvårigheter och kognitiv svikt samt uppföljning av deras 
sjukdom.  
Läkargrupp var införstådd på förbättringsprocessen. Förkortning av utredningsprocessen kan göra 
patienter och anhöriga nöjda samt minska återfall av oplanerade akuta besök. 
Projektansvarig ansåg projektet som en stor förbättringspotential med utveckling och bredare 
kunskap inom utvecklingsområde. Förbättringsarbete bygger en ny kunskap inom projektledning samt 
insikt i verksamheten. 
 
Primärintressenter 
Anhöriga visade mycket positiv attityd till förbättringsarbetet. Patientens begränsade förmåga att 
klara vardagen leder till stor omvårdnadsbelastning på anhöriga och skapar känsla av oro, otrygghet 
och sämre livskvalitet. En tidig demensdiagnos underlättar vårdplaneringen och ger den sjuke och 
dennes anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig.  
Verksamhetschef ansåg utvecklingsmöjligheterna i patientbemötande, patientsäkerhet och effektivare 
resursanvändning. Chefens roll var stödjande i detta förbättringsarbete. 
 
Sekundärintressenter 
Övriga medarbetare visade förståelse för arbete och behov av förkortning av utredningsprocessen. 
Snabba utredningar minskar belastning av patientflöde inom hela verksamheten. Medarbetarnas roll 
var att fånga upp patienter med minnessvårigheter och kognitiv svikt inom sina yrkesroller. 
Minneskliniken hade stödjande inställning till förbättringsarbete. Förkortning av utredningsprocessen 
ökar möjligheter till flera utredningar inom primärvården vilket leder till avlastning i specialistvården. 
Minnesklinikens roll var konsultation vid frågor gällande diagnossättning samt aktiv medverkan av 
mobila teamet vid komplicerade fall. 
 
 
Värdekompass  
För att utvärdera om förändring blev en förbättring användes en så kallad värdekompass, en metod 
utvecklad av Paul Batalden och Eugene Nelson vid Dartmouth Medical Schooll i New Hampshire, USA 
(Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Metoden har för syfte att mäta och följa över tid värdet av vården 
för en speciell patientgrupp utifrån fyra olika perspektiv. 
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Figur 6. Modell för värdekompass utvecklad efter Nelson, Batalden och Godfrey (2007). 
 
 
Genomförande av förbättringsarbetet 
PDSA 1 
Första PDSA hjulet började med planering av ändringar i arbetssättet. Planeringen hade form av 
workshop med läkargruppen med agendan att kartlägga problemområde samt framta en strategi för 
problemlösning (Eliasson & Larsson, 2005). Författarens roll som projektledare var att inspirera och 
påverka projektgruppen men även själva projektet samt att hjälpa de att vara aktiva i beslutsfattande 
av problemlösning (Tonnquist, 2012). Verksamhetschefen deltog inte vid arbetsmötet. Chefen blev 
informerad både muntligt och skriftligt om projektplanen och lämnade medgivande och stöd till 
arbetsmötet och initiering av projektet. Presentation av problemområdet utfördes i en grafisk form 
med hjälp av diagram. Redovisningen hade för avsikt att lära inte kritisera samt att motivera till 
diskussion kring dataanalys. Ett gemensamt beslut fattades att ändra bokningssystem till 
läkarmottagning för patienter med misstänkt demenssjukdom. 
 
Ett nytt arbetssätt introducerades genom att göra ändringar i bokningssystemet. Projektansvarig tog 
över ansvaret för planering av hela utredningsprocessen på båda två vårdcentraler. Bokningssystemet 
ändrades och istället för att läkarna själv skulle boka sina patienter skedde bokningen via 
projektansvarig. Demenssjukdomar började prioriteras till läkarmottagning och genom det 
förväntades förkortning av väntetid till läkarmottagning. Vid läkarbesöket tog läkaren ställning till 
remiss för röntgen CT. Röntgensvar som kompletterande indikator till basalutredning skapade 
förutsättningar till diagnossättning utan dröjsmål inom primärvården eller till utvidgad utredning hos 
landstings Minnesmottagning. Hela utredningsprocessen skulle inte överstiga 12 veckor inklusive tid 
för eventuell konsultation med konsultation-/specialistläkare. Genom att förkorta väntetid till 
läkarmottagning skulle hela utredningsprocessen förkortas. Medicineringen och kommunala insatser 
skulle påbörjas utan dröjsmål. Andra orsaker till minnessvårigheter t.ex. depression, B-12 brist, 
diabetes skulle åtgärdas med adekvat behandling och vidare uppföljning. PDSA hjul presenteras i 
bilaga 2. Fortlöpande mätningar pågick under hela första PDSA cykeln. 
 
 
PDSA 2 
Efter 6 månaders tid med kontinuerliga mätningar gjordes en ny analys som påvisade resultatskillnad 
mellan båda vårdcentralerna. VC 1 visade betydligt bättre resultat med ca 93 % av alla utredningar 
avslutade inom 12 veckor jämfört med VC 2 där utfallet var 80 %. Orsakande faktor till fördröjningar i 
processen i den andra enheten var fortfarande för långa väntetider till läkarmottagningen. 
Minnesmottagning hade sin lokal på VC 1 där utreds patienter från båda två vårdcentraler. Det var 
svårare för projektansvarig att håla kontrollen och en bra översikt över processer på VC 2. Efter 



12	  
	  

tolkning av delmålsresultat skapades en ny hypotes att huvudansvarig för bokningssystem hade bättre 
översikt i utredningsprocessen och större möjligheter till eventuella justeringar och korrigeringar ju 
närmare läkargruppen hon befann sig. En ny problemlösning diskuterades med läkargruppen på VC 2 
och en ny ändring i bokningssystem framställdes. Läkarsekreterarna på denna vårdcentral började 
boka läkartider istället för projektansvarig. I samband med påbörjad utredning på 
minnesmottagningen kontaktade projektansvarig vederbörande läkarsekreterare på VC 2 via 
internpost för bokning av läkartid. Läkarsekreterarna på VC 2 var ansvariga för planering av 
läkarschema vilket skapade bättre förutsättningar för övergripande översikt i hela processen. Med den 
nya justeringen i bokningssystemet påbörjades ett nytt PDSA hjul. Inga justeringar behövdes på VC 1 
eftersom avvikelsen i utredningstiden inte berodde på systemfel utan patientens sjukdom. PDSA hjul 
presenteras i bilaga 2.  
 
 
Studiens metod 
Design 
Studiens design var en kvalitativ forskningsintervju med innehållsanalys. Kvalitativ forskning är en 
lämplig metod när man strävar efter kunskap och förståelse för människors erfarenheter och 
upplevelser (Polit & Beck, 2017). Lärdomen av interventionens erfarenheter har betydelse vid analys 
av förändringarnas mekanismer, vid identifiering av orsaker, varför särskilda interventioner fungerar 
och andra inte, speciellt på lokal nivå som kan spridas vidare och användas på makro- och mesonivå 
(Henricson, 2012). Fokusgruppintervju har för avsikt att ta fram synpunkter på det som är i fokus för 
gruppen. Deltagare i gruppen svarar inte bara på frågor utan diskuterar kring ett visst ämne (Kvale et 
al., 2017). Fördelen med fokusgrupp är att forskaren får många synpunkter av flera människor under 
en kort tid (Polit & Beck, 2017). Författaren ansåg metoden som lämpligast för att belysa 
medarbetarnas erfarenheter och anhörigas upplevelser av förbättringsprocessen. 
 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod för en subjektiv tolkning för kvalitativ data. Metoden är 
grundad i ett positivistiskt paradigm och har sina rötter i ontologi och epistemologi. Det ontologiska 
antagandet innebär att forskaren genom analys av manifest innehåll som ligger nära texten, försöker 
skapa en objektiv sanning om forskningsobjekt, genom att hålla distans från den. Det epistemologiska 
antagandet innebär tolkning av latent innehåll som inte ligger nära texten men fortfarande nära 
deltagarnas upplevda erfarenheter. Dataanalys genomgår en systematisk klassifikationsprocess med 
kodning, framtagning av tema och mönster (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  
 
 
Urval 
Tre fokusgruppsintervjuer planerades, vilket presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1. Urval till fokusgruppsintervjuer.  
 
Fokusgrupper Deltagare i fokusgrupper 
Fokusgrupp 1 Tre allmänna läkare från VC 1 
Fokusgrupp 2 Medlemmar från det kommunala demensteamet 

(två Silviasystrar, en demenssköterska) 
Fokusgrupp 3 Fyra anhöriga till patienter med demensdiagnos: 

två från VC 1 och två från VC 2 
 
 
Tre av alla tillfrågade läkare på en av de två vårdcentralerna ställde upp till intervju. Närstående till 
patienter som hade genomgått basalutredning på minnesmottagningen och fått diagnosen demens 
blev tillfrågade att delta i intervju. Anledningen att det valdes endast dessa anhöriga var att studiens 
syfte fokuserade på patienter med demenssjukdomar även om det var lika viktigt för alla utredda 
patienter att få ett snabbt utredningsresultat. Samtliga anhöriga var vuxna barn till patienter och alla 
var kända för författaren från besök på minnesmottagningen. Tillgång till anhörigas namn och 
kontaktuppgifter fick författaren via journalsystemet. Kontakt med deltagarna skedde via 
telefonsamtal med anhöriga samt direkt kommunikation på arbetsplatsen med medarbetarna. 
Läkargruppen och demensteamet tillhör två olika enheter. Anledningen till att dela medarbetarna till 
två olika grupper var att få ut så mycket information som möjligt från alla deltagarna. Det fanns en risk 
att demensteamet hade kunnat vara dominerande i gruppdiskussionen utifrån gruppens högre 
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specialistkompetens inom vård/omvårdnad av individer med demenssjukdomar. Samtliga deltagarna 
fick en skriftlig deltagarinformation om studiens syfte (bilaga 3). 
 
Datainsamling 
En muntlig information om intervjuns och studiens syfte samt intervjuns form och tidsram lämnades 
till samtliga intervjuade. Ett datum och tid för intervjun valdes i överenskommelse med deltagarna. 
Rummet där intervjun spelades in var lagom stort med bra ventilation samt ett lagom stort runt bord 
med plats för flera personer. Rummet var utrustat med en röd lampa, placerad på utsidan, som 
signalerade att ett viktigt samtal pågick. För att stärka säkerheten att inte bli störda av andra patienter 
eller medarbetare, en skylt med tydlig information att inte störa under pågående inspelning, 
placerades på dörrens utsida.  

Data samlades in vid fokusgruppsintervjuer som handlade om utredningsprocessen. Intervjuerna var 
semistrukturerade med öppna frågor som blev förbereda och nerskrivna i en intervjuguide. 
Intervjuguiden hjälper till att begränsa intervjun till frågor om det väsentliga inom den tidsram som 
finns. I semistrukturerad intervju behöver frågor inte tas i samma ordning utan forskaren anpassar sig 
till vad som kommer upp i intervjun (Marshall & Rossman, 2011). Till varje fokusgrupp framställdes 
en intervjuguide med relevanta frågor utifrån gruppens roll i förbättringsprocessen. Innehållet i 
frågeguiderna sammanställdes av författaren och diskuterades med handledaren utifrån studiens syfte 
och frågeställningarna. Intervjuguiderna presenteras i bilaga 4. Den tekniska utrustningen blev testad 
strax innan påbörjad intervju. 

Intervjun börjades med presentation av intervjuns syfte. Tidsram för intervju som deltagarna ställt till 
förfogande blev förtydligad och begränsad till 30 min i varje fokusgrupp för att göra 
informationsomfattning hanterbar. Deltagarna blev muntligt upplysta om att de kunde avbryta 
intervjun om önskemål fanns. Några grundregler diskuterades med deltagarna, att prata en i taget, 
respektera varandra. Författarens roll som moderator var att introducera diskussionsämne och se till 
att det blev en diskussion som inte skulle bli dominerad av en enstaka person utan alla deltagare skulle 
få lika mycket plats (Polit & Beck, 2017). Fokus lades på att skapa en atmosfär som tillåter deltagarna 
och ge utryck åt personliga åsikter samt att hålla sig neutral och anpassa sig till intervjusituationen. 
För att få ett spontant resonemang från respondenter ställdes öppna frågor och frågeguiderna 
användes som stöd för intervjuaren. Huvudfrågan till medarbetarna berörde erfarenheter kring det 
nya arbetssättet och dess påverkan på patienter, anhöriga samt verksamheten. Huvudfrågan till 
anhöriga berörde upplevelser kring förbättringsprocessen. Intervjuaren användes av aktiv lyssnande 
teknik som innebär att följa upp svaren på frågorna men samtidigt vara uppmärksam på verbala och 
icke verbala information såsom tonfall, tystnad, gester och ansiktsuttryck (Wilkinson, 2011).  
 
Dataanalys 
Varje inspelning lyssnades genom, direkt efter inspelningen, vilket underlättade att komma ihåg 
kroppsspråks nyanser. I samband med genomlyssnandet gjordes anteckningar. Analys av materialet 
genomfördes genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vilket innebär att på basis av 
insamlade data komma fram till en förklaring eller modell av ett fenomen (Graneheim et al., 2017).  
 
Innehållsanalys gjordes utifrån det manifesta och latenta innehållet (Graneheim et al., 2017). Analysen 
startades med att läsa texten av intervju flera gånger för att skapa en känsla av förståelse av innehållets 
mening, sedan gjordes närmare analys av texten genom att anteckna egna tankar för att beskriva 
textens synliga och uppenbara komponenter.  Innehållet lästes ordagrann för att leta efter likheter och 
skillnader som bygger mönster i texten, flyttar från specifik och konkret till abstract samt för att 
härleda koder genom att belysa nyckelord. Kodning innebär att knyta ett eller flera nyckelord till text 
för att underlätta identifiering av ett uttalande, för att reducera texten och analysera vad den 
egentligen handlar om. Den hjälper till att bekanta sig med detaljer i materialet och ger överblick över 
hela datainsamlingen (Kvale & Brinkmann, 2017). Koder sorterades till underkategorier beroende hur 
de relaterade till varandra. Underkategorier grupperades till flera meningsfulla grupper som sedan 
successivt minskades till mindre antal kategorier beroende på sambandet mellan dem samt 
sammanställdes i en hierarkisk ordning. Till sist skapades rubriker för koder, kategorier och 
underkategorier. Exempel på en kategori och underkategori presenteras i Tabell 2 
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Tabell 2. Exempel på kategori, underkategori, kod och meningsbärande enhet. 
 
Kategori Underkategori Kod Meningsbärande 

enhet 
Upplevelser av 
utrednings 
tidsgång 

Känner sig nöjd och 
tillfredsställd med 
utredningsprocessen 

Upplever 
processen som 
smidig1 

”Jag tycker det har 
gått 
förhållandevist 
smidigt för det har 
varit ändå över 
sommaren och jag 
hade tänkt att 
…..många som har 
semester och det 
funkar inte liksom 
det får ligga och 
vänta, så det har 
känt smidigt” 

 
 
 
 
Etiska överväganden 
 
Detta förbättringsarbete utfördes enligt autonomiprincipen där alla patienter fick möjlighet att själv 
bestämma om de önskade utredning av minnessvårigheter. Urval av deltagare till förbättringsprojektet 
var rättvist, alla patienter som blev remitterade eller sökte hjälp själv på minnesmottagningen blev 
erbjudna utredning och fick lika tillgång till projektet oavsett kön eller etnisk tillhörighet (Meltzer i 
Henricson, 2012).  
 
Patienter med demenssjukdomar tillhör de sårbara patientgrupper därför är det svårt eller även 
omöjligt att intervjua dem. Av den anledningen valde författaren att intervjua deras anhöriga istället. 
Anhöriga och medarbetarna deltog i studien frivilligt genom att lämna muntligt samtycke till att bli 
intervjuade. En etisk egengranskning enligt Högskolans anvisningar genomfördes innan intervjun 
med anhöriga påbörjades. Samtliga deltagare fick information om studiens syfte. Data förvarades på 
ett säkert sätt, endast intervjuaren (författaren) hade tillgång till data. Alla intervjuerna blev 
konfidentiella genom att alla namn i materialet som blev inspelad och transkriberad blev 
avidentifierade och kodade med siffror. 
 
Detta arbete krävde inte nya resurser utan omfördelning av resurser och utifrån analys av nytta och 
risker anses detta arbete tillföra betydlig större nytta än risker (Henricson, 2012). För patienten fanns 
inga risker eftersom detta förbättringsarbete var ingenting mer förutom det författaren gjorde i 
vardagliga vården. Samtliga patienter gynnades av att medverka genom att få snabbare utredning. 
Tidig diagnos gav direkt nytta till patienten genom snabba åtgärder vilket ledde till att de klarade 
vardagen bättre.  
 
	  
Resultat 
Förbättringsarbetets resultat 
Projektets målgrupp 
Under projekttiden gick 50 patienter genom basal utredning på minnesmottagningen; 28 patienter på 
VC 1, bland dem var 16 kvinnor och 12 män samt 22 patienter på VC 2, bland dem var 12 kvinnor och 
10 män. Genomsnittsålder var 68 år respektive 76 år på VC 1 och VC 2. Den lägre genomsnittsåldern 
på VC 1 berodde på att en 26 år gammal man från LSS boende behövde gå genom en basal utredning 
för att kunna bli remitterad till utvidgad utredning på Minneskliniken. Majoriteten av patienter blev 
utredda på vårdcentralen förutom två patienter som fick utredning med hembesök. Patienter kom till 
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minnesmottagning på remisser från kommunen, slutenvården samt interna remisser från 
medarbetarna inom primärvården. 
	   	  
Resultat  
Utredningstiden från påbörjad utredning till diagnossättning på båda två vårdcentralerna varierade 
mellan några dagar och över 40 veckor. Den längsta utredningstiden, 42 veckor, noterades på VC 2, 
vid ett fall där patienten reste till hemlandet under pågående utredningsprocessen. Resultatet av 
förkortning av väntetider till diagnossättning på VC 1 och VC 2 presenteras i styrdiagram Figur 7 
respektive Figur 8. Resultat av förkortning av väntetider till läkarmottagning på VC 1 och VC 2 
presenteras i styrdiagram Figur 9 respektive Figur 10. Mätningar omfattar variabeldata där varje 
mätetal består av en mätning. Det finns mer än 20 mätningar på varje diagram. Styrdiagram XmR 
valdes som lämpligast för presentation av den typen av data. Den gula pilen markerar tidpunkt för 
påbörjat förbättringsarbete. 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
Figur 7. Antal veckor per patient till diagnos på VC 1.  
 
Av 28 utförda utredningar på VC 1 uppfyllde 22 fall målet i förbättringsarbete, där hela 
utredningsprocessen tog inte längre tid än 12 veckor. Gul heldragen linje visar målnivån på 12 veckor 
till diagnossättning. Inringade datapunkter visar 8 st. efterföljande data under medel, dvs. indikation 
på förändring. Vid de resterande 6 fallen (data som ligger ovanför medelvärdet) tog det längre tid än 
förväntat där längsta tiden var 27 veckor. Det sistnämnda fallet var komplicerat med psykosociala 
faktorer samt patientens inläggning på sjukhuset vid två tillfällen under pågående process. Endast vid 
2 av dessa 6 avvikande utredningsprocesser hade fördröjningar direkt koppling till arbetssättet. Vid 
analys av dessa 2 processer hittades att både väntetid till läkarmottagning och väntetid till CT tog för 
lång tid. Läkarna behövde extra tid för granskning av röntgensvar och eventuell konsultation med 
specialisten, vilket skapade fördröjning i hela processen. Vid övriga 4 fallen hade fördröjningar till 
diagnossättning inte berott på systemfel utan andra orsaker så som: patientens sjukdom, långvarig 
resa till hemlandet, inläggning på sjukhuset. På VC 1 ökade andelen utredningar avslutade inom 12 
veckor från 62 % till 79 %. De fyra utredningar som var avvikande pga. orsaker relaterade till patienten 
och inte till systemet togs bort från statistiken. Andelen utredningar som hade uppnått målet var då 93 
%. Genomsnitts väntetid till diagnos förkortades från 13 veckor till 7 veckor. 
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Fall	  nr	  	  	  	  

 
 
Figur 8.  Antal veckor per patient till diagnos på VC 2.  
	  
 
Vid analys av mätningarna på VC 2 hittades 3 av 22 fall som inte uppfyllde krav på det uppsatta målet i 
detta förbättringsarbete. Trots att diagrammet inte visar 8 punkter under medelvärdet som indikation 
på förbättring, ligger alla förutom 3 data under målnivån som markeras med den gula heldragna linjen 
i diagrammet.  Den största avvikelsen i processens längd var ett fall i början av förbättringsarbetet, där 
det tog 42 veckor till diagnossättning. Det fanns ingen tydlig förklaring varför processen tog så lång 
tid. Fördröjning fanns redan i 9 veckors väntetid till läkarmottagning. Trots upprepade läkarbesöken 
hos samma familjeläkare blev diagnosen säkerställd efter 42 veckor. Vid övriga 2 avvikande fallen 
(data ovanför medelvärde) tog processen 16 respektive 22 veckor till diagnossättning trots att väntetid 
till läkarmottagning inte tog mer än 3 veckor. I båda fallen berodde fördröjningar på eftergranskning 
av röntgen CT vilket tog längre tid än ordinarie röntgensvar. Andelen utredningar avslutade inom 12 
veckor ökade från 61 % till 86 %. De två utredningar som var avvikande pga. eftergranskning av CT 
togs bort från statistiken. Andelen utredningar som hade uppnått målet var då 95 %. Genomsnitts 
väntetid till diagnos förkortades från 12 veckor till 8 veckor. 
 
Delmålet att förkorta tiden till läkarmottagning blev uppnått på båda vårdcentralerna. Genomsnitts 
väntetid till läkarmottagning förkortades från 12 veckor till 4 veckor på VC 1 och på VC 2 från 8 veckor 
till 3 veckor. Båda diagram visar positivt resultat med inringade 8 st. efterföljande datapunkter under 
medel, dvs. indikation på förändring. 
	  
	  

	  
Figur 9. Antal veckor per patient till läkarmottagning på VC 1.  
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Figur 10. Antal veckor per patient till läkarmottagning på VC 2. 
 
Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 
Förändring i denna verksamhet blev en förbättring. Samtliga utredda patienter fick diagnos/avslutad 
utredning. Utredningstiden blev förkortad vilket ledde till nöjda anhöriga och medarbetarna. Patienter 
fick bättre vardag genom snabbare omsorgsinsatser. Ökat antal diagnoser bidrog till högre 
täckningsgrad för verksamheten. Täckningsgrad är ett ersättningssystem i hälso- och sjukvården som 
mäter vårdtyngden genom att använda Adjusted Clinical Groups ACG, ett verktyg för 
diagnosklassificering (SKL, 2014). Resultatet utifrån värdekompasens fyra perspektiv presenteras i 
Tabell 3.  
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Tabell 3. Förbättringsarbetets resultat utifrån värdekompassen.  
 

 
	  
 
Studiens resultat 
Resultatet innefattar de båda perspektiven medarbetare och anhöriga, och redovisas utifrån de olika 
kategorier och underkategorier som framkom i analysen och som presenteras i Tabell 4. 
 
 
 
Tabell 4. Studiens resultat enligt kategorier och underkategorier, utifrån analysen av 
medarbetarnas erfarenheter och anhörigas upplevelser av bättre basalutredning. 
 
Kategorier Underkategorier 
Förbättringsarbetets betydelse Trygghet för patienter och närstående 

Teamarbete och samverkan 
Effektivitet och framgångsfaktorer 
Utvecklingsmöjligheter 

Utredningstiden Nöjdhet 
Delaktighet 

Vikten av diagnos Bekräftelse 
Hantera vardagen 

 
 
Förbättringsarbetets betydelse  
Samtliga medarbetare var eniga om att förkortning av utredningsprocessen hade en stor betydelse för 
ett bra teamarbete och samverkan över gränser, vilket skapade stora utvecklingsmöjligheter. 
Utredningsprocessen blev mer effektiv vilket skapade trygghet för patienter och närstående. 
 

Värdekompass Mått Resultat/Åtgärd 
Funktionellt perspektiv Utredningstid inom 12 veckor Patienter med  diagnoser: 

Demens/ behandling, omvårdnad 
Lindrig kognitiv svikt/uppföljning 
av demensteam 
Depression/ behandling, psykolog 
Komplicerade symtom/ remiss till 
Minneskliniken 
Ingen demens/lugnande samtal 

Tillfredställelse 
 

Intervju med anhöriga och 
medarbetare 

Nöjdhet med snabba diagnoser 
(anhöriga)/snabbare kommunala 
insatser, bättre vardagplanering  
Nöjdhet med snabba 
utredningsprocesser 
(medarbetarna)/bättre teamarbete 
och samverkan över gränser 

Resurser Antal diagnoser i förhållande till 
verksamhetens täckningsgrad/ 
ACG 

Effektivitet utifrån 
resursanvändning/Ökat antal 
diagnoser ökade verksamhetens 
täckningsgrad 

Kliniskt perspektiv Väntetid till diagnossättning 
Väntetid till läkarmottagning 
 Antal demensdiagnoser  
 
Antal nya diagnoser 

Styrdiagram 
Styrdiagram 
9 av 50 utredda patienter/
behandling, omsorgsinsatser 
10 av 50 utredda patienter/
behandling, psykolog, kurator 
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Trygghet för patienter och närstående 
Medarbetarna ansåg att en påbörjad utredningsprocess skapade trygghet hos patienter med 
minnessvårigheter samt deras anhöriga. Oftast dröjde det innan patienter hade tagit det första steget 
att komma till vårdcentralen eller hade de sökt flera gånger med sina symtom men blev inte tagna på 
alvar. Läkarna tyckte att det kändes bra att kunna på ett snabbt och effektivt sätt kunna hjälpa dem 
som var i behov. Förkortning av utredningstiden hade skapat trygghet hos patienten och anhöriga som 
ofta bär på oro och ovisshet i den långdragna sjukdomen. Även anhöriga, som ofta inte viste var de 
skulle vända sig för att söka hjälp, kände sig trygga och nöjda med den snabba utredningsprocessen. 
Först då när deras anhöriga hade hamnat på minnesmottagningen, kände de sig tagna på alvar.  
  
”Att någon ser dem och att det faktiskt händer någonting och det går kvickt och det finns hela tiden 
någon bakom dem som stöttar dem. När man snabbt initierar en utredning och påskyndar 
utredningen då känner de också att de blir hörda.” 

(intervju med medarbetare) 
 

 
 
”Det känns skönt att veta att det finns andra som hjälper till, om man inte själv har tid till det.” 
      

(intervju med anhörig) 
 

”Jag tyckte att jag kände mig trygg i och med att hon kom in i ruljangsen” 

(intervju med anhörig) 
 
 
Teamarbete och samverkan 
Förbättringsarbetet hade en stor betydelse för samarbete i teamet. Samtliga medarbetare var eniga om 
att de skapade ett välfungerande arbetssätt, bättre planeringsförmåga samt goda förutsättningar till 
samverkan både internt och överskridande mellan olika enheter. Genom att använda sig av varandras 
kompetenser i demensteamet kunde kontinuiteten i processen säkerställas och fördröjningar 
förebyggas. Samverkan visade särskild betydelse vid uppsökande av individer med minnessvårigheter 
och kognitiv svikt. Medarbetarna uppfattade samverkan som en viktig faktor för fortsatt utveckling 
och framgång vid vård av individer med demenssjukdomar. De betonade vikten av samarbete över 
gränser, särskilt vid de svarare fallen som krävde speciell kompetens. Medarbetarna i demensteamet 
framhävde att alla medlemmar i teamet var lika viktiga och alla led i processen behövdes för att kunna 
uppnå förbättring.  
 
”I samverkan ser man hur viktigt varje länk i kedjan är. Vi är beroende av varandra för vi har alla 
våra kompetenser och vi har alla våra roller och utifrån de här rollerna har vi möjlighet att hjälpa. 
Alla länkar är viktiga och vi behöver några länkar till för att bli större och bli bra.” 
    

(intervju med medarbetare) 
	  
”Särskilt är det svårt med sådana patienter som är lite yngre och som själv inte vill bekräfta att han 
har besvär och skyller på arbetsförmedlingen och sina arbetskamrater. Det är en lång väg och det är 
jättesvårt att ta honom till utredningen. Viktigt att det finns någon som kan stötta sådana 
patienter.” 
 

(intervju med medarbetare) 
 
 
Effektivitet och framgångsfaktorer 
Förändring av arbetssättet ökade effektiviteten i processer. Läkargruppen upplevde logistiken i 
processen som tillfredsställande. Läkarna fick bättre förutsättningar och bättre framförhållning till att 
kunna planera läkarbesöket utifrån allt testresultat och bedömning erhållen från 
minnesmottagningsansvarig. En fullständig anamnes kompletterad med testresultat och blodstatus 
skapade en bra bild av patientens kognitiva förmåga och underlättade för läkaren att ta ställning till 
bedömning. Det skapade förutsättningar till snabba avslut på utredningsprocesser. Medarbetare i 
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demensteamet var nöjda med snabba processer som ledde till snabbare omsorgsinsatser. Alla 
medlemmar i demensteamet fick fortlöpande information om processens fas, vilket underlättade 
planering av eventuella omsorgsinsatser, knyta kontakt med anhöriga samt planera uppföljning av 
vård och omvårdnad. För att kunna erbjuda den bästa vården av en personal med specialistkompetens 
krävdes det noggrann planering i samarbete mellan olika yrkeskompetenser. Snabba 
kommunikationsvägar underlättade denna planering. Anhöriga upplevde utredningsprocessen som 
smidig och som hjälpte dem att få snabba kontakter med myndigheter och kommunalvård. 
 
”Det underlättar arbetet, blir mycket snabbare, du tar prover och anamnesen innan och man får 
resultatet och alla papper till läkarbesöket.” 
	  

(intervju med medarbetare) 
 
 

”Jag har upplevt det så att det har gått väldigt smidigt. Jag har själv jobbat i den här branschen 
alltså i demensvården, jag som undersköterska har jobbat på en dagverksamhet för dementa.  Jag 
har ju sett hur det kan vara, att det tar lång tid innan de kommer liksom till verksamheten, för att 
diagnosen inte är klar. ” 

(intervju med anhörig) 
 
Förkortning av utredningstiden blev en stor framgång för det gemensamma demensteamet. Samtliga 
involverade professioner upplevde att samarbetet och framför allt kommunikationen mellan olika 
enheter förbättrades. Kunskapen om demenssjukdomar och kompetensen inom området ökade hos 
teammedlemmar. Samverkan mellan landsting och kommun ökade. Effekten av förbättringsarbetet 
blev positiv inte endast för enskilda verksamheter men framför allt för patienten som fick bättre 
vardag. Medarbetarna ansåg att betydligt fler patienter med misstänkt demenssjukdom identifierades i 
området och samtliga fick möjlighet till snabbare utredning och hjälp vid behov. 
  
”Så som vi jobbar, tycker jag att vi har förkortar vägarna jättemycket och man får informationen 
från första hand, du har informationen, vi har informationen och det vet man också att det går den 
snabbaste vägen också till läkare.” 

(intervju med medarbetare) 
 
Utvecklingsmöjligheter  
Samarbete mellan minnesmottagningsansvarig och läkarna skapade förutsättningar för snabbare 
bedömningar och säkrare diagnossättning. Samtliga var överens att det fanns en stor potential kvar för 
utvecklingen. Läkarna betonade vikten av ännu bättre teamarbete och samarbete mellan dem och 
minnesmottagningsansvarig. Förbättring av kommunikationsvägar för utbyte av erfarenheter kring 
patientens symtom och bedömning av kognitiva förmåga ökade förutsättningar för att säkerställa 
diagnosen. Läkarna önskade förbättra samverkan med det kommunala teamet speciellt i de fallen där 
patienter var svårmotiverade pga. avsaknad av sjukdomsinsikt. Demensteamet framhävde utökat 
samarbete med flera aktörer inom hälso- och sjukvården kring patienter med demenssjukdomar, 
framför allt sjukhuset, där ofta upptäcktes att demensdiagnoser saknades på många inneliggande 
patienter. Ett bra fungerande nätverk med sjukhuset med smidigare och snabbare 
kommunikationsvägar hade kunnat bidra till förkortning av utredningsprocessen.  
	  
”Genom vårt team har vi utvecklats väldigt mycket när det gäller demenssjukdomarna. Vi har också 
Minneskliniken, vi har konsultläkare, och vi har lärt oss väldigt mycket av de gemensamma möten vi 
har. Det är vår möjlighet att utvecklas, den samverkan är det den bästa utvecklingen för oss i vår 
kompetens.” 

 
(intervju med medarbetare) 

 
”Vi är på rätt väg men det behövs utveckla ännu mer, då tänker jag på även sjukhusen, alltså hela 
samhället egentligen, alltså alla måste veta var man kan få hjälp. Det är väl mer att alla kanske inte 
verkar med, hade dem också varit med då hade man säkert nått till de 12 veckorna direkt, tror jag, 
för vi är bara, liksom, en knutpunkt tillsammans men vi kan inte göra allt.” 
 

(intervju med medarbetare) 
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Utvecklingsmöjligheter fanns i att öka kompetensen inom demenssjukdomar, inte endast hos 
vårdpersonalen men även hos anhöriga. Anhöriga tyckte att det fick erbjudande till anhörigstöd samt 
till basala utbildningar om demenssjukdomar. Demensteamet upplevde att läkarna inte alltid ägnade 
tillräcklig tid för att fördjupa sig i patientens situation eller att utredningsprocessen blev avslutad för 
tidigt istället för att försöka motivera patienten till vidareutredning. Att öka kunskapen inom 
demenssjukdomar hos anhörigas hade kunna öka förståelse av vikten för snabba interventioner, 
snabba kontakter med vården vid misstanke om sjukdomen. Kunskapen hade kunnat även öka 
delaktighet i processen då anhörigas berättelse var en viktig del i patientens anamnes. 
 
”En sak som jag tänker på, vi har en jätteviktig roll av anhöriga, att vi måste kunna på något sätt 
kunna nå de för att ge de också kompetensen, eftersom det är i hemmet det är jättemycket som 
händer, vi måste på något sätt hitta en form för att nå anhöriga och att de känner sig trygga också i 
den här rollen som de är hemma.” 
 

(intervju med medarbetare) 
    
 
”Vi fick erbjudande om demensutbildning också och även hemtjänsten inbjud in till en afton där de 
skulle berätta om ny omorganisation.” 
 

(intervju med anhörig) 
 
 
Utredningstiden 
Anhöriga kände sig nöjda med utredningsprocessens tidsåtgång och med det bemötande de fick. 
Samtliga intervjuade anhöriga och medarbetare kände sig i stort sätt delaktiga. 
 
Nöjdhet  
Samtliga intervjuade anhöriga var nöjda med utredningsprocessens tidsåtgång. Någon tyckte att det 
gick mycket fort och smidigt med hela utredningen. Andra anhöriga tyckte att det kändes långsamt då 
närstående befann sig under pågående process men i efterhand tyckte de ändå att utredningen gick 
fort. Oftast var det tiden innan påbörjad utredning som anhöriga upplevde ovisshet. En påbörjad 
process skapade hos anhöriga en känsla av hoppet på ett snabbt resultat som skulle kunna öppna 
möjligheter till en bättre vardag för sin närmaste och sig själv. De mötte tidigare olika svårigheter för 
att komma till minnesmottagningen, ibland viste de inte alls hur man skulle gå till väga för att söka 
hjälp för sin närmaste, andra hade svårt att övertala sin närstående till utredning för denne saknade 
sjukdomsinsikt. Läkarna var nöjda med samarbete både inom verksamheten och över gränser. 
Demensteamet var nöjd med snabba processer och bra kommunikationsvägar mellan kommunen och 
primärvården.  
 
”Själva väl att man har trampat in så kändes det väldigt, väldigt bra att man äntligen har kommit 
in, det kändes ju som befrielse. Jag kände mig väldigt trygg och väl uppfångad och du fanns alltid 
där när vi ringde. Jag upplevde att efter vi hade varit hos dig, så kunde man åtminstone säga det till 
biståndsbedömaren att vi går på en utredning, innan dess så kunde jag bara säga ja men han inte 
kom ihåg någonting, vi fick i alla fall igång hjälp att vara inne i rullorna.”  
   
                                                                                                                                               (intervju med anhörig) 
 
”Lätt tycker jag, att det var lätt att ta kontakt, alltså direkt kontakt. Det är lätt att få tag på dig och 
du har lätt att få tag på doktor och med det förkortar man ju tiden.” 

  (intervju med medarbetare) 
 
Delaktighet 
Medarbetare och anhöriga upplevde att de var delaktiga i utredningsprocessen. Delaktigheten 
upplevdes på olika sätt. Det kunde innebära ett fysiskt närvarande vid utredningsprocessen, att känna 
sig sett och tagen på alvar eller att känna sig uppdaterad i utredningens fas samt välinformerad om allt 
kring vård och hjälpmöjligheter. En anhörig uppskattade informationen som tillräcklig, denna anhörig 
hade själv erfarenheter inom demensvård. För någon annan anhörig blev all information för 
omfattande vid ett och samma tillfälle därför önskade denne att bli informerad stegvis och helst efter 
diagnosbesked. En svagare känsla av delaktighet upplevdes av anhöriga i samband med läkarbesök 
och diagnosbesked. Läkarkontakt hade inte alltid fungerat så som anhöriga hade önskat. 
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Medarbetarna kände sig involverade i processen, upplevde att de kunde följa processens förlopp och 
kände sig redo att kunna snabbt nå varandra och agera vid behov. Smidiga kommunikationsvägar 
påskyndade processen och skapade möjligheter för bättre planering för omvårdnadsinsatser samt 
uppföljning.   
 
”Vi har blivit mycket mer uppmärksamma på alla små förändringar som finns hos vara vårdtagare. 
Vi vet direkt nu hur enkelt det är när vi känner varandra, att vi kan korta tiden till den nästa 
teammedlem, korta kontakter. På ett sett har vi blivit medvetna om vad som vi kan hjälpas åt i vår 
samverkan tillsammans.” 

(intervju med medarbetare) 
 
 
”I början är allting nytt och det är så mycket som ska komma på plats, liksom, jag kan ju känna att 
det är först nu som allt börjar landa ordentligt både för honom och för oss. Sen när vi kom tillbaka 
till läkare så tyckte jag tappade det lite, för då var det läkaren som sa: du har demens och så sätter 
vi medicin här, och sen var det inte mer med det och där tyckte jag inte att det var något vidare 
varken uppföljning från läkarens sida eller förståelse för situationen för läkarens sida utan det var 
mer, ja, vi har fått testsvar så vi sätter medicinen och sen inte mer med det.” 

                                                                                                                                             (intervju med anhörig) 
 
Någon anhörig kände sig bekräftad själv med diagnosbesked men blev missnöjd med att 
diagnosbesked blev lämnat till patienten istället att informationen hade kunnat lämnas enbart till 
anhörig. Anhörig upplevde att diagnosbesked skapade mer känsla av oro och besvikelse hos 
närstående.  
 
”Jag tycket att det var förfärligt att ni informerade min mamma om det, att man sa till henne, när 
hon var, i princip i hela sitt liv så var hon fruktansvärt rädd för att just drabbas av den sjukdomen. 
Så när doktor informerade min mamma, så jag nästan, som jag tappade andan. Sen sa hon att jag 
var skyldig att hon var dement, trots att jag aldrig har sagt det.” 
                                              
                                                                                                                                                    (intervju med anhörig) 
 
Vikten av diagnos 
Diagnosbesked hade en stor betydelse för anhöriga. För några kändes det att bli bekräftad med sina 
misstankar för någon annan kändes det som befrielse att läkaren äntligen satt ett ord på sjukdomen 
och påbörjat behandlingen. Diagnosen hade även en stor betydelse utifrån möjligheter att kunna söka 
hjälp med kommunala insatser. En tidig diagnos skapade möjlighet till att söka hjälp med kommunala 
insatser och aktiviteter t.ex. myndigheter krävde en demensdiagnos eller åtminstone en påbörjad 
utredning för att kunna bevilja dagverksamhet. Demensteamet tyckte att det var viktigt med tidig 
diagnos för att kunna planera den bästa vården med adekvata resurser och rätt kompetens. Läkarna 
tyckte att diagnosen var förutsättning för adekvat behandling. 
 
Bekräftelse 
Anhöriga kände sig bekräftade med beskedet om närståendes diagnos. Symtomen i samtliga fall var så 
starka att misstankar om sjukdomen hade funnits sedan länge. Anhöriga upplevde att det kändes 
skönt att få det bekräftat för att kunna förhålla sig till sjukdomen och dess följd. Diagnosbesked har 
anhöriga upplevt som en möjlighet för att kunna få hjälp för sin närstående.  
 
”Jag tycker det var jätteskönt, dels, för att det bekräftade det vi redan misstänkte, men framför allt, 
för att det gick och säga till vårdgivarna att det här är en dement person som man måste hantera 
och ta hänsyn till, att det finns en demensbild, dels ut hjälpperspektiv att vi behövde hjälp med de här 
sakerna. Det var ju inte före man får diagnosen som man får vettiga insatser och därför är det 
viktigt att få diagnosen.” 

                                                                                                                                                       (intervju med anhörig) 

”Självklart, alltså, om det är något fel på mig så vill jag väl veta vad det är för fel så snabbt som 
möjligt och jag menar anhöriga som har gått och sett sin mamma och pappa svikta, vill ju veta, är 
det bara som hon är envis som man hör ibland eller dum, stygg, elak, eller det faktiskt är någon 
sjukdom.” 

(intervju med medarbetare) 
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Hantera vardagen 
Den snabba diagnosen skapade även nya möjligheter för att kunna söka hjälp och planera framtiden. 
Anhöriga kände sig begränsade med sina möjligheter att kunna planera framtid och söka efter hjälp 
innan diagnosbesked. Diagnosen ändrade deras syn på sin roll som närstående samt möjligheter att 
påverka vardagen för närstående. Planering av framtiden kunde i något fall vara helt beroende av 
demensdiagnos. 

”Det var lättare att komma fram överallt, lättare att komma fram till boendehandläggare, lättare 
för bistånd och diagnosen är oerhört viktig även om man ska komma till rätt boende, för mamma 
föll ju där och i samband med det hamnade på sjukhus.  Så hade vi inte haft demensdiagnosen då 
hade man kanske skickat henne på fel ställe, tänker jag.”  
 
                                                                                                                                                       (intervju med anhörig) 
	  
”De personerna som har demenssjukdom, de kan ju ansöka om olika hjälpmöjligheter när de har fått 
diagnosen. Denna möjlighet har de inte innan dess, typ dagverksamhet, ledsagare, färdtjänst osv.  
Det är ju många saker de kan ansöka om och det behöver de också ha.” 

(intervju med medarbetare) 
 
Förkortning av utredningstiden effektiviserade hela processen. Teamarbete fungerade bättre, 
samverkan över gränser utvecklades men framför allt den sjukdomsdrabbade patienten fick snabbare 
hjälp med adekvat medicinsk behandling och kommunala omsorgsinsatser. Både patienten och dennes 
anhörig fick en bättre vardag. 
	  
 
Diskussion 

 
Resultatdiskussion av förbättringsarbetet 
Minnesmottagning på dessa två vårdcentraler har tidigare inte följt Socialstyrelsens riktlinjer som 
säger att efter upptäckten av patienter med minnessvårigheter bör demensutredning påbörjas inom 30 
dagar och utredningstiden bör inte överstiga 30 dagar (Socialstyrelsen, 2014). Konsekvenser av det 
blev stora fördröjningar i utredningsprocessen. Trots att förbättringsarbetets mål med 100 % utfall 
inte blev helt uppnått, blev förändring ändå en förbättring. Andelen utredningar som har uppnått 
målet var 93 - 95 %. Väntetiden till läkarmottagning har halverats på båda vårdcentralerna. Ingen av 
de utredda patienterna behövde vänta längre än 14 dagar till påbörjad utredning vilket uppfyller 
Socialstyrelsens riktlinjer. Med detta förbättringsarbete säkrar verksamhetens kvalitet i vården och 
närmar sig det gemensamma målet.  
 
Målet att avsluta samtliga utredningar inom 12 veckorsperiod var mycket ambitiöst dock inte tagit 
hänsyn till övriga mänskliga faktorer som inte var beroende av systemet. Patienter utredda för 
minnessvårigheter tillhör en grupp äldre människor som ofta lider av flera somatiska besvär. Risken 
att dessa patienter uteblir bokade läkarbesök är stor pga. sjukdom samt även inläggning på sjukhuset 
under pågående utredning. Majoriteten av patienter listade på dessa två vårdcentraler var 
utrikesfödda och längtan efter hemlandet hos dessa individer är påtagligt stor ju äldre man blir. En 
stor del av de äldre människorna vistades i hemlandet under längre period om året vilket ledde till ett 
långt uppehåll i utredningsprocessen. Även läkarfrånvaro påverkade resultatet. Ingen sjukfrånvaro i 
läkargruppen noterades under pågående mätningsperioden men läkartillgänglighet minskade ändå på 
grund av randning av ST-läkare, vilket skapade fördröjningar i utredningsprocessen. Baslinjemätning 
pågick under 12 månaders period inklusive sommartiden. Under semesterperioden noterades mer 
fördröjningar än under resterande årsperioden. Det var svårt att planera ett läkarschema med optimal 
täckningsgrad under sommaren. Påbörjade utredningar fick vänta tills ordinarie läkare var tillbaka i 
tjänst. Det hade varit intressant att analysera resultatet baserad på mätningarna exklusive 
sommarperioden. Sommarperiod är dock inget skäl till att patienten ska behöva vänta på sin diagnos 
eller vård. Detta är en lärdom som behövs ta hänsyn till vid planering av fortsatt förbättringsarbete.  
 
Detta förbättringsarbete krävde inga nya resurser, utan en bättre planering av de tillgängliga 
resurserna ledde till förkortning av utredningsprocessen. Samverkan mellan primärvården och 
kommunen och rätt användning av den professionella kunskapen, erfarenheter och värderingar bidrog 
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till förståelse för förändringsprocessen hos samtliga medarbetarna. Demensteamets kompetens bidrog 
till kunskapsbildning och nytt systemtänkande kring patienter med demenssjukdomar. Patienter med 
minnessvårigheter och kognitiv svikt fick högre prioritering vid planering av läkartider. Den 
genomsnittliga väntetiden till diagnos minskade med 46 % på VC 1 och med 33 % på VC 2. Den 
genomsnittliga väntetiden till läkarmottagningen halverades på båda vårdcentralerna. Forskning visar 
att långa väntetider skapar missnöje hos patienter och anhöriga. Wilkinson et al. (2004) visar i sin 
studie att en tredjedel av intervjuade anhöriga var missnöjda med den långa väntetiden mellan första 
symtom och diagnosen. Förkortning av utredningsprocessen i detta förbättringsarbete kunde vara 
möjlig genom prioriteringsändringar vid planering av patienter till läkarmottagning. Inga andra 
patienter från väntelistan blev lidande genom att hamna lägre ner i kön. I genomsnitt finns det en 
utredning av minnessvårigheter i månaden per en läkare. Var och en läkare i primärvården har 
genomsnitt 50 st. schemalagda mottagningstider á 30 - 45 min. Att flytta en patient överst i väntelistan 
påverkar därmed inte andra patienter. Inte heller sjuksköterskor i triage märkte någon större skillnad. 
Tvärtom, resultatet i denna studie visar att det nya arbetssättet med förkortad utredningstid innebär 
nöjdare medarbetare. Läkarna blev nöjda med logistiken i processen, vilken de uppfattade som smidig 
och som underlättade planering av deras arbete. Det finns tidigare forskning som visar att kunskap om 
kvalitetsarbete, logistik, planering och organisering kan bidra till stora förbättringar i hälso- och 
sjukvården. Plantin & Johansson (2012) visar att väntetider till läkarmottagning förkortades genom 
att ändra arbetssätt och använda kunskap om produktionsplanering och logistik från industrin. 
Genom att ändra systemet och anpassa läkarscheman till andra resurser minskade väntetider till 
läkaren från 120 dagar till 30 dagar i snitt på ett av Sveriges sjukhus. Effektiviteten i arbetssättet i 
detta förbättringsarbete ökade genom fokus på flödeseffektivitet, inte resursbesparingar. Tack vare de 
snabba utredningarna påbörjades behandlingen utan dröjsmål för att uppnå den bästa effekten. Det är 
i sjukdomens tidiga faser som symtomlindrande läkemedel för Alzheimers sjukdom är främst 
verksamma enligt Socialstyrelsen (2016). Det finns tidigare forskning som bekräftar att ju snabbare 
diagnossättning och medicinering desto större chans att bromsa förloppet (Panegyres, Berry & 
Burchell, 2016). Även andra orsaker till minnessvårigheter blev diagnostiserade och åtgärdade. 
Avvikande provresultat åtgärdades omedelbart, individer med psykosociala besvär och depression blev 
omhändertagna av kompetent och specialistutbildad personal.  
 
 
Resultatdiskussion av studien 
Samverkan och teamarbete var en förutsättning för att kunna effektivisera utredningsprocessen, vilket 
framkommer från gruppintervjuer med medarbetare. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom är rekommendation om teamarbete prioritet 1 (Socialstyrelsen, 
2016). Bra kommunikationsvägar och gemensamma möten i demensteamet säkrade 
informationsöverföring mellan olika enheter med hänsyn till brist på ett gemensamt 
dokumentationssystem. I dagens läge finns 5 olika journalsystem i teamet vilket hindrar 
kommunikation mellan olika enheter. Samarbete i team och samverkan med kommunen var 
medarbetarnas största erfarenhet som kunde kopplas till bättre vård med snabba vård-och 
omvårdnadsinsatser för patienter som blev drabbade av demenssjukdom. Samarbetet kunde utvecklas 
genom att involvera flera aktörer samt även höja kompetensen inom demensområdet, t.ex. sjukhus 
skulle kunna bidra i stort sätt dels för att uppsöka individer med minnessvårigheter, dels att hjälpa till 
med förarbete. Samverkans betydelse för vård vid demenssjukdomar belyses i flera studier. En av dem 
är en dansk studie där distriktsköterskor i kommunal vård samt läkare i primärvård har intervjuats i 
syfte att undersöka samverkans betydelse vid vård av patienter med demenssjukdomar (Waldorff, 
Bulow, Malterud & Waldemar, 2001). Resultatet har påvisat att det är viktigt med samarbete mellan 
landsting och kommun för att kunna snabbt identifiera individer med minnessvårigheter och 
genomföra basalutredningar.  
 
Det finns en stor potential för fortsatt förbättring i utredningsprocessen. Kunskapen om 
demenssjukdomar behövs öka hos all personal samt patientens anhöriga. Anhörigas roll blir ännu 
viktigare när patientens delaktighet bli begränsad pga. svår sjukdom som leder till svårigheter med 
kommunikation. Därför bör närståendes upplevelser tas till vara (Socialstyrelsen, 2005). Anhörigas 
upplevelser om förbättrad planeringsförmåga i samband med påbörjad utredningsprocess belyser 
studier från tidigare forskning. En tidig demensdiagnos underlättar vårdplaneringen och ger den sjuke 
och dennes anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig (England, 
2010; Iliffe et al., 2003; Iliffe et al., 2009 & Hort et al., 2010). Bristande kunskap om 
demenssjukdomar eller tveksamhet till behandling kan leda till läkarens osäkerhet till 
diagnossättning.  Det finns forskning som tyder på att läkarna känner sig obekväma kring utredningar. 
En del läkare tycker att kravet på kunskap och kompetens är orimlig jämfört med åtgärdsmöjligheter. 
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Det är svårt att säkerställa diagnoser och svårt att finna fördelar med utredningar och diagnossättning 
eftersom sjukdomen inte kan botas (Milne et al., 2005). I andra studien är läkarna mer positiva till 
basalutredning dock tveksamma om det gäller vidare utredning hos specialisten (Waldorff, 2001). 
Minnesmottagningar har inte funnits i primärvården länge än 10 år tillbaka. Tidigare har alla patienter 
med minnessvårigheter och kognitiv svikt blivit remitterade från primärvården till 
specialistmottagning. Det finns fortfarande vårdcentraler som saknar minnesmottagning eller har en 
mottagning med begränsad aktivitet pga. bristande tidsresurser. Det krävs tid och framför allt 
kompetenshöjning kring läkarna för att öka engagemanget.  
 
 
Metoddiskussion av förbättringsarbete 
Metoden i förbättringsarbetet grundades på Rosenheads (2001) operationsanalysmodell. Detta 
förbättringsarbete handlade om ändring av arbetssätt, en ganska okomplicerad ändring som inte 
krävde ytterligare ändringar i andra delar av systemet. Förutsättning för att lyckas med förbättringen 
fanns i medarbetarnas förståelse till förändringen (Kitson, Rycroft-Malone, Harvey, McCormack, 
Seers, Titchen, 2008). Genom att finna sambandet mellan olika variabler i utredningsprocessen kunde 
konsekvenserna av alternativa handlingar belysas. Metoden användes som ett nytt arbetssätt på båda 
två vårdcentralerna för kontinuerligt arbete med regelbundna utvärderingar och fortsatt förbättring. 
Operationsanalysmodell har använts i tidigare studier med kvalitativa förbättringar inom akutvården. 
I New Zeeland har modellen använts vid förkortning av väntetiden inom akutvården där både 
kvalitativa och kvantitativa data har samlats in för en optimal kartläggning av problemområden samt 
planering av förbättringsstrategi (Jones et al. 2012). I en annan studie har modellen använts för att 
skapa ett elektroniskt system som avlastning för akutvården genom att ge patienten ett råd eller 
triagera denne till en vårdande enhet istället för att vårda på akutenheten (Finn et al. 2013).  
 
Workshop med agenda att öka medarbetarnas motivering till förbättringsprocessen och deltagande i 
beslutsfattande var ett av de viktiga verktygen i detta förbättringsarbete. Det är svårt att introducera 
en förbättringsprocess utan att använda sig av verktyg som hjälper oss att förstå i vilka områden som 
behövs fokusera på eller om förändringar kommer verkligen att förbättra processen (Provost et al., 
2011). Författarens roll var att inspirera och påverka projektgruppen men även själva projektet samt 
att hjälpa de att vara aktiva i beslutsfattande av problemlösning (Tonnquist, 2012). Presentation av 
avvikelser i systemet kan skapa känsla av rädsla och påfrestning hos medarbetarna. Genom att förstå 
sambanden mellan olika variationer kan man reducera de negativa känslorna (Berwick, 1991). Även 
coachande roll hjälpte till att stödja och motivera, vägleda inte vid val av problemlösningar utan 
försöka att låta gruppen hitta problemlösningar (Eliasson et al., 2005; Gustavsson, 2011). Genom att 
använda sig av Kurt Lewins teori lyftes fram de positiva krafterna i syfte att stärka gruppens 
motivation och gruppdynamik ändrades till den önskade riktningen för förbättringsprocessen 
(McEwen & Wills, 2014). Lewins teori har tidigare använts i studier som hade för syfte genomförande 
av stora eller mindre förändringar i verksamheten. Zinfandel och Österberg (2009) har använd sig av 
metoden för att uppnå medarbetarnas delaktighet och acceptans vid omorganisation i Nynäshamns 
kommun. Forskarna ansåg att det fanns samband mellan deltagande och acceptans och genom att 
använda sig av Lewins metod har delaktigheten ökat vilket har skapat förutsättningar till 
genomförande av förändringar i organisationen. Dodik och Lundgren (2015) har i sin kvalitativa studie 
använt sig av Lewins teori vid implementering av förändringar och förbättringsarbete inom 
äldrevården.  
 
Projektledaren till detta förbättringsarbete hade ett stort och ensamt ansvar till projektet. 
Genomförandet av förbättringsprocessen krävde ett bra samarbete med läkargruppen och 
demensteamet dock själva planeringen, mätningar, datainsamling och analys utfördes som 
ensamarbete. Det fanns både fördelar och nackdelar med det ensamma ansvaret. Projektledaren 
kunde planera och anpassa alla arbetsmoment enligt sin tidsförfogande. Inga fördröjningar i 
förbättringsarbetets gång noterades pga. tidsbrist hos personal involverad i projektet eftersom ingen 
annan än projektansvarig utförde förbättringsprocessens arbetsmoment. Nackdelen var för stora krav 
på projektansvarig att ha en övergripande kontroll över projektet, utföra alla mätningar och analys och 
samtidigt utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Hotet att inte kunna fullfölja förbättringsprocessen 
pga. oplanerad frånvaro t.ex. vid långvarig sjukdom upplevdes som stort.  
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Metoddiskussion av studien 
Individer med demenssjukdomar tillhör sårbara patientgrupper, därför är det svårt eller till och med 
omöjligt att intervjua dem. Av den anledningen valde författaren att intervjua deras anhöriga istället. 
Endast anhöriga till patienter som fick demensdiagnos inkluderades i studien, då det var den 
patientgrupp som primärt berördes av förbättringsarbetet. Basalutredningar inom primärvården har 
till syfte att fånga upp patienter med demenssjukdomar även om anledning att komma till 
minnesmottagning var samma hos samtliga patienter och alla fick nytta av utredningen då andra 
sjukdomar upptäckts och åtgärdats. Även åsikter av andra anhöriga eller patienter som väntade på 
diagnosbesked var viktiga, men då hade det varit svårt att påvisa nyttan av resultatet utifrån planering 
av vård eller omsorg för patienter hos vilka inte hade konstaterats någon diagnos. 
 
Anhöriga och medarbetare deltog i studien frivilligt genom att lämna muntligt samtycke till att bli 
intervjuade. Intervjuguiden byggde på områden som anses viktiga för att svara mot studiens syfte. 
Frågorna ställda till anhöriga syftade direkt mot förbättringsarbetet med fokus på 
utredningsprocessens logistik. Syftet var att fånga upp anhörigas upplevelser hur processen fungerade, 
hur de upplevde tidsåtgång, hur de kände sig informerade kring hjälpmöjligheter. Inga frågor ställdes 
till anhöriga gällande hälsan eller deras roll som vårdare till sina närmaste. Då inte data som kan 
karaktäriseras som känslig ingick i studien, har ingen ansökan till Etiskgransknings kommitté gjorts. 
En etisk egengranskning enligt Högskolans anvisningar genomfördes istället, innan intervjun med 
anhöriga påbörjades. Samtliga deltagare fick information om studiens syfte. Data förvarades på ett 
säkert sätt, endast intervjuaren (författaren) hade tillgång till data. Alla intervjuerna blev 
konfidentiella genom att alla namn i materialet som blev inspelad och transkriberad blev 
avidentifierade och kodade med siffror. 
 
Metoden med intervjuer i fokusgrupp ansågs fördelaktig utifrån omfattning av datainsamling. Under 
en kort tid samlades in mycket information från flera respondenter samtidigt. Dessutom kunde 
diskussion i grupp stimulera andra respondenter till yttrande av sina åsikter. Nackdelen med denna 
metod kunde vara att inte alla människor kände sig bekväma att yttra sina åsikter framför andra. I 
grupper med en eller flera starkare individer kan en speciell gruppkultur bildas. För att minska risken 
för en kulturdominans valde författaren att dela medarbetarna till två fokusgrupper. Homogena 
grupper främjar en bekväm gruppdynamik. Människor brukar känna sig mer bekväma att utrycka sina 
åsikter när de delar samma bakgrund (Polit & Beck, 2017). Demensteamet är en homogen grupp med 
stor erfarenhet och kompetens inom vår och omvårdnad av individer med demenssjukdomar. 
Gemensamt för anhörigfokusgruppen var att samtliga intervjuade anhöriga hade en närstående som 
var i samma åldersgrupp och hade fått diagnosen demens.  
 
Studiens reliabilitet relaterar till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet (Kvale et al., 2017; 
Polit et al. 2017). Det handlar om samma resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 
forskare. Forskningens oberoende kan hotas av forskarens relation till anhöriga. Samtliga intervjuade 
anhöriga hade varit kända av intervjuaren från besöken på minnesmottagningen, däremot kände inte 
deltagarna varandra. Genom att ställa öppna frågor och låta gruppen leda diskussionen kunde 
författaren upprätthålla en professionell distans. Annars kunde uppstå risker för att intervjuaren 
tolkar intervju utifrån deltagarens perspektiv istället att hålla sig till objektivitet. Anhöriga kunde störa 
samtalet själva utifrån varandras upplevelsebeskrivning. Av den anledningen valde författaren 
fokusgruppintervju framför individuella intervjuer. Intervjuarens roll blev begränsad snarare till att 
hålla den röda tråden än att få svar på framställda frågor, vilket ökade samtalets objektivitet. Frågorna 
i intervjuguiden blev framtagna av författaren som samtidigt var minnesmottagningsansvarig. Detta 
kunde ha påverkat deras utformning. Även intervjuerna blev utskrivna av själva författaren. Studiens 
reliabilitet hade kanske varit starkare om intervjuerna hade varit utförda av en annan oberoende 
person (Kvale et al., 2017). Men samtidigt var författarens kunskaper om förbättringsarbetet viktiga 
för studien, varför fördelarna med att författaren genomförde intervjuerna får anses överväga. För att 
försäkra sig om intervjuns reliabilitet hade det varit önskvärt att låta en till oberoende person att 
skriva ut samma avsnitt av en bandad intervju och sedan jämföra skillnader. Å andra sidan, vid 
transkribering av en och samma person som intervjuar, blir sannolikheten större att intervjuaren 
minns alla detaljer i den muntliga informationen och överför det till text på ett korrekt sätt, utan att 
ändra textens betydelse.  
 
Denna masteruppsats hade för avsikt att rapportera en valid redogörelse av förbättringsarbetets och 
studiens resultat. Utifrån studiens syfte användes relevanta metoder, teorier och begrepp för at få fram 
det empiriska materialet och tolka det. Att fastställa intervjuutskriftens validitet kan vara svårt. 
Validitet riktar mot sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale et al. 2017; Polit et al. 



27	  
	  

2017). Om studiens metod undersöker vad den påstås undersöka då innebär det att studien motsvarar 
krav för validitet. Vid denna studie valdes att utskrivningar gjordes ordagrant inklusive pauser, 
upprepningar. Validitet handlar också om hur generaliserbart resultatet är. Resultatet i studien 
bekräftar välgrundade tolkningar av erfarenheter och upplevelser av personer som tillhör patientens 
mikrosystem. Intervjuguiden och intervjumetoderna får anses adekvata till studiens ämne och syfte. 
Medarbetarna och anhöriga blev intervjuade efter avslutad utredningsprocess och diagnosbesked. 
Deras upplevelser var subjektiva och anpassade till process förloppets kontext. Validiteten hade varit 
stakare om medarbetarnas erfarenheter och anhörigas upplevelser hade kunnat jämföras med 
erfarenheter och upplevelser från en annan grupp tillhörande en annan minnesmottagning, dock har 
författaren inte hittat några sådana studier. Bland alla tillfrågade läkare var det endast tre som ställde 
upp på intervju. Övriga läkare avböjde med förklaringen att de kände sig obekväma att bli intervjuade 
och de visade inget intresse att bidra till studien. Det skapade begränsningar för den objektiva 
uppfattningen av projektgruppens erfarenheter. Även andra medarbetare fick möjlighet att föra fram 
sina åsikter till detta förbättringsarbete och det ändrade arbetssättet i verksamheten, genom att 
författaren presenterade en lägesrapport vid två tillfällen, till all personal i verksamheten. 
 
 
Slutsatser 
 
Detta arbete visar att det är möjligt att genomföra ett förbättringsarbete med befintliga resurser. 
Genom att förbättra arbetssättet i verksamheten kan vården förbättrats för dem vi arbetar för. Med 
begränsade resurser inom hälso- och sjukvård är det viktigt att använda kompetens och tid i de 
områden där det är mest nödvändigt för en patientcentrerad och jämlik vård av hög kvalitet. Genom 
snabba upptäckter, utredningar och åtgärder ökar förutsättningar för mer kostnadseffektiv vård i 
hemmet än vård i särskilt boende. Genom att åstadkomma ett bra samspel mellan effektivisering av 
utredningssystem, professionell utveckling i demensteamet, samt bättre vardag för patienter och 
anhöriga, har detta förändringsprojekt blivit en permanent förbättring.  
 
Studien har bidragit till nytta för professionen genom att stärka behov av ständiga förbättringar i vård 
av patienter med demenssjukdomar. Samarbete mellan olika aktörer, inte endast inom verksamheten 
utan även över gränser är en viktig faktor för att kunna uppnå gemensamma mål. God kommunikation 
och bra samarbete mellan olika aktörer skapar förutsättningar för att kunna sträva mot gemensamma 
mål. Det var många kompetenta intressenter involverade i detta förbättringsarbete. Genom att inta en 
coachande och stödjande roll har författaren lyckats att skapa en förståelse för syfte med förändringen 
samt engagera medarbetarna till förändringsprocessen. En god samverkan med goda 
kommunikationsvägar har byggts, vilket har skapat bra förutsättningar för förbättringsprocessen.   
 
Denna förändring av arbetssättet vid utredningsprocessen har blivit en förbättring och arbetsmodellen 
kommer att spridas vidare regionalt och nationellt via ett gemensamt nätverk i Region Skåne. 
Resultaten från detta förbättringsarbete är konkreta och representativa för forskningsområdet och kan 
vara aktuella och till nytta för andra primärvårdsenheter eller privata aktörer som utför basala 
minnesutredningar. Resultatet har inte enbart ett lokalt intresse, utan kan vara representativt i andra 
kontexter och situationer inom hela hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 1: Samverkan mellan landsting och kommun vid demensvård omvårdnad 
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Bilaga 3: Deltagarinformation 

 
	  

Från misstanke till diagnos – effektivare 
utredningsprocess för patienter med demenssjukdom.  
	  
Ett förbättringsarbete i primärvården. 
 
 
Bakgrund och syfte 
En demenssjukdom är inte möjlig att bota, men med olika vård- och omsorgsinsatser kan man lindra 
symtomen, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för den drabbade individen och hens 
anhöriga. En förutsättning för att kunna ge god vård, stöd och omsorg är att individen med 
minnessvårigheter har genomgått en utredning för att säkerställa en diagnos med sjukdomens typ och 
stadium. Enligt Socialstyrelsen bör demensutredning påbörjas inom 30 dagar efter upptäckten av 
symptom, och utredningstiden bör inte överstiga 30 dagar. I dagsläget är utredningstiderna för basal 
utredning i primärvården alldeles för långa vilket ofta innebär en påfrestning både för personen med 
misstänkt sjukdom och för hens anhöriga. I området Rosengård pågår ett förbättringsarbete i syfte att 
förkorta utredningstiden i primärvården, vid misstanke om demenssjukdomar. Genom att ändra 
verksamhetens arbetssätt kan väntetiden mellan påbörjad utredning och läkarbesök förkortas och med 
det påskynda hela processen med diagnossättning, åtgärder och omsorgsinsatser. Målet för 
förbättringsarbetet är att alla patienter utredda på minnesmottagningen får sin diagnos eller 
läkarbedömning inom 12 veckor från första utredningsdagen. Syftet med denna studie är att 
undersöka närståendes och personalens erfarenheter av det nya arbetssättet. 
 
 
Förfrågan till deltagande 
Som anhörig till en patient som har gått genom en utredning av minnessvårigheter och kognitiv svikt 
på denna minnesmottagning har du blivit tillfrågad om deltagande i en intervju med fokusgrupp. Jag 
som var huvudprojektansvarig och samtidigt minnesmottagningsansvarig, har fått ditt namn och 
telefonnummer vid första utredningstillfället.  
 
Fördelar och risker vid deltagande 
Det föreligger inga risker i att delta i intervjun. Frågorna kommer att handla om upplevelser och 
erfarenheter i samband med utredningsprocessen samt väntan på diagnosbesked. Eventuella 
förutsägbara känslomässiga frågor som kan upplevas som integritetskränkande undviks vid 
proceduren, och du har rätt att avbryta intervjun. Dina erfarenheter och upplevelser som närstående 
till en patient som genomgått en utredning och väntat på besked är viktiga för oss som ständigt arbetar 
för att göra vården bättre för de som behöver den. Som deltagande i studien har du rätt att få muntlig 
eller skriftlig information om studiens resultat efter överenskommelse med studiens 
huvudmanansvarig. 
 
Hantering av data och sekretess 
Deltagande är frivilligt. Deltagare har rätt att avbryta när som helst, utan särskild förklaring samt rätt 
att kräva att delar som handlar om hens uppgifter förstörs. Intervjuerna kommer att spelas in och 
transkriberas av studiens huvudman. Data samlas in utan personuppgifter. Analys och redovisning 
sker utan möjlighet att identifiera individer. Studiens uppgifter används i verksamheten i 
förbättringssyfte. Studiens och förbättringsarbetets resultat kommer att redovisas i utbildningssyfte på 
ett masterprogram i Jönköping University. 
 
Studiens huvudmanansvarig: 
Distriktssköterska Elisabeth Szopa 
Tel: 040-623 48 75/80 
Elisabeth.szopa@skane.se 
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Bilaga 4: Intervjuguiden 
 
Frågor till närstående:  
 
Hur upplever du att utredningsprocessen fungerade?  
 
Har utredningstiden haft betydelse för dig och varför? 
 
Har du känt dig trygg i samband med påbörjad utredning av minnessvårigheter hos din närstående?  
 
Hur upplevde du diagnosbeskedet?  
 
Har diagnosbesked förändrat din vardag angående din roll, ansvar eller planering av framtiden? 
 
Har du fått den information du behövt om demens och vidare planering av vård och omvårdnad?  
 
Kände du dig delaktig i planeringen?  
 
Har du fått stöd? Har du vetat vart du ska vända dig med frågor? 
 
Hur upplever du att demensteamet fungerat? (gäller patienter som har lämnat samtycke att kontakta 
kommunen) 
 
Har du några råd till oss om hur vi skulle kunna förbättra våra arbetssätt i samband med 
utredningsprocessen?  
 
 
Frågor till projektgruppen: 
 
Hur tycker ni att arbetssättet med utredningsprocessen har fungerat? Vad har fungerat bra? Vad har 
fungerat mindre bra?  
 
Finns det någon tydlig patient/närstående nytta med arbetssättet?  
 
Vilka fördelar och nackdelar finns i det nya arbetssättet? Finns det några risker? 
 
Upplever du att utredningstiden har påverkats för patienter?  
 
Hur har förändringen påverkat arbetssituationen för personalen?  
 
Kan arbetssättet med utredningsprocessen utvecklas vidare baserat på lärdomar under projekttiden? 
På vilket sätt?  
 
Vilka lärdomar kan verksamheten dra från detta förbättringsarbete? Något vi kan göra annorlunda 
nästa gång?  
 
 
Frågor till demensteamet: 
 
Hur tycker ni att samverkan i demensteam har fungerat under pågående förbättringsarbete? Vad har 
fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? 
 
Upplever ni att utredningstiden har påverkats för patienter och deras närstående? På vilket sätt? 
 
Finns det någon tydlig nytta för patienter och närstående av denna förbättringsprocess? 
 
Har förändringen påverkat samverkan i demensteamet? På vilket sätt? 
 
Vilka lärdomar kan demensteamet dra från detta förbättringsarbete som är viktiga utifrån samverkan 
mellan primärvården och kommunen? Något vi kan göra annorlunda nästa gång? 


