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Sammanfattning 

Bakgrund 
Hög andel sena återbud och uteblivna besök, är ett problem vid psykiatriska kliniker och orsakar 
effektivitetsbrister då tillgängliga resurser inte används optimalt. Fysiska besök och telefonkontakter 
behöver kompletteras med fler mötesformer för att bättre möta patientens behov och öka 
tillgängligheten. 
 
Syfte 
Syfte och övergripande mål med förbättringsarbetet var att öka tillgängligheten till psykiatrisk 
öppenvård genom att erbjuda digitala vårdmöten. Syftet med studien av förbättringsarbetet var att 
identifiera erfarenheter från förbättringsarbetet som kan användas som lärdomar i fortsatt 
verksamhetsutveckling. 
 
Metod 
Nolans förbättringsmodell har används i förbättringsarbetet. Studien är en fallstudie, inspirerad av 
interaktiv ansats med kvalitativ metod. 
 
Resultat 
Genom utveckling och genomförande av 20 digitala vårdmöten är lärdomarna att digitala vårdmöten 
är ett komplement till besök på mottagning och att digital teknik stödjer arbetsprocessen. Studiens 
resultat visar att ledningen, strukturer och medarbetares delaktighet är centrala vid 
kvalitetsförbättringar. 
 
Slutsatser 
Inställning till patientens kapacitet och digital teknik är central för att erbjuda mötesformen. Tekniska 
lösningar måste vara lättillgängliga. För att dela kunskap, öka tryggheten i det nya sättet att mötas och 
undanröja hinder som uppstår är arbetsmöten viktiga. Ledningen utgör en central roll för att påverka 
förbättringskulturen och de värderingar och mönster som finns i verksamheten. 
 
 
Nyckelord: kvalitetsförbättring, ledarskap, mottagningsbesök, uteblivna patienter 
 



 
 

Summary 

More efficient use of resources for revisits in psychiatric outpatient care - Development, 
testing and experience of digital healthcare meetings 
 
Introduction  
One major problem in psychiatric clinics is the large number of late cancellations and no-show 
patients. This leads to treatment resources not being used efficiently. There is a need for alternative 
meeting forms between patients and healthcare professionals that can replace physical and telephone 
meetings.  
 
Purpose  
The purpose of this study was to increase the accessibility to psychiatric care through the 
implementation of digital meetings. Another purpose was to gather experience of implementing digital 
meetings in psychiatric care.  
 
Method  
In this study, Nolan´s model of improvement was used. This is a case study with an interactive 
approach and a qualitative method. 
 
Results  
The results from implementing 20 digital meetings show that digital meeting are an alternative 
meeting form and the technique supports the working process. This study shows that leadership, 
structures and coworkers engagement are factors for successful improvement work. 
 
Conclusion  
Patients’ capacity of handling digital meetings and the technique are two central components in 
arranging digital meetings. The technique must be easy to use. Work meetings are important for 
knowledge sharing, removing obstacles and increasing the competence in using digital meetings. 
Leadership is important for the culture of improvement work, working place values and working place 
structures.  
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Prolog 

När Anna-Karin var 30 år kontaktade hon primärvården då hon under några veckor känt sig nedstämd 
och livet kändes meningslös. Hon hade sömnsvårigheter och drog sig undan sociala sammanhang då 
hon upplevde att folk iakttog henne. På vårdcentralen blev Anna-Karin sjukskriven och antidepressiv 
medicin ordinerades. Bedömningen var att Anna-Karins besvär vara så svåra att hon remitterades till 
den psykiatriska kliniken. Anna-Karin blev kallad till ett bedömningssamtal på den psykiatriska 
kliniken. Vid bedömningssamtalet träffade hon en läkare och en psykoterapeut för bedömning av den 
psykiska ohälsa och planering för fortsatt behandling. Anna-Karin erbjöds fortsatt medicinering och 
kognitiv beteendeterapi (KBT). Varje vecka skulle Anna-Karin åka buss 5 mil till de inplanerade 
besöken. Besöket med restid tog 6 timmar. Hon lämnade ofta återbud i nära anslutning till besöken då 
bussresan tillsammans med andra bussresenärer var mycket energikrävande. Psykoterapeuten erbjöd 
Anna-Karin att de skulle genomföra besöken via digitala vårdmöten. Anna-Karin kunde nu fortsätta 
sin behandling som planerat via sin dator eller smartphone. 
 
 ”Att slippa passa busstider och allt krångel och känslan av stress, 
 då skulle behandlingen fungera bättre” 
 (Brukarrepresentant, personlig kommunikation, 22 september, 2017) 
 
 

 
 

Figur 1. Digitala vårdmöten kan ske via dator eller en smartphone (personerna på bilderna 
har gett sitt medgivande om publicering). 
 

Inledning 

När en patient uteblir eller lämnar sent återbud till besöket kan det påverka flera faktorer för patienten 
och verksamheten. För patienten kan det leda till försämrad återhämtning av den psykiska hälsan och 
återinsjuknande (Kruse, Rohland, & Wu, 2002; Mitchell & Selmes, 2007; Papadimitriou, 2017), vilket 
kan förlänga vårdtiden.  För verksamheten innebär det att tillgängliga besökstider inte används 
optimalt och det kan påverka att tillgängligheten för andra patienter försämras (Langley et al., 2009).  
 
 ”De uteblivna besöken ökar resursanvändandet på psykiatriska kliniken då patienter 
 tar kontakt vid försämrat mående och bokas in på jourtider”  
 (Joursjuksköterska, personlig kommunikation, 16 september, 2017). 
 
Enligt vision e-hälsa 2025 (Regeringskansliet, 2016) ska Sverige 2025 vara bäst i världen på att 
använda digitala lösningar. Syftet med digitalisering är att underlätta och bidra med jämlik vård och 
ökad delaktighet genom att hälso- och sjukvård kan ges på distans och utifrån patientens behov och 
resurser. Intresset för digitala vårdmöten är en viktig del i Region Jönköpings läns utveckling av e-
hälsa och en målsättning i verksamhetsplanen, 2017 för psykiatrisk vård, är att verksamhetsområdet 
ska utöka e-hälsotjänster (Region Jönköpings län, 2017a). 
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Bakgrund 

Flera vårdnivåer finns inom den psykiatriska vården. Primärvården ingår i första linjens psykiatri och 
har ett basansvar vid psykisk ohälsa. Förbättringsarbetet och studien i detta arbete berör 
specialistvårdspsykiatrin som har huvudansvaret vid allvarlig psykisk sjukdom och ska tillhandahålla 
kvalificerad psykiatrisk utredning och behandling (Region Jönköpings län, 2009). 

Hög andel sena återbud och uteblivanden 
Det finns effektivitetsbrister i hälso- och sjukvården och detta arbete berör ett välkänt och komplext 
område; resurser som inte används optimalt. Den höga andelen sena återbud och uteblivna besök är 
ett ständigt problem vid psykiatriska kliniker.  
 
Det finns flera faktorer som ökar risken för att patenten missar sitt besök. Dessa riskfaktorer är om 
patienten tidigare har missat besök, avstånd till kliniken, patienter med låg funktionsnivå och resurser, 
missbruk samt patienter som är under 25 år (Mitchell & Selmes, 2007). De besök som inte blir av 
bidrar till en sämre vårdkvalitet och en ineffektiv använding av resurser och ökar risken för 
heldygnsvård och återinläggningar (Kruse et al., 2002). Inom den vuxenpsykiatriska öppenvården på 
psykiatriska kliniken i Värnamo genomför patienter främst fysiska besök men behandling och 
uppföljning sker även via telefonkontakter och hembesök. År 2016 genomfördes totalt 19 800 besök 
varav 620 nybesök på psykiatriska kliniken. Genomsnittet för sena återbud (återbud inom 72h till 
besökstiden) och uteblivna besök var 2016, 15 %, vilket i antal motsvarar ca 3000 besök. Åtgärder vid 
psykiatriska kliniken som vidtagits för att minska sena återbud och uteblivanden är att patienten får 
SMS-påminnelse inför sitt besök och patienter som lämnar sent återbud eller uteblir ska kontaktas via 
telefon. 

E-hälsa 
EU har pekat ut e-hälsa som ett av de starkaste tillväxtområdena i Europa och inga tecken finns som 
tyder på att denna utveckling kommer att stanna av och fortsatt utveckling och integration av digitala 
vårdmöten väntas (Regeringskansliet, 2016; Shore, 2013). 
 
Enligt vision e-hälsa 2025 (Regeringskansliet, 2016) ska framtidens hälso- och sjukvård utvecklas, 
samordnas och förbättras med hjälp av e-hälsotjänster. Övergripande handlar visionen om att skapa 
en digital arbetsmiljö som stödjer de processer som medarbetarna arbetar i, men även ett arbetssätt 
där verksamheten arbetar personcentrerat, för att nå ökad delaktighet och en effektivare verksamhet. 
En del i att öka delaktigheten är att vården ges utifrån patientens förutsättningar och inte utifrån hur 
vården är organiserad och då behöver vården förändra och införa innovativa arbetssätt (Long, 
Sakauye, Chisty, & Upton, 2016). Digitala vårdmöten är en e-hälsotjänst som kan bidra till en mer 
personcentrerad vård, då vården ges i det sammanhang som passar patienten bäst (Hilty, Yellowlees, 
Parrish, & Chan, 2015). I Region Jönköpings läns budget och flerårsplan 2017 (Region Jönköpings län, 
2017a) beskrivs att det behövs kontinuerlig utveckling och förbättring av vårdens arbetssätt och för 
detta krävs en ständig utveckling av IT-stöden i vården, ex journalsystemet. Utveckling av journalen på 
nätet, webbtidboken, 1177 Vårdguiden och digitala vårdmöten är exempel på e-hälsotjänster som 
omnämns i verksamhetsplanen och att budget för IT, digitalisering och e-hälsa utökas. 
 
Ursprungligen utvecklades videobaserad telepsykiatri för att den psykiatriska vården skulle nå 
patienter i avlägsna områden (Chan, Parish, & Yellowlees, 2015). Från början var den tänkt att öka 
tillgängligheten till den specialiserade psykiatriska vården men har visat sig vara genomförbart i ett 
stort urval av psykiatriska behandlingar, etniska grupper och olika åldrar. Flera studier har genomförts 
och med ökat användande och goda resultat har flera användningsområden vuxit fram (Bashshur, 
Shannon, Bashshur, & Yellowlees, 2015; Chakrabarti, 2015; Shore, 2013). Telepsykiatri används i 
öppenvård för att genomföra behandling, individuellpsykoterapi och gruppsykoterapi. Telepsykiatri 
uppmuntrar till konversation och möjliggör observation och samtal i patientens hemmiljö. Det kan 
vara fördelaktigt om patienten lider av ångest eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Hilty et al., 
2013). Studier där sjukdomar som depression (Fortney et al., 2007), PTSD (Morland et al., 2010), och 
substansanvändning har studerats visar på att telepsykiatri är effektivt sätt att ge vård, ökar 
tillgängligheten och leder till en hög patienttillfredställelse (Hilty et al., 2013).  
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Den möjlighet som teknik ger genom att använda och hantera informations- och 
kommunikationsteknik har aldrig varit så stor som idag. Utökade e-hälsotjänster, ökad flexibilitet och 
positiva resultat inom flera områden bidrar till ett större intresse av att använda teknik i vården (Hilty 
et al., 2013). Digitaliseringen innebär nya möjligheter till delaktighet och inflytande för människor i 
samhället när nya sätt att mötas och mötesplatser skapas.  
 
Definitionen av digitala vårdmöten är att göra det möjligt för patienter att möta vårdpersonal via 
mobiltelefon, surfplatta eller dator och betraktas som ett fysiskt besök. De kan tids- och 
innehållsmässigt motsvara de insatser som görs vid ett fysiskt besök (Region Jönköpings län, 2017b). I 
litteraturen finns flera begrepp där telemedicin är överföring av medicinsk kommunikation från en 
plats till en annan genom elektronisk kommunikation. Telepsykiatri är tillämpningen av telemedicin 
inom psykiatrisk vård (Bashshur et al., 2015; Chan et al., 2015).  
 
Med en effektiv tillämpning av digitala vårdmöten skulle kostnader kunna minska för både patienten 
och hälso- och sjukvården genom minskat resande och effektivare resursanvändande (Bashshur et al., 
2015; Papadimitriou, 2017). Vården ska vara kostnadseffektiv och åtgärder ska ha en rimlig relation 
mellan kostnader och effekt. Vården ska skapa värde för medborgarna så att de når förbättrad hälsa 
och höjd livskalitet (Region Jönköpings län, 2017a). 

Utmaningar med innovativa arbetssätt 
I december 2015 utökades vårdcentralerna i Region Jönköpings län med en ”digital vårdcentral” och 
var den första offentligt finansierade verksamheten som erbjöd digitala vårdmöten. Fram till och med 
maj 2016 hade 275 patienter använt tjänsten. Patienten kopplar upp sig hemifrån eller från där 
patienten befinner sig och genomförde mötet med sin doktor (Olsson, 2016). Viktiga frågor i 
införandet har varit vilka medicinska tillstånd som lämpar sig för digitala vårdmöten och hur vården 
ska organisera på bästa sätt. Enligt Olsson (2016) har tekniken i sig har inte varit någon utmaning utan 
utmaningen bestod i att bygga nya arbetssätt i mikrosystemet för att få med medarbetare från början. 
Studier (Brooks et al., 2013; Johansson et al., 2014) visar på utmaningar som berör bl.a. arbetsmiljön 
där tekniken för digitala vårdmöten inte är samordnad med övriga tekniska lösningar och 
dokumentationssystem. 
 
På psykiatriska kliniken används ett fåtal e-hälsotjänster och dessa nås via 1177 Vårdguiden. Främst 
består e-hälsotjänsterna av att patienterna skriftligen kan ställa frågor och förlänga recept. 
Förberedelser i IT-system och utbildningsinsatser gjordes 2015 för att införa webbtidboken där 
patienten själv skulle kunna boka sin tid till sin läkare eller behandlare. Förändringen genomfördes 
inte och fler utbildningsinsatser och goda exempel behövs innan verksamheten inför webbtidboken. 
Under 2016 var en enhet på kliniken med i utvecklingen av en e-hälsotjänst där patienten skulle fylla i 
ett digitalt formulär om sin somatiska hälsa inför det årliga läkarbesöket på psykiatriska kliniken. En 
reflektion som gjordes i samband med utvecklingen av e-hälsotjänsten var att det var svårt att 
rekrytera patienter till projektet. Slutsatsen om varför det var svårt att rekrytera patienter var att 
medarbetare hade olika förhållningssätt till digital teknik. Det fanns personliga hinder som handlade 
om brist på erfarenhet om hur tekniken kunde användas (Brooks, Turvey, & Augusterfer, 2013) och 
projektet såg en trend, att om en medarbetare inte använder sig av digital teknik i sin vardag minskar 
chanserna att patienten får information om digitala alternativ. En viktig faktor vid införande av ny 
teknik inom vården är att medarbetarna är välinformerade och är med i och förstår den kommande 
förändringen då det finns både positiva och negativa uppfattningar om att använda teknik i mötet med 
patienten (Johansson, Lindberg, & Söderberg, 2014). 
 
Erfarenheter visar att innovativa lösningar har förberetts via webbtidboken på psykiatriska kliniken 
men när den ska införas har det funnits tveksamheter hos hälso- och sjukvårdspersonal och ingen 
förändring i arbetssätt har genomförts. Projekt med nya arbetsmetoder med tekniska lösningar har 
testats men när projektet är slut så sker arbetet på samma sätt som innan projektet (Johansson et al., 
2014). 

Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård 
Svensk hälso- och sjukvård arbetar kontinuerligt med att åstadkomma bättre vård. Bättre vård för 
bättre hälsa, patientnytta och professionell utveckling (Batalden & Davidoff, 2007). Även om svensk 
hälso- och sjukvård visar goda resultat, så står den ständigt inför nya utmaningar som kräver 
förändrade arbetssätt. Fortsatt finns det stora utmaningar för att förbättra tillgängligheten och hälso- 
och sjukvården måste komplettera den medicinska forskningen med ständiga förbättringar av sin 
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kvalitet och processer. Ständiga förbättringar är en viktig hörnsten tillsammans med den 
professionella kunskapen i hälso- och sjukvården (Bergman & Klefsjö, 2012) och förbättringsarbetet 
bör ses som en naturlig del av vårdens arbete (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007).  
 
Nolans förbättringsmodell (Nelson et al., 2007) med PDSA-cykeln (plan, do, study, act) är en 
strukturerad modell som fokuserar på förbättringsidéer och handlingar där idéerna testas, utvärderas 
och förbättras i en cyklisk process. I hälso- och sjukvårdens komplexa system är PDSA-cykelns 
flexibilitet och anpassningsbarhet viktig då modellen stödjer anpassningar och insatser i lokala 
kontexter och bidrar till lärande. Lärandet är en viktig faktor för en framgångsrik organisation. Med 
ett organisatoriskt lärande menas en organisations förmåga att införskaffa och sprida kunskap, att lära 
av erfarenheter och att verksamheten anpassas utifrån den nya kunskapen (Argyris, 2003; Senge, 
2006). 
 
Förändringsprocessen är sällan linjär och ett förbättringsarbete kan avslöja andra relaterade problem 
som behöver åtgärdas för att nå målet med förbättringsarbetet. Problemen kan relatera till mindre 
förändringar i vårdprocessen men även avslöja kulturella eller organisatoriska problem (Reed & Card, 
2016). Det viktigt att erkänna betydelsen av de hinder som kan finnas i verksamheten där 
förändringen ska genomföras (Siriwardena, 2012). Iakttagelser och upplevelsen av otillräckliga 
resurser, både personal och ekonomiska, kan bidra till att projekt misslyckas och skapa 
förändringströtthet hos medarbetaren. För att överbrygga denna barriär, att förändra en verksamhets 
kultur behöver användningen av PDSA stödjas av ledarskap, kompetens och resurser för förändring 
(Reed & Card, 2016). 
 
I organisationer kan det finnas en övertro på att erfarenheter automatiskt genererar lärande, men 
utvecklingsinriktat lärande utgår från att medarbetare får reflektera över sitt beteende.  Det är viktigt 
att se och förstå hur det egna agerandet påverkar organisationens eller verksamhetens processer och 
resultat (Senge, 2006). 

Kunskapsvinster med förbättringsarbetet och studien 
Vision e-hälsa 2025 och en av Region Jönköpings läns målsättningar är att utöka e-hälsotjänster. 
Utveckling av flexibla mötesformer möjliggör att vården utformas och genomförs utifrån patientens 
individuella behov, att ta tillvara på patientens egna resurser för att uppnå förbättrad hälsa och 
självbestämmande (Regeringskansliet, 2016; Region Jönköpings län, 2017a).    
 
Innovativa mötesformer innebär att både professionella och patienter utmanas i traditionella 
arbetssätt. Erfarenheter av tidigare förbättringsinsatser inom det innovativa området visar på fortsatta 
utmaningar för att nå resultat. Förändra ett välkänt arbetssätt med mottagningsbesök och erbjuda 
flexibla mötesformer för att bättre möta patientens individuella förutsättningar. Klinikens 
förbättringsarbete kan utvecklas för att mer bidra till ett organisatoriskt lärande där medarbetare 
införskaffar, sprider kunskap och erfarenheter för att ge förutsättningar till fortsatt utveckling av 
verksamheten (Senge, 2006).  
 
Detta gap ligger till grund för att utöka alternativa möjligheter till besök, digitala vårdmöten, för att 
bättre möta behoven hos hos de patienter som behandlas på psykiatriska kliniken samt att öka 
tillgänglighet och mer effektivt använda tillgängliga resurser. Det motiverar även studien av 
förbättringsarbetet som undersöker vilka erfarenheter som finns hos medarbetare vid 
förbättringsarbeten som kan användas vid fortsatt verksamhetsutveckling. 
 
I nuläget kommer kunskapsvinsten att vara i det lokala sammanhanget där digitala vårdmöten testas 
och utvärderas men i förlängningen ska resultatet spridas då  intresset för digitala vårdmöten har ökat 
nationellt och är en viktig del i Region Jönköpings läns utveckling av e-hälsa. 
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Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet 
Syfte och övergripande mål med förbättringsarbetet var att förbättra effektiviteten och att öka 
tillgängligheten till psykiatrisk öppenvård. Genom att erbjuda flexibla kommunikationssätt, digitala 
vårdmöten som ett alternativ till traditionella återbesök på mottagning förväntas kontinuiteten öka 
och sena återbud och uteblivna besök minska då vården utformas och genomförs utifrån patientens 
individuella förutsättningar.  
 
Det specifika målet med förbättringsarbetet var att pröva och utvärdera minst 20 digitala vårdmöten 
inom psykiatrisk öppenvård mellan november 2017 och mars 2018. 

Syftet med studien  
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att tillsammans med deltagarna identifiera erfarenheter 
från förbättringsarbetet som kan användas som lärdomar i fortsatt verksamhetsutveckling. 
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Material och metod 

Uppsatsen utgår från förbättringsvetenskap och rubriksättning enligt SQUIRE 2.0 (Ogrinc et al., 2015) 
som har använts för att få stöd och en struktur i beskrivningen av valt förbättringsarbete och studien 
av förbättringsarbetet. 

Kontext 
I Region Jönköpings län är psykiatri, rehabilitering och diagnostik ett gemensamt verksamhetsområde 
med en gemensam sjukvårdsdirektör. De tre vuxenpsykiatriska klinikerna i Jönköping, Höglandet och 
Värnamo tillhandahåller öppen- och heldygnsvård i respektive länsdel. Jönköping har även en 
länsspecialistfunktion där psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA), akutvårdsenhet (PAVA), 
rättspsykiatrisk öppen- och heldygnsvård samt heldygnsvård för patienter med beroendeproblematik 
finns. Vuxenpsykiatriska kliniken i Värnamo har ett upptagningsområde om ca 86 000 invånare. 
 
På Vuxenpsykiatriska kliniken i Värnamo arbetar ca 110 medarbetare, läkare, sjuksköterskor, skötare, 
psykologer, socionomer samt administrativ personal. Kliniken har en akut- och beroendemottagning, 
en utrednings- och behandlingsmottagning, en psykosmottagning, dagsjukvård, mobilt team och en 
avdelning för heldygnsvård med 18 vårdplatser. Klinikens ledning består av verksamhetschef, 
verksamhetsutvecklare, vårdenhetschef, enhetschefer, chefsöverläkare samt administrativ enhetschef. 
HR och Controller är adjungerande i ledningsgruppen. 
 
Klinikens vision är: ” Att erbjuda bästa möjliga psykiatriska vård, byggd på vetenskap och beprövad 
erfarenhet, så att kliniken blir patientens förstahandsval vid behov av specialiserad psykiatrisk 
vård”. 
 
Förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet genomfördes tillsammans med medarbetare på 
utrednings- och behandlingsmottagningen och nedan beskrivs mottagningen enligt 
mikrosystemsmodellen 5P (Nelson et al., 2007). 
 
Purpose (syfte och mål) 
Syftet är att tillhandahålla specialistpsykiatriska insatser i öppenvård. Detta innebär bedömning och 
utredning, behandling, uppföljning samt stödkontakter vid psykiatriska diagnoser som faller inom 
specialistpsykiatrins område.  
 
Patients (patienter) 
Utrednings- och behandlingsmottagningen är en specialistpsykiatrisk mottagning vars uppdrag är att 
behandla vuxna, 18 år och äldre. Patienterna bor oftast i de kringliggande kommunerna, Värnamo, 
Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved. De vanligaste förekommande diagnoserna är neuropsykiatriska 
funktionshinder, ångesttillstånd, förstämningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och emotionell 
instabil personlighetsstörning. 2016 genomfördes 10 200 besök på mottagningen, varav 520 besök var 
nybesök. 
 
Professionals (medarbetare) 
Enhetschefen leder arbetet tillsammans med biträdande enhetschef. Anställda på enheten är 
psykologer, socionomer, sjuksköterskor och skötare med psykoterapeutisk kompetens. Psykiater, 
specialistläkare och ST- läkare har en egen chef, chefsöverläkaren på kliniken men har sin tillhörighet 
och expeditioner på enheten. En rehabiliteringskoordinator är anställd på mottagningen och är ett 
stöd i sjukskrivningsprocessen. Vårdadministratörerna har en administrativ chef och arbetar för hela 
psykiatriska kliniken och har sina expeditioner på de olika mottagningarna. Arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter har en annan kliniktillhörighet (Rehabiliteringscentrum) och deltar i teamen och i 
mikrosystemet. 
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Processes (processer) 
Processen på utrednings- och behandlingsmottagningen börjar när en frågeställning (remiss) har 
behandlats i remissfördelningsgruppen. Det kan vara en intern frågeställning från någon av klinikens 
mottagningar, enheter eller heldygnsvård, remiss från annan klinik eller vårdcentral samt egenremiss 
från patienten. Patienten kallas till en tvärprofessionell bedömning där patienten får träffa två 
professionella, helst en läkare och en behandlare för bedömning av lämplig insats för fortsatt 
behandling (Figur 2). Oftast fortsätter de som träffat patienten behandlingen men det förekommer att 
frågeställning går tillbaka till remissfördelningsgruppen för att patienten ska fördelas till terapeut med 
rätt kompetens utifrån patientens behov. Flera psykiatriska behandlingsmetoder tillhandahålls och 
dessa är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Intrapersonell terapi (IPT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) 
och Psykodynamisk terapi (PDT). Mottagningen erbjuder även stödkontakt och uppföljning efter 
suicidförsök, utreder neuropsykiatriska funktionshinder samt samverkar med vårdgrannar. Den som 
är behandlingsansvarig är också patientens fasta vårdkontakt enligt patientlagen (SFS 2014:821). 
Återbesöken till behandlare planeras oftast tillsammans med patienten i samband med besöket då 
terapeutiska kontakter oftast sker varje vecka vid samma tidpunkt. Vårdadministratören bokar in 
patienten i behandlarens tidbok. Det förekommer även att patienten bokar sina besök via receptionen 
eller att kallelse skicka med ny besökstid.  
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Figur 2. Illustration av den övergripande processen på psykiatriska kliniken. De gulfärgade 
rutorna är processen på utrednings och behandlingsmottagningen. Digitala vårdmöten sker 
vid utredning och behandling. 
 
Patterns (mönster) 
Patienten bedöms och efter bedömning avgörs vilken insats patienten ska erbjudas (figur 2). 
Behandling kan bestå av medicinsk- eller terapetisk behandling eller båda delarna. Alla behandlare på 
mottagningen har avsatta tider för nybesök och tillgänglighetsmätningar visar på att alla patienter 
kommer till ett förstabesök inom 90 dagar och 95% av alla patienter kommer inom 60 dagar. Vid 
tredje besöket ska vårdplan för behandling upprättas och vid granskning har ca 30% av patienterna en 
vårdplan dokumenterad enligt klinikens riktlinjer. Vid samtal med medarbetare finns en planering 
men den är inte dokumenterad så att den är lättillgänglig i journalen. Vårdtider varierar beroende på 
sjukdomens svårighetsgrad, funktionsnedsättning och behandlingsmetod där somliga patienter 
kommer på några enstaka besök och andra har kontakt under flera år.  
 
Enheten strävar efter hög kompetens och mångfacetterande behandlingsmetoder där medarbetare 
uppmuntras till utbildning. Tidigare satsning har gjorts i utbildning i förbättringskunskap och 
förändringar görs på enheten i förbättringssyfte. Få av förändringarna följs upp för att se om 
förändringen var en förbättring.  

Digitala 
vårdmöten 
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Författarens roll 
Som verksamhetsutvecklare vid psykiatriska kliniken, Värnamo samt som student vid 
mastersprogrammet kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, Jönköping University 
ledde författaren förbättringsarbetet tillsammans med projektgruppen och genomförandet av studien. 
Tillsammans var ett ledord i förbättringsarbetet, att vara nära deltagarna i det som skedde för att 
skapa förståelse och möjlighet till snabba ageranden (Svensson, Ellström, & Brulin, 2007). 
Projektgruppen var medveten om författarens roller, både som student, projektledare och forskare.  
 
Författaren har god kännedom om verksamheten då tjänsten som verksamhetsutvecklare tillträddes i 
april 2014.  
 

Intervention  

Förbättringsarbetets inriktning var att ta fram och testa ett arbetssätt för digitala vårdmöten som 
komplement till fysiska besök på mottagning samt telefonkontakter. För att få struktur i arbetet har 
projektmetodiken använts (Tonnquist, 2016) och nedan beskrivs aktiviteter i projektprocessens olika 
faser, förstudie, planering, genomförande och avslut. 
 
Förstudie 
Verksamhetschefen för psykiatriska kliniken var uppdragsgivaren för  projektet som utgick från 
målsättningen i verksamhetsplanen för psykiatrisk vård, 2017 att verksamhetsområdet ska utöka e-
hälsotjänster. Ledningens intresse för digitalisering är stort. Det första som gjordes var att undersöka 
vilken teknik som fanns tillgänglig för att säkert kunna genomföra digitala vårdmöten och 
verksamhetsområdets utvecklingschef inolverades för att rätt kontakter och beslut kunde tas. Beslut 
togs den 6 september om tekniken och klartecken gavs att digitala vårdmöten kunde testas. Tekniken 
som skulle användas var framtagen av primärvården Bra Liv och tekniken kallades Bra Liv nära och 
används i den digitala vårdcentralen som beskrivs kort i bakgrunden (Region Jönköpings län, 2017c). 
Tekniken möjliggjorde ett säkert virituellt rum där medarbetare och patient loggar in med e-
legitimation för att säkra sekretess. Mötet sker via dator för medarbetaren och patienten använder 
dator eller en smartphone. Tekniken är  fristående från övriga program på psykiatriska kliniken. 
 
Baslinjemätning över sena återbud och uteblivna besök samt samtal med behandlare och 
vårdadministratörer gjordes  för att öka kunskapen om hur stor andel som inte kommer samt de 
vanligast orsakerna till återbud och uteblivna besök. Flera insatser hade gjorts för att påverka 
tillgängligheten, SMS-påminnelser och rutiner med telefonsamtal om patienten lämnar sent återbud 
eller uteblir. Dessa hade inte visat sig varit tillräckliga för att minska på sena återbud och uteblivna 
besök. Ytterligare en åtgärd som nu skulle prövas var digitala vårdmöten. Den planerade 
interventionen inleddes med att analysera och få mer kunskap om vad som påverkar att digitala 
vårdmöten skulle vara möjligt och en påverkansanalys gjordes (bilaga 1). 
 
Planering 
Tidigare erfarenher visar på att förbättringar har varit svåra att sprida i organisationen och det var 
därför viktigt att de som var intresserade deltog i projektet och att projektet hade stöd av enhetschefen.  
Inbjudan skickades till klinikens medarbetare om deltagande i projekt för att testa digitala vårdmöten. 
Utav de som anmält intresse utsåg enhetschef  de medarbetare som skulle ingår i projetet och de bjöds 
in till projektgruppen. Inbjudan skickades via mail och tiderna bokades in i projektmedlemmarnas 
tidböcker/kalendrar på tillgängliga tider för att underlätta deltagande på möten.  
 
En patient från klinikens brukardialog bjöds in för stöd vid utformande av informationsmaterial som 
skulle delas ut till patienter inför digitala vårdmöten.  
 
Tillsammans med deltagarna i förbättringsarbetet fördes en dialog om vad digitala vårdmöten skulle 
kunna tillföra i verksamheten. Centralt var att dela samma bakgrundsinformation om vad projektet 
ska åstadkomma, vad projektdeltagarna tillsammans ska göra och identifiera aktiviteter som ska 
genomföras och utvärderas. 
 
Projektledaren upprättade en kommunikationsplan (bilaga 2). 
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Genomförande 
Tillsammans med projektgruppen gjordes en en riskanalys (bilaga 3) för att hitta tänkbara 
riskhändelser som skulle kunna påverka förbättringsarbetet negativt. Lösningar för eventuella 
negativa händelser planerades så att dessa skulle minimeras (Tonnquist, 2016). 
 
Följande planerade aktiviteter genomfördes: 

 Fyra möten på vardera en timma vid uppstart 

 Utarbetat material för att informera patienten om digitala vårdmöten 

 Utarbetat material till läkare och behandlare för instruktion om digitala vårdmöten 

 Utbildningstillfälle 1 för projektgruppen (Grupp A). 

 Tester enligt PDSA hjulet, material, att boka, att erbjuda, att genomföra digitala vårdmöten, 

Korta förbättringsmöten varannan vecka under november till april för att lära av varandra 

 Mätningar 

 Redovisning av förbättringsarbetet på Psykiatriska klinikens klinikmöte den 14 december och 

sedan möjlighet för fler att vara med och erbjuda och genomföra digitala vårdmöten 

 Utbildningstillfälle 2 (Grupp B) för fler behandlare som ska erbjuda och genomföra digitala 

vårdmöten 
 
Avslut 
Resultat och erfarenheter av förbättringsarbetet kommer att redovisas för sjukvårdsdirektör, 
utvecklingschef och psykiatriska klinikens verksamhetschef som underlag för vidare beslut om digitala 
vårdmöten ska användas.  
 

Målgrupp 
Målgruppen för erbjudande om digitala vårdmöten var de patienter som erhöll utredning och 
behandling (figur 2). Projektgruppen identifierade vilka besök som skulle kunna ersättas av ett digitalt 
vårdmöte. Dessa var planerade medicinuppföljningar, årliga behandlingskontroller, terapeutiska 
behandlingar och stödkontakter.  Gemensamt för dessa var att patienten skulle vara känd på 
mottagningen för att erbjudas ett digitalt vårdmöte. Dialog fördes om vilka patienter som skulle 
erbjudas digitala vårdmöten.  Patienter med förstämningssyndrom, ångestsyndrom samt 
neuropsykiatriska funktionsnedsättnignar skulle erbjudas. Projektgruppen var överens om att det 
alltid var en individuell bedömning om en patient skulle erbjudas oavsett diagnos, så att en bredare 
patientgrupp och besökstyp skulle vara möjlig för att få till fler digitala vårdmöten. 

Projektgrupp 
Intresserade medarbetare hade fått anmäla intresse till sin närmaste chef för att ingå i en projektgrupp 
för att utarbeta arbetssätt och pröva digitala vårdmöten. Två läkare, fyra behandlare, en 
vårdadministratör och en IT-samordnare anmälde intresse och respektive chef utsåg deltagarna. Det 
resulterade i att två behandlare med professionerna skötare och socionom med vidareutbildning inom 
kognitiv beteendeterapi utsågs, båda läkarna, vårdadministratören och IT-samordnaren. De 
behandlare som inte utsågs till projektgruppen erbjöds att pröva digitala vårdmöten när det var testat, 
utvärderat och fungerade i liten skala. Patientrepresentant utsågs vid klinikens brukardialog och 
patienten deltog vid de sammankomster där material skulle utformas som direkt berörde patienter, så 
någon direkt patientrepresentation i projektets utformning av rutiner för medarbetare och testning av 
digitala vårdmöten har inte förekommit. 

Förbättringsverktyg 
I uppstarten av förbättringsarbetet genomfördes en SWOT-analys i projektguppen (bilaga 4) för att 
identifiera styrkor (S), svagheter (W), möjligheter (O) samt hot (T) med projektet (Tonnquist, 2016). 
SWOT analysen var sedan underlaget för en riskanalys (bilaga 3). För att få en bättre överblick och 
mer kunskap om av vad som påverkar att digitala vårdmöten kommer att erbjudas användes 
förbättringsverktyget påverkansanalys (bilaga 1). Detta för att bättre kunna planera tillvägagångssätt 
och aktiviteter i förbättringsarbetet. I förbättringsarbetet har Nolans förbättringsmodell (Nelson et al., 
2007) använts där PDSA cykeln har varit strukturen för att lära, utveckla och utvärdera digitala 
vårdmöten. 
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Mätningar 
För att ta reda på om digitala vårdmöten är en förbättring har mått tagits fram (tabell 1) enligt Provost 
och Murray (2011). Detta för att lära om effektera av förändringarna i systemet samt att besvara fråga 
två i Nolans modell (Langley et al., 2009), The model for improvement - Hur vet vi att en förändring är 
en förbättring? 
 
 

Tabell 1. Family of measures med resultatmått, processmått och balanserande mått i 
förbättringsarbetet digitala vårdmöten. 
 

Mått (type of measure) Definition (Description) Family of measures 
 

Resultat Vilka var resultaten? Andel sena återbud och 
uteblivna besök  
Antal genomförda digitala 
vårdmöten 
 

Process Processmåtten var kopplade till 
resultatmåttet och var tidiga 
indikatorer om förändringen var 
en förbättring. Vanligtvis 
påvisar processmått 
förbättringar innan 
resultatmåttet förbättras. 

Antal erbjudna digitala 
vårdmöten 
Antal utbildade medarbetare 

Balanserande Balanserade mått tillför fler 
dimensioner i mätningarna och 
speglade även oavsiktliga 
konsekvenser 

Patientupplevd nytta 
Medarbetarupplevelse av att 
erbjuda och genomföra digitala 
vårdmöten 
Kostnader för patient och 
verksamhet 
 

 
Mätetalen har följts över tid och blanketter (bilaga 5 och 6) utarbetades utifrån PDSA-modellen som 
medarbetare fyllde i när de erbjöd och genomförde digitala vårdmöten. Via dessa blanketter har 
mätningar redovisats när det gäller antal erbjudna digitala vårdmöten, antal genomförda vårdmöten 
samt personalupplevelsen av att erbjuda och genomföra digitala vårdmöten. Patientenkät har skickats 
ut (bilaga 7a och 7b) till varje enskild patient som genomfört digitalt vårdmötet, CollaboRATE (Barr et 
al., 2014) för att utvärdera patientens upplevelse av att bli lyssnad på utifrån sina förutsättningar i det 
digitala vårdmötet. Enkäten kompletterades med två ytterligare frågor; vad patienten tyckte om att 
genomföra ett digitalt vårdmöte och om det fanns något ytterligare patienten ville delge för att 
kontakterna med psykiatriska kliniken skulle underlättas. Ytterligare en fråga som ställdes vid 
avslutande av mötet var hur patienten ville genomföra nästkommande möte för att ta reda på om 
patienten tyckte mötesformen mötte patientens behov. 
 
Under hela projekttiden har andel sena återbud och uteblivna besök mätts för de medarbetare som har 
erbjudit digitala vårdmöten. Mätningen har redovisats i styrdiagram då styrdiagram visualiserar och 
analyserar hur en process presterar och anses stabil när mätvärdena finns inom styrgränserna (Thor et 
al., 2007). P-diagram valdes då insamlad data baserades på två kategorier, de inplanerade besöken och 
de patienter som uteblir eller lämnar sent återbud (Provost & Murray, 2011) och speglar andelen sena 
återbud och uteblivna besök. 
 
Först genomfördes baslinjemätning och interventionsmätning för projektgruppen (Grupp A) och 
sedan har de medarbetare (Grupp B) som fått utbildning när digitala vårdmöten ska testas i större 
skala inkluderats. Mätningen har också genomförts på grupp A och B gemensamt, både 
baslinjemätning och fortsatt då interventionen införs. Alla mätningar har redovisats på 
projektgruppens möten och på psykiatriska klinikens klinikmöte den 14 december. En patient har 
följts via journalsystemet för att se om det finns någon skillnad i återbud, ombokningar och 
uteblivanden efter att patienten främst genomför sina besök via digitala vårdmöten. 
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Verksamhetens mål inom hälso- och sjukvård ska nås med lägsta möjliga kostnader varav kostnader 
finns med som ett balanserande mått. Det ska finnas ett samband mellan kostnader och effekt, samt 
förbättrad hälsa och höjd livskvalitet för patienten (Region Jönköpings län, 2017a).  
 

Studien av interventionen 

Studien var en fallstudie som var inspirerad av interaktiv forskningsansats. Fallstudie valdes då den 
kan bidra till en mer detaljerad förståelse för hur vården kan förbättras.  Den ger också möjlighet att 
studera komplexa fenomen i specifika kontexter under en begränsad tid (Baker, 2011). Fallstudie 
valdes då den förklarar vad som händer och varför det händer i en specifik miljö. Den ger möjlighet till 
lärande om sambanden av verksamheters processer och varför kvalitetsförbättringsinsatser är 
framgångsrika eller inte. Vid fallstudier kan flera kvalitativa datainsamlingsmetoder användas och i 
denna studie har fokusgruppsintervjuer och mötesanteckningar använts som underlag för analys. 
 
Inspirationen av den interaktiva forskningsansatsen valdes för att ytterligare skapa ett gemensamt 
lärande med fokus på att genomföra arbetet tillsammans och möjlighet till närhet och förståelse 
utifrån deltagarnas perspektiv (Svensson et al., 2007). Forskning visar på att utveckling och förändring 
blir mer hållbar om den görs tillsammans, när forskaren uppmuntrar och stödjer deltagarna att 
kritiskt granska sin egen förståelse samt när förändringsprocessen ägs av deltagarna (Svensson et al., 
2007).  

Datainsamling 
Fokusgruppsintervjuer valdes för att möjliggöra analys av informanternas åsikter och erfarenheter av 
att generellt genomföra förbättringsarbeten och specifikt förbättringsarbetet digitala vårdmöten. 
Metoden syftar till att informanterna utbyter erfarenheter och det är gruppens perspektiv som är i 
fokus. Fokusgrupper har visat sig underlätta öppenhet och information om informanterna har 
möjlighet att ställa frågor, möjlighet att ifrågasätta och uppmuntra varandra för ett fördjupat 
perspektiv i ämnet som diskuteras (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2012) varav 
fokusgruppsintervjuer har valts för att svara på frågeställningen i studien. 
 
Två fokusgruppsintervjuer genomfördes (figur 3). I den första fokusgruppen tillfrågades 
projektgruppen som hade utformat arbetssättet för digitala vårdmöten (Grupp A). I den andra 
fokusgruppen tillfrågades de medarbetare som fått utbildning i digitala vårdmöten då arbetssättet var 
utarbetat (Grupp B). Både skriftligt och muntlig information gavs om syftet med fokusgruppsintervjun 
(bilaga 8). Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från frågeområden (bilaga 9) om 
erfarenheter kring förbättringsarbeten och utvecklingsarbeten på aktuell klinik samt frågor kring 
erfarenheter kring förbättringsarbetet digitala vårdmöten (Wibeck, 2012). Intervjuerna genomfördes 
av en extern samtalsledare som var väl insatt i ämnet. Ledaren för förbättringsarbetet agerade 
observatör och sammanfattade intervjun i slutet av fokusgruppsintervjun. Intervjuerna spelades in, 
avidentifierades och transkriberas av författaren i nära anslutning till fokusgruppsintervjuerna.  
 
Det transkriberade materialet från fokusgruppsintervjuerna analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats (Hsiu-Fang & Sarah, 2005; Lundman & Hällgren Graneheim, 
2017) för att beskriva ett fenomen och i detta fall vilka erfarenheter vid förbättringsarbeten som kan 
användas vid fortsatt verksamhetsutveckling.  
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Figur 3. Flödesbeskrivning av metoden för studien. 
 
 
Vid analysen lästes det transkriberade materialet igenom flera gånger för att få en känsla av vad som 
sagts i det insamlade materialet. Meningsbärande enheter markerades och förslag till koder 
antecknades i en tabell som utgjorde underlag till det kodnings schema som skapades i analysarbetet 
för att få ett strukturerat analysförfarande. Med stöd av tabellen med de meningsbärande enheterna 
och förslag till koder fortsatte analysen med att dela in och sortera materialet i underkategorier och 
kategorier (tabell 2).  

 
Tabell 2. Exempel på analysschema av fokusgruppsintervjuerna och minnesanteckningarna. 
 
Meningsenhet Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategori Kategori 

Folk dyker inte 
upp på möten och 
dom, jaa.  
 

Kommer inte på 
planerade möten  

Deltar inte i 
möten 

Kultur 
 

Ledning 

Inte i efterhand så 
att säga kritisera 
då utan då får 
man vara med. 
 

Inte kritisera i 
efterhand utan 
vara med. 

Aktivt delta och 
dela med sig 

Och att det finns 
en tydlig, alltså 
uppföljning, hur 
man ska göra, 
vem som ska göra 
vad och hur det 
ska utvärderas 
över tid 
 

Tydlighet om hur 
uppföljning med 
vem som gör vad 
och hur det ska 
göras, samt 
utvärdering 

Uppföljning och 
utvärdering 

Styrning 

 
Efter fokusgruppsintervjuerna gjordes en dokumentanalys för att följa utvecklingen och resultatet av 
förbättringsarbetet för att kunna knyta ytterligare kunskap till forskningsfrågan och 
förbättringsarbetet. Dokumentanalysen inkluderade de skrivna minnesanteckningarna från 
förbättringsmötena. Minnesanteckningarna lästes igenom flera gånger. Lärdomar som skapats under 
förbättringsarbetet och som ansågs var betydelsefulla i fortsatt verksamhetsutveckling noterades i en 
tabell på samma sätt som analysen av fokusgruppsintervjuerna. Materialet från fokusgrupperna och 
dokumentanalysen bildade gemensamt resultatet på studiens frågeställning (figur 3).   
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Etiska överväganden 
Det finns grundläggande krav på att förbättra vårdens kvalité genom systematiskt förbättringsarbete 
inom hälso- och sjukvård. Detta regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och i 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Förbättringsarbetet har genomförts 
inom ramen för hälso- och sjukvårdsverksamheten och etiska överväganden har gjorts kontinuerlig 
under arbetets gång så att de forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts. Förbättringsarbetet har samlat in data från 
patienter för utvärdering och förbättringar men data presenteras så att den inte kan knytas till någon 
specifik individ. Vid uppstarten av förbättringsarbetet har etisk egengranskning enligt 
Hälsohögskolans anvisningar genomförts och dokument om etisk granskning av forskning om 
förbättringsarbeten inom vård och sociala verksamheter har beaktats (Jönköping University, 2016). 
Med hänsyn till att förbättringsarbetet berör känsliga personuppgifter då målgruppen har en 
psykiatrisk ohälsa så har studien inte samlat information från denna grupp. Deltagare i studien av 
förbättringsarbetet har informerats och lämnat samtycke till att delta i studien i enlighet med Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) paragraf 16, 17 och 19. 
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Resultat 

Resultatdelen inleds med förbättringsarbetets resultat där syftet var att öka tillgängligheten till 
psykiatrisk öppenvård genom att erbjuda digitala vårdmöten som ett alternativ till traditionella besök 
på mottagning vid återbesök.  
 
Därefter redovisas resultat från studien där erfarenheter och lärdomar från aktuellt förbättringsarbete 
som kan användas i fortsatt verksamhetsutveckling presenteras. 
 
Till slut redovisas övriga resultat och lärdomar som har skapats under förbättringsarbetes 
genomförande och berör när digitala vårdmöten möjliggör hög patientnytta och vikten av samordnade 
tekniska lösningar. 

Resultat av förbättringsarbetet 
Innan förbättringsarbetet startade (förstudie) och under förbättringsarbetet har sena återbud och 
uteblivna besök följts på kliniknivå. Viktigt i arbetet var att se om tidigare åtgärder med SMS 
påminnelser och rutin för att ringa patienten hade gett något resultat. Mätning över tid visar inga 
trender på minskade andel sena återbud och uteblivna besök i samband med dessa åtgärder och 
medelvärdet för sena återbud och uteblivna besök var 14,6% (figur 4). 
 

 
 

Figur 4. Andel sena återbud och uteblivna besök där SMS påminnelse inför besök samt 
uppdaterad rutin för telefonsamtal till patienter som lämnar sent återbud eller uteblir är 
markerade när de infördes.  
 
För att få mer kunskap om varför patienten lämnar återbud noterade psykiatriska klinikens reception 
återbudsorsaken vid varje sent återbud då patienten kontaktade mottagningen. Kartläggningen visade 
på att patienter lämnade återbud främst med hänvisning till fysisk sjukdom. Det förekom även att 
patienter lämnar återbud då de har lång resväg, svårt med transport, ekonomiska skäl, eller på grund 
av sina psykiatriska besvär har svårt att ta sig till sitt besök på mottagningen. 
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Flera PDSA cykler genomfördes enligt förbättringsmetodiken för att arbeta fram och testa möjlig 
metod i liten skala för att möjliggöra test och lärande i större skala i processen digitala vårdmöten, se 
figur 5.  
 

 
 

Figur 5. Arbetsprocessen i digitala vårdmöten med illustrerade aktiviteter och PDSA cykler. 
 
Förberedelser 
Första PDSA cykeln bestod av att arbeta fram material som var till underlag för att boka och 
genomföra ett digitalt vårdmöte. För att möjliggöra detta genomfördes ett möte den 30 augusti med en 
av primärvårdens Bra Livs tf. verksamhetschefer för visning och information av tekniken. På mötet 
deltog projektledare, IT-samordnare, en läkare och en behandlare. Tillgängligt material användes och 
kompletterades enligt Region Jönköpings läns riktlinjer för digitala vårdmöten. Projektgruppen 
(Grupp A) fick behörighet till tekniken för digitala vårdmöten den 25 september efter att IT-samornare 
och projektledare tränat och kompletterat den lokalt anpassade informationen. 9 oktober erbjöds två 
behandlare och en läkare utbildning i digitala vårdmöten. Ytterligare övningstillfällen bokades in då 
detta efterfrågades. En läkare hade inte möjlighet vid första utbildningstillfället utan utbildades vid ett 
senare tillfälle. 
 
Utarbeta material 
Då tillgänglig information som vände sig till patienten var anpassad för vård inom primärvården, 
arbetades informationsblad för projektet, digitala vårdmöten psykiatrisk vård fram. 
Brukarrepresentant var med i framtagandet av broschyren. Material var framarbetat, kommunicerat, 
utdelat samt tillgängligt på intranätet den 20 0ktober så att medarbetarna kunde börja erbjuda digitala 
vårdmöten.  
 
Erbjuda digitalt vårdmöte 
Andra PDSA cykeln var att medarbetare skulle erbjuda patienter digitala vårdmöten. Varje individuellt 
erbjudande resulterade i ett PDSA hjul där läkare och behandlare skrev ner hur det hade gått vid varje 
enskilt erbjudande Antal erbjudna patienter redovisas under mätningar i figur 7. Individuella 
kontakter togs med medarbetarna och trots att de var positiva till att arbeta med tekniken var det svårt 
att hitta rätt patienter. Korta avstämningar 30 minuter varannan vecka (förbättringsmöten) bokades 
in i läkarnas och behandlarnas tidböcker och kommunicerades till IT samordnare och 
vårdadministratör med start den 20 november. Första erbjudandet om digitala vårdmötet var den 6 
november. 
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Genomföra digitalt vårdmöte 
Tredje PDSA cykeln var att genomföra digitala vårdmöten med de som hade erbjudits mötesformen 
och redovisas under mätningar i figur 8. Flera av de patienter som erbjöds, genomförde flera digitala 
vårdmöten. När behandlaren eller läkaren blev van vid mötesformen skedde det även att ett fysiskt 
besök på mottagningen ersattes av digitalt vårdmöte då patienten inte kunde ta sig till mottagningen. 
Digitala vårdmöten genomfördes även då patienten var ”lite” sjuk och annars skulle ha avbokat sin tid.  
 
Blanketten med PDSA stukturen för genomförande av digitala vårdmöten fylldes i, men en av läkarna 
fick påminnas. Enkäten skickades en gång till varje patient som genomfört digitalt och resultat av 
dessa enkäter redovisades vid avstämningsmötena. 
 
Information till medarbetare på psykiatriska kliniken - klinikmöte 
För att informera och erbjuda fler att genomföra digitala vårdmöten hölls en 30 minuters lång 
presentation om digitala vårdmöten på ett klinikmöte den 14 december. Under presentationen 
genomfördes även ett digitalt vårdmöte mellan projektledaren och IT-samordnaren. Syftet med 
presentationen var att informera om förbättringsarbetet på aktuell klinik och erbjuda fler medarbetare 
möjligheten att delta i förbättringsarbetet.  Flera medarbetare hörde av sig och ville ha tillgång till att 
erbjuda och genomföra digitala vårdmöten. Intresserade medarbetare bjöds in och utgjorde grupp B. 
 
Utbildning grupp B 
Vid tre tillfällen utbildades ytterligare fem medarbetare i digitala vårdmöten och de bjöds in till 
förbättringsmötena som skedda varannan vecka, samt att de fick tillgång till tekniken Bra liv nära. Två 
medarbetare efterfrågade mer träning med tekniken.  
 
Stanna upp, en behandlare erbjuder alla patienter under två veckor 
Till och med januari var det 10 patienter som var erbjudna digitala vårdmöten, varav 9 hade tackat ja 
(figur 7). En orsaksanalys genomfördes och det framkom att det tog tid att introducera tekniken för 
patienten när de erbjöds. Det fanns fördomar hos medarbetare att det främst är yngre som använder 
teknik. Upplevelsen av att relationen i rummet var viktig och att det kan vara svårt att läsa av vissa 
beteenden vid digitala vårdmöten. Enligt medarbetare var orsaken till varför patenten tackar nej att 
patienten mådde dåligt och var rädd för det nya sättet som besök via tekniken erbjöd.  Då behandlarna 
valde ut vilka som skulle erbjudas och det var svårt att få till fler digitala vårdmöten beslutades att en 
behandlare skulle erbjuda alla de patienter behandlaren träffade under två veckor för att överbrygga 
fördomar om vilka patienter som vill träffas via digitala vårdmöten. Syftet med testet var att 
behandlaren inte valde vilken patient som skulle erbjudas utan patienten fick välja om patienten ville 
ha digitalt vårdmöte eller inte (figur 9).  
 
Förbättringsmöten 
Korta avstämningsmöten hölls varannan vecka från slutet av november t o m maj 2018. Mötesuppehåll 
hölls i slutet av december och början av januari. Alla utbildade medarbetare var inbjudna och för att 
möjliggöra bästa deltagande så bokades projektgruppen in via kalendersystemet och de som utbildades 
i grupp B fick tider på utbildningsmötet samt via mail. Deltagarantalet på förbättringsmötena 
varierade och de som utbildades i grupp B var sällan representerade i gruppen. Några medarbetare 
lämnade återbud till mötena och några lämnade varken återbud eller kom till mötet. Innehållet på 
mötena handlade om hur det hade varit att erbjuda och genomföra digitala vårdmöten. Repetition av 
hur bokning görs och felanmälan vid svårigheter med tekniken upprepades. Trots upprepade 
svårigheter med tekniken och påminnelser så var det ingen som felanmälde till hänvisad support. 
 
Mätningar 
Under förbättringsarbetet har projektgruppens sena återbud och uteblivna besök följts. Figur 6a visar 
baslinjemätning för grupp A och data för grupp B tillkommer när grupp B påbörjar interventionen att 
erbjuda och genomföra digitala vårdmöten. Mätningen visar att variationen för sena återbud och 
uteblivna besök i grupp A varierar mellan 9 och 33% (2 till 17 besök). Totalt antal planerade besök 
varierar i grupp A mellan 22 till 51 besök i veckan.  
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Figur 6a. Andel sena återbud och uteblivna besök där grupp A utgör data för baslinjemätning 
och genomförd intervention. Grupp Bs data tillkommer när de påbörjar intervention vecka 5. 
 
 
Medelvärde för andelen sena återbud och uteblivna besök för grupp A var 17,8% och när grupp B 
räknas med var medelvärdet 14% 
 

 
 

Figur 6b. Andel sena återbud och uteblivna besök för deltagarna i Grupp A och B.  
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Gemensamt för grupperna A och B (figur 6b) planerades det för 24 (71) till 139 fysiska besök per vecka 
och de sena återbuden och uteblivna besöken varierar mellan 1 (10) till 29 per vecka. Vecka 52 och 1 
avvek från övriga mätpunkter och togs de veckorna bort finns lägsta värdet inom parentesen. 
Medelvärdet för sena återbud och uteblivna besök var 15,2%.  

 
För att undersöka vidare om digitala vårdmöten kan minska sena återbud och uteblivna besök har en 
patient som regelbundet genomfört digitala vårdmöten sedan förbättringsarbetet påbörjades följts via 
patientjournalens besökslista sedan januari 2017. Patienten har ca 2 besök varje månad hos sin 
behandlare samt telefonkontakter med sin läkare. Patienten har kommit på sina bokade besök förutom 
vid fyra tillfällen då patienten lämnat återbud. Vid de 6 digitala vårdmöten som genomfördes med 
patienten hade inte det tredje blivit av om det hade varit ett fysiskt besök då patienten hade huvudvärk 
och begränsad ork att ta sig till mottagningen och behandlaren hade haft en oanvänd patienttid. I 
februari månad påbörjade patienten praktik på sin hemort och fortsätter samtidigt med sina besök, 
digitala vårdmöten på psykiatriska kliniken. Detta hade varit omöjligt om patienten skulle genomfört 
fysiska besök på mottagning pga. lång resväg och begränsad förmåga till social interaktion som 
påverkar patientens förmåga att orka krav i vardagen. 
 
 
Erbjudna och genomförda digitala vårdmöten 
Målet för förbättringsarbetet uppfylldes då 20 digitala vårdmöten genomfördes (figur 8). Antal 
erbjudna och genomförda digitala vårdmöten (figur 7 och 8) har varit underlag för lärandet i 
projektgruppen. Främst har patienterna reagerat positivt på att bli erbjudna och några har uttryckt att 
de känner sig utvalda att få ingå i ett projekt. En patient reagerade inte alls som läkaren hade förväntat 
sig då läkaren visste att patienten använder teknik, bor några mil bort från mottagningen, är närmare 
60 år och endast har en gles kontakt. Patienten kände sig obekväm med erbjudandet och ville 
fortsättningsvis komma till mottagningen för sina besök.  
 

 
 

Figur 7. Antal patienter som erbjudits  Figur 8. Antal bokade digitala 
digitala vårdmöten (n=22).  vårdmöten per månad (n=30). 
 
 
Sju av patienterna som erbjöds digitala vårdmöten har tackat nej, två patienter har inte tekniken och 
två patienter föredrog fysiskt besök på mottagning. Tre patienter tyckte att det verkar lite krångligt och 
uttryckte att de kunde överväga digitalt vårdmöte om de inte kunde transportera sig till kliniken. 10 av 
de inplanerade mötena ställdes in. Främst berodde det på svårigheter att koppla upp det digitala 
vårdmötet och ersattes då med telefonsamtal. En patient hade inte tillräckligt med surfmängd. Två 
patienter missade sina tider och bokades in på en ny tid längre fram. Patienter som genomfört digitala 
vårdmöten ville gärna ha ett digitalt vårdmöte igen. 
 
Testen då alla patienter en behandlare träffar skulle erbjudas digitala vårdmöten redovisas separat i 
figur 9. De patienter som inte blev tillfrågade, var att det inte fanns tid i mötet att fråga eller att det 
ansågs olämpligt då patienten behövde besöka mottagningen. En patient fick informationsbroschyren 
och skulle fundera och lämna besked senare.  
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Figur 9. Resultat av när alla patienter (n=14) blir erbjudna digitala vårdmöten där 3 patienter 
tackade ja och 7 patienter tackade nej till digitala vårdmöten. 
 
 
Medarbetarupplevelse 
Medarbetare upplevde att det är viktigt att acceptera att mötet sker på ett annorlunda sätt, inte minst i 
början då det kan vara lite rörigt med tekniken då medarbetaren både ska ge patienten stöd i 
uppkopplingen samtidigt som medarbetaren själv ska kunna tekniken. De första digitala vårdmötena 
tog lite längre tid men själva mötet blev mer effektivt och samtalen blev kortare då fokus mer blev på 
det som skulle ske i det digitala vårdmötet. Vid varje erbjudande och genomförande har medarbetaren 
skattat sin upplevelse (figur 10 och 11).  

 

 
 
Figur 10. Upplevelsen av att erbjuda   Figur 11.Upplevelsen av att genomföra 
digitala vårdmöten   digitala vårdmöten 
 
 
Överlag var upplevelsen bra eller mycket bra och vid skattningen, vid varken eller så tyckte 
medarbetaren att det ingick i arbetsuppgifterna. När upplevelsen var mindre bra så stämde inte 
medarbetarens förväntningar överens med patientens åsikt då medarbetaren trodde att patienten ville 
ha ett digitalt vårdmöte och patienten tackade nej, se beskrivning ovan. Vid ett tillfälle vid 
genomförande av digitala vårdmöte slutade tekniken att fungera, då blev upplevelsen inte bra.  
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Patientupplevelse 
Patienter som har genomfört digitala vårdmöten vill gärna ha digitala vårdmöten igen men de flesta 
patienter ser detta som ett komplement och vill inte ersätta alla fysiska besök.  
 
Åtta patienter har fått enkäten CollaboRate för att utvärdera det digitala vårdmötet (figur 12). Två 
patienter har valt att svara. 
 

 
 

Figur 12. Enkätsvar från två patienter som skattat sina svar där 9 är bästa möjliga resultat. 
Frågorna redovisas till höger. 
 
 
Patienterna har skrivit vad de tyckte om att genomföra ett digitalt vårdmöte med sin behandlare eller 
läkare.   
 

 ”Detta var toppen med att möta mina speciella behov då jag har svårt att ta mig till 
sjukhuset. Fortsätt med detta.”  

 
”Det var bra, kändes tryggt.” 
 
 (Patientenkäter efter genomförda digitala vårdmöten) 

 
 

Ingen av patienterna hade svarat på frågan ”Skriv nedan om du har några tankar eller erfarenheter du 
vill delge oss för att dina besök och kontakter med psykiatriska kliniken ska passa dig på bästa sätt?” 
 
Kostnader 
Psykiatriska klinikens kostnader för resurser (personal och lokaler) är oförändrade vid digitala 
vårdmöten som vid fysiskt besök. I samband med att digitala vårdmöten genomförs tillkommer 
kostnader i form av hyra av datautrustning och hyran av användarlicenser för tekniken Bra Liv nära. 
 
För patienten som genomförde digitala vårdmöten behövdes dator eller mobiltelefon med 
internetuppkoppling. Många av patienterna har frikort för sjukvård och betalar inte för fysiska besök 
och då digitalt vårdmöte var kostnadsfritt under projektet har utebliven patientavgift inte beräknats.  
 
Digitala vårdmöten bidrar inte i nuläget till en kostnadsbesparing för kliniken utan snarare en 
kostnadsökning Besparingen blir för patienten som inte behöver använda resurser för att åka till sitt 
besök på psykiatriska kliniken.  
 
 
 
 

1. När ni valde vad som ska göras 
härnäst, hur stor ansträngning gjordes 
för att ta hänsyn till det som är viktigast 
för dig? 
 
2. Hur stor ansträngning gjordes för att 
lyssna på de saker som betyder mest för 
dig gällande din hälsosituation? 
 
3. När ni valde vad som ska göras 
härnäst, hur stor ansträngning gjordes 
för att ta hänsyn till det som är viktigast 
för dig? 
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Resultat av studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att tillsammans med deltagarna identifiera erfarenheter 
från förbättringsarbetet som kan användas som lärdomar i fortsatt verksamhetsutveckling. 
Medarbetarnas erfarenheter sammanfattas i tabell 3. 
 
Det genomfördes två fokusgruppsintervjuer och i fokusgrupp A deltog 5 medarbetare av 6 inbjudna 
och i fokusgrupp B deltog 4 medarbetare av 7 inbjudna. De som inte kunde närvara hade personligen 
meddelat förhinder till fokusgruppsintervjun. 
 
 

Tabell 3. Tabell med kategorier och underkategorier utifrån erfarenheter av 
förbättringsarbeten. 
 
Kategorier 

 

Delaktighet Ledning Struktur 

Under 

kategorier 

Information 
Kommunikation 
 

Kultur 
Styrning 
Professionell status 

Spridning 
Utveckling 

 
Analysen av fokusgruppsintervjuerna resulterade i tre kategorier; delaktighet, ledning och struktur, 
som representerar innehållet i fokusgruppsintervjuerna. Nedan presenteras kategorierna som återföljs 
av underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna och underkategorierna 
exemplifierats med citat ur fokusgruppsintervjuerna. 
 
Delaktighet 
Den första kategorin handlade om viljan att vara delaktig för att kunna ta till sig en förändring. Flera 
gånger hade medarbetarna upplevt att de blivit tillsagda att de skulle göra på ett förändrat sätt. Det var 
svårt att genomföra en förändring när de inte visste varför eller när de inte hade varit med och 
påverkat tillvägagångssättet. För att känna delaktighet identifierades två underkategorier, information 
och kommunikation. 
 
Information 
Upplevelsen var att information inte alltid gavs om syftet och bakgrunden till varför arbetssätt och 
arbetsmetoder skulle förändras. Någon annan bestämde. Det gavs inte någon beskrivning av vad det 
var för fel på det sättet medarbetarna gjorde eller hade gjort i flera år. I förbättringsarbetet digitala 
vårdmöten uttrycktes att det var till stor hjälp att få information om hur det nya arbetssättet skulle gå 
till och varför det skulle genomföras när man inte hade varit med från början. 
 
 ”Jag tycker att man ibland är för snabb med att, man kanske får någonstans att det 
 här ska vi göra och så tillsatte man en arbetsgrupp men vad är syftet med det?”   
 (Fokusgrupp A [FGA]) 
 
Kommunikation 
Det var viktigt att tidigt börja prata om att det skulle införas något nytt och att medarbetarna 
involverades i tankesättet. Då kunde de komma med goda idéer som kunde vara till stöd i 
förändringen. Fördes kommunikation ökade förståelsen och det var lättare att arbeta med det som 
skulle genomföras. 
 

”Diskutera liksom, vi har en tanke kring att vi ska börja införa det här med digitala 
vårdmöten och diskutera nyttan och med det kanske och så att alla blir involverade, 
alla hinner prata lite om det här och att det hinner landa lite tror jag att det kan vara 
lättare att implementera nya saker.” (Fokusgrupp B [FGB]) 

 
Ledning 
Den andra kategorin handlade om ledningen på flera nivåer. Ledarskapet i förbättringsarbetet, 
närmaste chef och ledningsgruppen på kliniken. Ledningen på de olika nivåerna fyllde en viktig 
funktion vid förbättringsarbeten för att arbetet skulle bli genomfört och att resultaten efterfrågades. 
Det var viktigt att ledningen gav mandat till representation i en grupp för att inte bli ifrågasatt av dem 
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som inte var med i arbetsgruppen. Ledaransvar var viktigt för gruppen som arbetade med digitala 
vårdmöten för att föra arbetet framåt, samordna tider, material mm.  
 
 ”Bra som kanske i det här projektet…..liksom varit lite ledare och det är det som har 
 fungerat så bra, så det kanske man ska utse från början.” (FGA) 
 
Viktigt med förankring hos ledningen så att varje enskild chef kunde förmedla till medarbetarna vad 
som skulle göras. Tydliga beslut efterfrågades då det kunde vara svårt när det fanns olika arbetssätt 
och valmöjligheter vid utförandet av arbetsuppgifter som kunde ta onödiga resurser i anspråk. 
 

”Så kan jag ju tycka att det här ska ledningen bestämma, nu gör vi såhär det ska inte 
vara ett val utan nu gör alla såhär.” (FGA) 

 
Viktigt var att våga stanna upp i förbättringsarbetet så som det gjordes i digitala vårdmöten för att 
identifiera och synliggöra de svårigheter som arbetet stod inför för att komma vidare. 
 
Kultur 
Det framkom att förändringar var svårt och att man som medarbetare ofta gör på det sättet som är 
känt sedan tidigare. Det fanns genomförda utbildningar som förutsatte ett förändrat arbetssätt för 
medarbetare och ledning, men upplevelsen var att det kan vara svårt att förändra och den nya 
kunskapen användes inte i verksamheten. Svårigheter var också att genomföra förändringar då det 
ofta fanns olika intressen ”det finns särintressen” (FGB) i förbättringsarbeten och det som någon 
tyckte var bra tyckte inte någon annan och då händer det inte så mycket. Engagemang i förbättringar 
var viktigt och medarbetarna uttryckte att flera förbättringsarbeten började med en grupp men att 
gruppen blev mindre och mindre och till slut var det en eller två som arbetade med förändringen och 
då var det svårt. Det medarbetarna sa i fokusgruppsintervjuerna visades även i dokumentanalysen där  
närvaron på förbättringsmöten i grupp A var relativt god, men återkommande var det en person som 
inte kom eller hörde av sig trots att tiden var avbokad i kalendern och påminnelser om tiden gavs. 
Närvaron och medelande om förhinder var lägre i grupp B än i grupp A. Chefer ingick i både grupp A 
och B där några hade lågt deltagande. 

 
”Och folk dyker inte upp på möten och dom, jaa. Det har man varit med om för många 
gånger faktiskt. Det är inte så kul.” (FGA) 

 
Styrning 
Många förbättringsarbeten var igång på aktuell klinik och medarbetarna tyckte det var viktigt att de 
planerades så att det finns en tydlig plan för hur pågående arbeten ska följas upp.  

”Då känner man när man har lagt ner så mycket tid under ett halvår eller ett år det 

känns helt bortkastat faktiskt. När ska man kunna få för nytta av detta? Vem är 

intresserad?” (FGB) 

Aktuellt förbättringsarbetet hade en planering och drevs framåt. Resultaten efterfrågades och 
redovisades. Uppföljningen var viktig för att ta reda på och sprida arbetsgruppens resultat så att den 
nya kunskapen inte stannade i gruppen. Viktigt för fokusgrupperna var att behovet var identifierat 
inför förbättring/förändring för att prioritera resurser. Att rätt kompetens var representerad i 
arbetsgruppen så att kompentensen används enligt RAK (rätt använd kompetens) då blev det lättare 
att genomföra arbetsuppgiften.  
 
Professionell status 
Arbetet sker i en multiprofessionell verksamhet och det framkom att det fanns flera olika intressen i 
pågående utvecklingsarbeten och att de var viktiga att identifiera för att genomföra förändringar 
framgångsrikt. Viktigt för medarbetarna var också att ha kontroll över sin arbetssituation och det har 
de när de känner sig delaktiga och får vara med och påverka. Kontroll kunde också innebära att 
medarbetaren inte behövde genomföra några förändringar. Betoningen låg på att de var mer benägna 
att genomföra förändringar om förändringen påverkade den egna arbetssituationen i positiv riktning. 
 
 ”Jag tror att många kanske upplever som att det blir en extra arbetsbörda eller sådär. 
 Man måste göra mer saker överlag.” (FGA) 
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 ”För mig har det här varit helt naturligt att införa detta, ÖÖÖ, jag har mer tänkt på att 
 alltså varför det kommer nu och inte tidigare.” (FGB) 
 
 
Struktur 
Den tredje kategorin handlade om strukturen i arbetet. Medarbetarna upplevde att flera pågående 
förbättringsarbeten var väldigt olika organiserade och strukturerade. De samtalade om det som hade 
varit bra i projektet digitala vårdmöten. Det hade varit bra att vara med från början för att öka 
förståelsen varför digitala vårdmöten skulle kunna förbättra tillgänglighet på kliniken. Mötestider som 
varit avbokade i schemat för att möjliggöra deltagande på planerade möten. Mötena hade varit täta 
och korta och möjliggjort snabba förändringar och snabb kommunikation. För att komma ihåg 
resultatet av erbjudande och genomförande av digitala vårdmöten tyckte medarbetarna att det var bra 
att dokumentera upplevelserna på blanketterna. Dokumentanalysen visar att flera påminnelser till 
både grupp A och B genomfördes för att blanketterna med medarbetarnas erfarenheter skulle fyllas i. 
Erfarenheterna möjliggjorde adekvata aktiviteter som förde arbetet framåt. 
 
 
 ”Jag tycker att det har varit bra när det har uppstått ett problem. Nu har det blivit ett 
 problem här och hur ska vi lösa det och informerat. Det är de här korta 
 avstämningarna vi har haft, där man har kunnat lyfta sånt. Det är jättebra 
 tycker jag.” (FGA) 
  
 
Några deltagare som varit med kortare tid i förbättringsarbetet fokuserade på tillvägagångssättet vid 
det digitala vårdmötet. De upplevde att det hade varit bra att få träna på tekniken i samband med 
introduktion, samtidigt som de fick ta del av material för att boka, erbjuda och genomföra digitala 
vårdmöten.  
 
Spridning 
Oftast sker spridning när någon prövar ett nytt arbetssätt och den medarbetaren tycker arbetssättet är 
bra. Medaretaren som prövat pratar med en kollega och kollegan provar. Spridning på detta sätt tar 
lång tid och når inte alltid över enhetsgränserna och flera olika arbetssätt tillämpas samtidigt. 
Gemensamma möten är bra för att informera om nya arbetsmetoder för att få snabbare spridning. 
 

”Jag tänker också att ju fler vi är som börjar prova det här och börjar prata om det 
som att lyfta det lite på vår… när vi träffas och så får det ju ett bättre genomslag.” 
(FGB) 

 
Utveckling 
Upplevelsen var att utveckling tar tid och att medarbetarna i verksamheten måste ta till sig nya 
arbetssätt. Såsmåningom kommer digitala vårdmöten slå igenom då flera möten mellan professioner 
sker digitalt och medarbetarna blir mer vana vid mötessättet. Förbättringsarbetet digitala vårdmöten 
har gjort så att digitala vårdmöten finns med som en möjlig besöksform. Det är inte alltid 
medarbetarna kommer ihåg att erbjuda mötesformen men de fortsätter gärna att använda sig av 
digitala vårdmöten. Troligtvis är det så att patienterna har lättare att anamma ett nytt sätt att mötas än 
vad medarbetarna har. 
 

”Men överlag tror jag att detta sätt kommer in i terminologin och får jag sitta här om 
5-10 år så tror jag det är väletablerat.” (FGB) 
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Övriga resultat och lärdomar 
 
Datasystem som inte stödjer varandra innebär merarbete och viss dubbeldokumentation. 
Journalsystemet och tekniken för Bra Liv nära inte är samordnad och det innebär bokning i två system 
som upplevs som ineffektivt merarbete av medarbetare. För att effektivisera digitala vårdmöten 
behöver systemen vara integrerade med varandra. 
 
Erfarenheter från projektgruppen om patientnyttan av digitala vårdmöten 
 
Viktiga lärdomar om patientnyttan som skapats under projektet är att: 

 en patient fortsätter sin behandling via digitala vårdmöten och behöver inte ta ledigt från 

arbetet, mer än den faktiska tiden för besöket  

 en patient har genomfört sin ätträningsbehandling i hemmet via digitala vårdmöten 

 när behandlare och patienten kan tekniken, kan ett sent återbud ersättas av ett digitalt 

vårdmöte 

 mer tid behövs för att skapa fler erfarenheter av digitala vårdmöten. 

 
Klinikövergripande mätning 
 
Under förbättringsarbetet har även mätningar genomförts för att följa andelen sena återbud och 
uteblivna besök på kliniknivå och redovisas i figur 13. Flera interventioner är gjorda över tid på 
psykiatriska kliniken och resultat visar att flera förbättringsinsatser tillsammans kan påverkar andel 
sena återbud och uteblivna besök då mätpunkten i mars är utanför styrgränsen och det indikerar på att 
något har hänt i processen.  
 

 
 

Figur 13. Andelen sena återbud och uteblivna besök för psykiatriska kliniken där genomförda 
interventioner är markerade för att minska sena återbud och uteblivna besök. 
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Diskussion 

För att skapa en mer heltäckande bild av de lärdomar som genererats så följer nedan en diskussion 

kring förbättringsarbetet, studien och dess resultat. Resultatdiskussion följs av metoddiskussionen och 

därefter redovisas slutsatser. 

Resultatdiskussion  

 
Förbättringsarbetet 
 
De viktigaste resultaten i förbättringsarbetet kunde knytas till den digitala tekniken och erbjudandet 
om digitala vårdmöten. 
 
Utmaningen i förbättringsarbetet var som Brooks et al. (2013) och Johansson et al. (2014) menar att 
arbetsmiljön berörs då tekniken inte är samordnad med boknings och journalsystem. Detta har 
inneburit fler steg för att boka patienten i två olika system som tar tid då det krävs inloggning i två 
olika system. Vanligtvis bokar vårdadministratörer patienten men i Bra Liv nära kan endast 
behandlare och läkare boka då det krävs e-legitimation. Medarbetare upplever att de har många olika 
arbetsuppgifter som är tidskrävande och när ytterligare arbetsuppgifter tillkommer, även om de i 
förlängningen sparar tid, kan det möta motstånd. Fler hinder uppmärksammades i förbättringsarbetet 
då Bra Liv nära krävde tid att introducera för patienten. Tekniken bör vara anpassad med information 
och utseende som tillhör psykiatriska kliniken vid fortsatt användande av digitala vårdmöten. 
Tekniken behöver också vara integrerad i befintliga system för att undvika dubbelarbete.  
 
Främst erbjöds patienter som behandlare visste eller trodde hade erfarenhet av digital teknik och att 
de skulle ha nytta av att få vård via digitala vårdmöten och inte behöva resa till kliniken. Det visade sig 
att flera ville ha digitala vårdmöten men resulterade i att flera som behandlarna trodde skulle vilja 
träffas digitalt tackade nej då patienten uppgav att de hellre ville komma till mottagningen.  
 
För att få till fler erbjudande om digitala vårdmöten är behandlarens inställning till tekniken och 
patientens kapacitet central och mer tid behövs för lärande. Då patienten har fått välja i en liten 
begränsad test är det svårt att dra några slutsatser om det som Shore (2013) menar; att de flesta 
patienter, även de med begränsad erfarenhet anpassar sig snabbt till användningen av digitala 
vårdmöten. Kunskap som skapats tillsammans med projektdeltagarna är att patienter som har haft 
digitala vårdmöten gärna har det igen. När behandlare vågar pröva tekniken i olika sammanhang blir 
patientnyttan som störst som exempelvis när en patient genomför ätträning i hemmet via ett digitalt 
vårdmöte eller när patienten inte behöver ta ledigt från sitt arbete mer än tiden för det digitala 
vårdmötet. 
 
Det finns flera olika beteenden och behov hos personer i kontakt med vården och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015a) beskriver fyra personlighetsgrupper 
och hur dessa fördelar sig (figur 14). 
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Figur 14. SKL:s segmenteringsarbete där Sveriges befolkning har deltats upp i grupper 
utifrån behov och förväntningar i mötet med hälso- och sjukvården. 
 
 
Det är människors personlighetsdrag som styr behovet av vård och i figur 14 är den stora andelen som 
söker primärvården är ”de självständiga och engagerade”. SKLs rapport visar att ingen av grupperna 
har några stora skillnader i kroniska diagnoser trots skillnader i vårdbehov och förväntningar. I 
gruppen de ”sårbara och oroliga” finns de som uppger högst andel någon form av 
funktionsnedsättning och är individer med stora vårdbehov. De ”oroliga och engagerade” och de 
”sårbara och oroliga” är tveksamma till sin egen förmåga. Här finns även de som upplever stress på 
grund av ekonomiska skäl, pga. problem på arbetsplatsen eller i relationer. De ”självständiga och 
engagerade” testar gärna saker som förbättrar hälsan medan de ”sårbara och oroliga” håller fast vid 
det de känner till (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015b). Utifrån SKLs kategorisering av 
beteenden och behov hos personer som söker vård är det möjligt att andelen som söker psykiatrisk 
specialistvård fördelar sig på ett annat sätt än de som söker primärvård. Den insikten bör ligga till 
grund för mötet med enskilda individer och då kan det skapa större förståelse varför 7 av 22 patienter 
som man trodde skulle svara ja på att genomföra digitala vårdmöten tackade nej, samt när alla erbjöds 
under två veckor där 3 tackade ja och 7 tackade nej. 
 
Projektets mätningar av sena återbud och uteblivna besök visar inte på något direkt resultat av 
förbättringsarbetet då antal genomförda digitala vårdmöten är få, vilket framkommer om resultatet 
läses med både processmått (antal genomförda digitala vårdmöten) och resultatmått (sena återbud 
och uteblivna besök) tillsammans. Görs inte detta kan styrdiagrammet om det står för sig själv (figur 
6a) indikera på förbättring när grupp B erbjuder och genomför digitala vårdmöten när det i själva 
verket är så att grupp B har färre sena återbud än grupp A. Statistiskt kan det vara fel att bryta 
styrdiagrammet (Provost & Murray, 2011) i figur 6a då det statistiskt inte sker någon förändring men 
detta görs för att påvisa skillnader i grupp A och B. Intresset för att delta i projektet var bl. a för att 
möta patienten utifrån dennes behov och att tillgängliga besökstider skulle användas mer effektivt. 
Grupp A har fler återbud än grupp B och kliniken som helhet (figur 6a, 6b och 13). En fråga man kan 
ställa sig är vad grupp B gör för att ha lägre andel sena återbud och uteblivanden? Vad grupp B gör har 
inte närmare undersökts i detta förbättringsarbete men ett svar kan vara att behandlarna i grupp A har 
patienter där patientens funktionsnedsättning är mer begränsande (Mitchell & Selmes, 2007). 
 
Klinikövergripande mätning (figur 13) visar att i april 2017 sjunker de sena återbuden och uteblivna 
besöken då mätpunkterna befinner sig närmare eller under centrumlinjen, i mars 2018 finns en 
mätpunkt som är utanför styrgränsen och är en signal på att något har hänt i processen. Hälso- och 
sjukvården är en komplex verksamhet och den klinikövergripande mätningen påvisar att många idéer 
kan fungera tillsammans för att på verka ett resultat och testas som ett förändringspaket som införs 
stegvis (Langley et al., 2009; Provost & Bennett, 2015). 
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Studien av interventionen 
 
Studiens resultat visar på att ledarskapet är centralt vid verksamhetsutveckling. Ledningen påverkar 
utvecklingen av en förbättringskultur, värderingar och normer som formar kulturen i verksamheten 
till stöd för kvalitetsutveckling (Kaplan et al., 2012). Det krävs resurser och sammanhang för att ett 
förbättringsarbete ska bli framgångsrikt (Langley et al., 2009; Reed & Card, 2016). 
 
Upplevelsen av förbättringsarbetet var att det varit väl planerat. Projektmedlemmarna i grupp A har 
varit med i planeringen och varit välinformerade och insatta i förändringen som ska genomföras 
(Johansson et al., 2014). Flera av medarbetarna gjorde stora anstängningar för att medverka till en 
förbättring då de såg vinsterna med digitala vårdmöten. Dessa medarbetare har varit med i det 
induktiva lärandet av både digitala vårdmöten men även i förbättringskunskap (Reed & Card, 2016). 
Exempel på detta är att medarbetare vid frågor om förbättringsarbetet talar om hur arbetet har varit 
organiserat och vikten av att dokumentera och samla in data för analys och fortsatta förändringar. 
Jämfört med att prata om själva görandet i det digitala vårdmötet. Här har projektledaren haft en 
viktig roll för att stödja arbetet så att det har blivit ett lärande i hela processen. Reed och Card (2016) 
menar att när PDSA metodiken lyckas lösa specifika problem så hjälper också metodiken att forma 
hälso- och sjukvårdens kultur.  
 
Medarbetarna uttrycker i fokusgruppsintervjuerna att de vill vara delaktiga och veta varför, få 
indikationen varför en förändring ska ske. Det är en av tre viktiga faktorer som finns i Model for 
Understanding Success in Quality (MUSIQ) för att få förståelse varför kvalitetsförbättringar fungerar 
(Kaplan, Provost, Froehle, & Margolis, 2012). Det andra området är de insatser och aktiviteter som 
genomförs i förändringsarbetet. På psykiatriska kliniken är det väldigt olika hur förbättringsarbeten 
organiserats och vilka aktiviteter som genomförts, men medarbetarna uttrycker att det är bra med en 
struktur och ledarskap i arbetet för att det ska leda framåt. Det tredje området är i vilket kontext 
förändringen ska ske och här upptäcktes motsägelsefulla resultat då medarbetare säger att det är 
viktigt med hög närvaro på möten men det visar sig att flera av dem endast deltagit i liten omfattning 
på planerade möten. Det är viktigt att synliggöra dessa mönster i verksamheten, att förstå hur det egna 
agerandet påverkar verksamhetens kultur och resultat (Senge, 2006), att man säger en sak och gör 
något annat. Detta är ett hinder i verksamheten som behöver belysas liksom att det finns olika 
intressen i verksamheten som kan förhindra förändring och utveckling. Siriwardena (2012) menar att 
det är viktigt att erkänna betydelsen av hinder som kan finnas i verksamheten där förändringen ska 
genomföras och dessa kan vara professionell status, organisationens kultur, kommunikation och 
ledarskap.  
 

Metoddiskussion 

 
Förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet har följts via PDSA cykler tillsammans med korta avstämningsmöten. 
Projektledarens kunskap om förbättringsarbetets kontext gjorde så att PDSA hjulet skräddarsyddes via 
blanketter för att som Baker (2011) menar förhindra potentiella hinder. Hinder som skulle kunnat 
uppstå var att flera uttryckte att det var svårt att genomföra och dokumentera enligt PDSA och 
blanketten gjordes för att överbrygga detta med bibehållen PDSA struktur. 
 
Tidigare erfarenheter visade på fortsatta utmaningar i förbättringsarbetet och det var viktigt att ha en 
planering för att komma till genomförande, studera och agera (Langley et al., 2009). Genomförs hela 
PDSA cykeln så bidrar den med ett lärande då varje steg genomförs (Nelson et al., 2007; Reed & Card, 
2016) varför det var viktigt att få till alla stegen i PDSA cykeln. Varje erbjudande och genomförande 
resulterade i en PDSA cykel där varje behandlare noterade hur det hade gått samt sina reflektioner. 
Detta visade sig vara en bra metod för att komma ihåg hur det hade gått och erfarenheterna 
redovisades av projektmedlemmarna på förbättringsmötena där alla projektmedlemmar var inbjudna.  
 
Den ifyllda blanketten lämnades vid förbättringsmötet eller via internpost till projektledaren. Flera 
medarbetare behövde påminnas om att lämna blanketterna varför resultatet av antal erbjudna och 
genomförda digitala vårdmöten inte säkert kan säkerställas då de var underlag till förbättringsarbetets 
mätningar. Ytterligare fakta grundas på att antalet genomförda digitala vårdmöten har jämförts med 
inlämnade blanketter och antal ”rätt bokade” möten i journalsystemet och den visar på att det är fler 
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inlämnade blanketter än bokade möten. Lärdomar av detta är att det skulle ha varit en mätning av 
antal ”rätt bokade möten” i första PDSA cykeln för att säkerställa att bokningen görs rätt. 
 
Det var svårt att komma igång med digitala vårdmöten. För att kartlägga varför det var svårt så var det 
viktigt att stanna upp i förbättringsarbetet och kartlägga varför inte fler erbjudanden och möten 
genomfördes. En behandlare erbjöds sig att erbjuda alla de patienter hon hade under två veckor, ett så 
kallad ”n-of-1” trial (Sedgwick, 2014) där behandlarens ”mottagning” var urvalet för att skapa mer 
kunskap om patienterna ville ha digitala vårdmöten (figur 9). Detta gjordes inte utifrån PDSA 
strukturen. Testet kunde ha bidragit till större lärande om fler behandlare genomfört liknade test där 
patientens unika egenskaper hade redovisats, i detta fall om de tackar ja eller nej till digitala 
vårdmöten och om strukturen med PDSA används. Lärdomarna var att inte vara för snabb utan 
reflektera över vad det är det vi vill veta, hur vi planerar för det, för att skapa mest kunskap i vår test 
som vi kan använda till nästa test (Langley et al., 2009; Tonnquist, 2016). 
 
Ytterligare en lärdom var att motivera medarbetarna till att utföra det som var bestämt samt att 
uppmunta till genomförande även om upplevelsen är ett misslyckande. Ett erbjudande av digitala 
vårdmöten som inte resulterade i det som förväntades var en lärdom som var viktig att sprida lika som 
lärdomar där det gick som det var förväntat (Tonnquist, 2016). 
 
Bortfall 
Det är få patienter som har svarat på enkäten om den egna upplevelsen (figur 12). Bortfallet kan ge en 
felaktig bild av resultatet av skattningarna om de som har svarat har en annan uppfattning än de som 
inte svarat. Redovisat resultat av patientnöjdheten kan vara felaktigt, men de som har haft digitalt 
vårdmöte vill gärna har det igen. 
 
Studien av interventionen 
Författaren har kritiskt granskat sin egen utbildning och erfarenhet i studien och utifrån denna kan 
brister finnas i studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) men då studier om 
förbättringsarbeten påvisar liknade resultat (Reed & Card, 2016; Siriwardena, 2012) kan detta indikera 
på trovärdighet. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen som har skett via fokusgruppsintervjuer och fokusgruppsintervjuerna har varit 
uppdelade i två grupper. Grupp A som varit med och utarbetat metoden och grupp B som kom med i 
förbättringsarbetet lite senare och skulle arbeta efter utarbetad metod. Detta val gjordes då de olika 
grupperna förväntades ha olika information om hur det var att vara med och utveckla ett nytt 
arbetssätt och hur det var att göra/lära sig ett nytt arbetssätt. I båda fokusgrupperna fanns både chefer 
och medarbetare i båda grupperna och det kan resultera i att åsikter inte kom fram som de kanske 
skulle ha gjort om medarbetare respektiver chefer varit var för sig. Möjligtvis hade en ytterligare 
fokusgrupp med de som lämnat återbud tillfört mer material men i de båda genomförda 
fokusgruppsintervjuerna fördes liknande dialoger så ämnet ansågs mättat (Wibeck, 2012). 
 
Deltagarna hade själva valt att delta i förbättringsarbetet och i med det ansågs de positiva till en 
förändring som skulle kunna påverka forskningens resultat. Det som framhölls i 
fokusgruppsintervjuerna, i positiv och negativ riktning kan bero på deltagarnas, medvetenheten om att 
projektledaren var i rummet och skulle analysera materialet. Om det finns åsikter och tankar som inte 
kom fram under fokusgruppsintervjuerna kan det vara en nackdel för trovärdigheten i studien 
(Wibeck, 2012) För att minimera påverkan från projektledaren under fokusgruppsintervjuerna hölls 
intervjuerna av en samtalsledare och projektledaren agerade bisittare. Samtalsledaren var väl insatt 
ämnet digitala vårdmöten och förbättringskunskap, samt syftet med studien.  
 
Data har också samlats in via mötesanteckningar och främst har detta gett information om deltagandet 
vid förbättringsmötena men också lärdomar som har skapats under projektets gång. 
 
Dataanalys 
Fokusgruppsintervjuer som kombineras med dokumentanalys ger flera perspektiv av studien och 
enligt Baker (2011) ökar det studiens trovärdighet. 
 
Författarens förförståelse kan ha påverkat analysen då författaren har god kännedom om 
verksamheten. Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier som representerar det uppenbara 
innehållet i fokusgruppsintervjuerna. Övergripande tema som representerar det latenta innehållet har 
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inte tagits fram (Graneheim & Lundman, 2004) då forskarens förutfattade meningar kan vara en 
begränsning så att viktiga budskap i studien går förlorade. Det skulle också kunna vara tvärtom, att 
förförståelsen hade gett möjlighet till en fördjupad förståelse och ny kunskap (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Analysen av det transkriberade materialet och minnesanteckningarna genomfördes 
av författaren på egen hand och det kan vara en brist i analysförfarandet som kan ha påverkat studiens 
resultat. Material och metod stämdes av med handledaren av studien. 
 
För att säkerställa att författaren uppfattat fokusgruppsintervjuerna på ett riktigt sätt validerades 
analysen av två projektmedlemmar som läste igenom sammanställningen (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). 
 
Förslag till fortsatt förbättringsarbete 

 Fortsättningsvis bör utveckling av tekniken för att genomföra digitala vårdmöten ske, så att 

tekniken är integrerad i verksamhetens system för att underlätta användandet. 

 I detta förbättringsarbete har i huvudsak medarbetare valt ut de patienter som ska erbjudas 

digitala vårdmöten. Fortsatt förbättringsarbete kan utvecklas med att patienten själv via 

exempelvis webbtidboken bokar sitt besök på psykiatriska kliniken. 

 Utveckla användningen och utvärdera vilka behandlingar som effektivt kan genomföras i 

hemmet via digitala vårdmöten.  

Förslag till fortsatt forskning 

 Om och hur de lärdomar som skapats i studien används för verksamhetsutveckling. 

 Undersöka hur patienters beteenden och behov ser ut både på individnivå och på gruppnivå 

inom psykiatrisk vård för att bättre möta patientens behov. 
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Slutsatser 

Slutsatser som dras från förbättringsarbetet är att vid erbjudandet om digitala vårdmöten är 

behandlarens och läkarens inställning till patientens kapacitet och tekniken central. Att tro på 

patientens förmåga att välja om patienten vill ha sitt besök via digitalt vårdmöte. Digitala vårdmöten 

som ett komplement till fysiska besök bidrar till att vården ges utifrån patientens individuella 

förutsättningar och ökar tillgängligheten, ger flexibla mötesformer och patienten behöver inte resa till 

sjukhuset. Viktigt är att tekniken stödjer arbetssättet och flera olika system som kräver tid och 

dubbeldokumentation blir ett hinder. För att följa processen i förbättringsarbetet och PDSA cyklerna 

är det viktigt med regelbundna avstämningar för att se att förbättringsarbetet går framåt och att 

hinder i arbetet kan åtgärdas. För att veta vad som ska göras och hur processen ska gå till behöver 

informationen vara tydlig och repeteras. Informationsmaterial behöver finnas till hands som stöd för 

att göra rätt. 

Slutsatserna från studien visar att ett strukturerat arbete med PDSA cykeln bidrar med ökad förståelse 

för förändringsprocessen och inte enbart metoden som ska förändras och/eller utvecklas. Ledarskapet 

lyfts fram på olika nivåer som centrala i förbättringsarbetet, närmaste chef och ledningsgrupp spelar 

en viktig roll för att påverka förbättringskulturen och de värderingar och normer som finns i 

verksamheten. Ledare och chefer behöver vara enade om varför förändringar ska ske för att kunna 

förmedla detta till sina medarbetare och stödja arbetet. När medarbetare vet varför förändringen ska 

ske och förändringen berör det egna arbetet är den lättare att genomföra.  

Ledare och chefer som ser till att medarbetare är delaktiga och att det finns en struktur för 

förbättringsarbeten formar kulturen till stöd för verksamhetsutveckling. 



31 
 

Referenser 

Argyris, C. (2003). A Life Full of Learning. Organization Studies, 24(7), 1178-1192.  
 
Baker, G. R. (2011). The contribution of case study research to knowledge of how to improve quality of 

care. BMJ Quality & Safety, 20(1), 30-35.  
 
Bashshur, R. L., Shannon, G. W., Bashshur, N., & Yellowlees, P. M. (2015). The Empirical Evidence for 

Telemedicine Interventions in Mental Disorders. Telemed J E Health, 22(2),87-113. 
 
Batalden, P. B., & Davidoff, F. (2007). What is “quality improvement” and how can it transform 

healthcare? Quality and Safety in Health Care, 16(1), 2-3.  
 
Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning (5 uppl). Lund: 

Studentlitteratur AB. 
 
Brooks, E., Turvey, C., & Augusterfer, E. F. (2013). Provider barriers to telemental health: obstacles 

overcome, obstacles remaining. Telemed J E Health, 19(6), 433-437.  
 
Chakrabarti, S. (2015). Usefulness of telepsychiatry: A critical evaluation of videoconferencing-based 

approaches. World J Psychiatry, 5(3), 286-304.  
 
Chan, S., Parish, M., & Yellowlees, P. (2015). Telepsychiatry Today. Curr Psychiatry Rep, 17(11), 89-

98.  
 
Dahlin-Ivanoff, S., & Holmgren, K. (2017). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Fortney, J. C., Pyne, J. M., Edlund, M. J., Williams, D. K., Robinson, D. E., Mittal, D., & Henderson, K. 

L. (2007). A randomized trial of telemedicine-based collaborative care for depression. J Gen 
Intern Med, 22(8), 1086-1093.  

 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.  
 
Hilty, D., Yellowlees, P. M., Parrish, M. B., & Chan, S. (2015). Telepsychiatry: Effective, Evidence-

Based, and at a Tipping Point in Health Care Delivery? Psychiatr Clin North Am, 38(3), 559-
592.  

 
Hilty, D. M., Ferrer, D. C., Parish, M. B., Johnston, B., Callahan, E. J., & Yellowlees, P. M. (2013). The 

effectiveness of telemental health: a 2013 review. Telemed J E Health, 19(6), 444-454.  
 
Hsiu-Fang, H., & Sarah, E. S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative 

Health Research, 15(9), 1277-1288.  
 
Johansson, A. M., Lindberg, I., & Söderberg, S. (2014). The views of health-care personnel about video 

consultation prior to implementation in primary health care in rural areas. Primary Health 
Care Research & Development, 15(2), 170-179.  

 
Jönköping University. (2016). Etisk granskning av forskning om förbättringsarbeten inom vård och 

sociala verksamheter. Hämtad 11 november, 2017 från  
http://ju.se/download/18.5f31cb92153936e5c35f1b5/1458652058854/Etisk+granskning+av+
forskning+om+f%C3%B6rb%C3%A4ttringsarbeten%2C+rev+160205.pdf 

 
Kaplan, H. C., Provost, L. P., Froehle, C. M., & Margolis, P. A. (2012). The Model for Understanding 

Success in Quality (MUSIQ): building a theory of context in healthcare quality improvement. 
BMJ Quality & Safety, 21(1), 13-20.  

 
Kruse, G. R., Rohland, B. M., & Wu, X. (2002). Factors Associated With Missed First Appointments at 

a Psychiatric Clinic. Psychiatric Services, 53(9), 1173-1176.  



32 
 

Langley, G. J., Moen, R. D., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., & Provost, L. P. (2009). The 
Improvement Guide a Practical Approach to enhancing Organizational Performance. San 
Fransisco: Jossey-Bass. 

 
Long, J., Sakauye, K., Chisty, K., & Upton, J. (2016). The Empty Chair Appointment. SAGE Open, 6(1), 

1-5.  
 
Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund Nielsen & M. 

Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 219-234). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

 
Mitchell, A. J., & Selmes, T. (2007). A comparative survey of missed initial and follow-up 

appointments to psychiatric specialties in the United kingdom. Psychiatr Serv, 58(6), 868-
871.  

 
Morland, L. A., Greene, C. J., Rosen, C. S., Foy, D., Reilly, P., Shore, J., He, Q., & Frueh, B. C. (2010). 

Telemedicine for anger management therapy in a rural population of combat veterans with 
posttraumatic stress disorder: a randomized noninferiority trial. J Clin Psychiatry, 71(7), 855-
863.  

 
Nelson, E. C., Batalden, P. B., & Godfrey, M. M. (2007). Quality By Design: A Clinical Microsystems 

Approach. San Fransisco: Jossey-Bass. 
 
Ogrinc, G., Davies, L., Goodman, D., Batalden, P., Davidoff, F., & Stevens, D. (2015). SQUIRE 2.0  
 (Quality Improvement Reporting Excellence): Revised Publication Guidelines From a Detailed 

Concensus Process. American Journal of Medical Quality, 30(6), 543-549. 
 
Olsson, K. (2016). Virtuellt patientmöte ny möjlighet. Läkartidningen, 113(6), 26-27.  
 
Papadimitriou, G. (2017). The "Biopsychosocial Model": 40 years of application in Psychiatry. 

Psychiatriki, 28(2), 107-110.  
 
Provost, L. P., & Bennett, B. (2015). What`s Your Theory? Driver Diagram Serves as Tool for Building 

and Testing theories for Improvement. Quality Progress, July, 36-43.  
 
Provost, L. P., & Murray, S. K. (2011). The health care data guide. Learning from data for 

improvement. San Francisco: Jossey-Bass. 
 
Reed, J. E., & Card, A. J. (2016). The problem with Plan-Do-Study-Act cycles. BMJ Quality & Safety, 

25(3), 147-152.  
 
Regeringskansliet. (2016). Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkterför digitalisering i 

socialtjänst och hälso- och sjukvård.  Stockholm. 
 
Region Jönköpings län. (2009). Huvudriktlinjer för samverkan mellan psykiatri och primärvård för 

vuxna. Hämtad 9 februari, 2018 från  
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=15049&nodeId=39803 

 
Region Jönköpings län. (2017a). Budget med flerårsplan 2017 flerårsplan 2018–2019. Hämtad 12 

februari, 2018 från https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-
lan/strategier-och-handlingsplaner/region-jonkopings-lans-budget/budget-2017.pdf 

 
Region Jönköpings län. (2017b). Digitala vårdmöten - Riktlinje. Hämtad 7 september 2017 från 

http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=26662&childId=138455#copy 
 
Region Jönköpings län. (2017c, 14 februari). Bra Liv nära - din vårdcentral online. [Video] Hämtad 

från https://vimeo.com/204009326 
 
Sedgwick, P. (2014). What is an “n-of-1” trial? BMJ : British Medical Journal, 348(4). 

doi:10.1136/bmj.g2674 
 



33 
 

Senge, P. (2006). The fifth disipline. The art and practice of learning organization. USA: Doubleday. 
 
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 
SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 
 
SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 
 
Shore, J. H. (2013). Telepsychiatry: videoconferencing in the delivery of psychiatric care. Am J 

Psychiatry, 170(3), 256-262.  
 
Siriwardena, A. N. (2012). Why quality improvement initiatives succeed or fail: the MUSIQ of quality 

improvement. Quality in Primary Care, 20(1), 1-3.  
 
SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf 
 
Svensson, L., Ellström, P.-E., & Brulin, G. (2007). Introduction: On Interactive Research. 

International Journal Of Action Research, 3(3), 233-249.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting. (2015a). Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården. 

Diskussionsunderlag för utveckling och innovation. Hämtad 4 april, 2018 från  
https://skl.se/download/18.5e588ed415aa6ecabde9f48f/1489484509965/Beteenden+och+be
hov+hos+personer+i+kontakt+med+v%C3%A5rden.pdf 

 
Sveriges Kommuner och Landsting. (2015b). Rapport Analysuppdrag: Flippen. Hämtad 4 april,2018 

från 
https://skl.se/download/18.b0a557c16076a65ab52516e/1513926973950/Flippen,%20analysu
ppdrag.pdf 

 
Thor, J., Lundberg, J., Ask, J., Olsson, J., Carli, C., Härenstam, K. P., & Brommels, M. (2007). 

Application of statistical process control in healthcare improvement: systematic review. 
Quality and Safety in Health Care, 16(5), 387-399.  

 
Tonnquist, B. (2016). Projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 
 
Wibeck, V. (2012). Fokusgrupper. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod. Från idé till 

examination inom omvårdnad (s. 193-213). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Bilagor 

1. Påverkansanalys 
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2. Kommunikationsplan 

 
      
    

 
Vem? 
Intressent 

 
Varför? 
Syfte 

 
Vad? 
Budskapet 

 
Hur? 
Kanal 

 
När? 
Tidpunkt/interval
l 

 
Ansvarig? 
Sändare 

 
Patient/brukare 

 
Delaktighet 
Information 

 
Nuläge – 
planering - 
mål 

 
Fysiska möten 
E-post, telefon 

 
Brukardialog, 
deltagande i 
framtagande av 
material 
Enkät efter 
digitalt vårdmöte 

 
Projektledare 
och 
projektgrupp 

 
Projektgrupp 

 
Delaktighet, 
planering 

 
Nuläge – 
planering - 
mål 

 
Fysiska möten 
E-post, intranät 

Förbättringsmöte 
varannan vecka. 
Dokumentation 
via intranät, E-
post vid behov 

 
Projektledare 
och 
projektgrupp 

 
Projektägare 
Verksamhetschef 

 
Delaktighet 

 
Nuläge 

 
Fysiska möten, 
information via 
intranät 

 
Korta 
avstämningar 
varje månad 

 
Projektledare 

 
Ledningsgrupp 

 
Information 
och dialog 

 
Nuläge 

 
Ledningsgruppen, 
intranät 

 
Varannan månad 

 
Projektledare 

 
Medarbetare på 
psykiatriska 
kliniken 

 
Information 
och dialog 

 
Nuläge 

 
Klinikdag, APT, 
intranät 

 
Några gånger 
under projekt 

 
Projektgrupp 
och 
projektledare 

 
Verksamhetsomr
åde psykiatri 
ledningsgrupp 
(LUP) 

 
Information 

 
Nuläge -
fortsättn 

 
Via verksamhetschefs 
medverkan i LUP 

 
Vid uppstart, 
mitt- och 
avslutande 

 
Verksamhets 
chef 
Projektledare 

 
Höglandet och 
Jönköpings 
psykiatriska 
kliniker 

 
Information 
och dialog 

 
Nuläge 

 
Telefon, E-post via 
verksamhetsutveckla
re 

 
Varannan månad 

 
Projektledare 

 
Allmänheten 

 
Information 

 
Möjliget 
till besök 
via teknik 

 
Olika medier 

 
Vid avslut?  

 
Projektledare 
Kommunikatör 
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3. Riskanalys 
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4. SWOT-analys 

 
 

 
 

Styrkor Svagheter 

• Patienter som ofta uteblir – 
kan videolänk vara ett 
alternativ? 

• Unga teknikkunniga patienter 
kan föredra videomöte 

• Viljan att försöka och att testa 
att komma igång 

• Gruppmöte om man behöver 
vara fler än en vid besöket 

• Möjlighet att erbjuda patienter 
med stora svårigheter att ta sig 
till Värnamo/psyk kliniken för 
möte. 

• Att man missar information/att inte 
”se” patienten genom att inte träffas 
”live” 

• Hur göra om allvarlig försämrat 
tillstånd/hög suicidrisk etc? 

• Somatisk undersökning 
• ”Distraktioner” från patientens sida 

(barn, telefon som ringer mm) 
• Kunskap om tekniken – redan ett 

problem vid Lyncmöten 
 

 

 
 

Möjligheter Hot 

• Kunna ha kontakt med patient 
som ej vill komma till kliniken 
ex suiciduppföljning 

• Koppla upp sig överallt 
• Snabba bokningar som kan ske 

samma dag 
• Arbeta hemifrån (alternativ 

arbetsplats) 
• Vid återbud plocka in annan 

patient som kan koppla upp sig 
 

• Måste vara säkert nät, ej kunna hacka 
sig in eller det får inte vara en risk att 
göra ”fel” när man kopplar upp sig mot 
patienten 

• Patientens möjlighet att vara ”ensam” 
vid skärmen påverkar beh/samtalet 

• Tekniska svårigheter, t.ex att 
kommunikationen bryts 

• Förlorar vi något i 
bemötande/allians/relation när möte 
sker huvudsakligen per video? 

• Alla patienter har inte möjlighet att ta 
till sig KBT- behandling via länk. 

• Likvärdig vård? Hur blir det med 
patienter eller vårdpersonal som inte 
kan datorer? 

• Kan bli svårt att motivera patienten att 
komma hit när det behövs 

• För många patienter som 
kräver/önskar möten via nätet – tryck 
på oss, ökade väntetider 

• Patienten kan inte ta emot samtal från 
oss (dålig täckning) 
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5. Test – att erbjuda digitala vårdmöten    Datum: 
 
Skriv nedan på varje patient som du har erbjudit digitalt vårdmöte 
 
Planera:  

 Erbjud digitala vårdmöten 

 Var noga med att informera om att det är vårdcentralens teknik som används och den 
information som finns tillgänglig i appen/hemsidan gäller digitala vårdmöten på 
vårdcentralen.  

 Använd informationsbroschyr om hur patienten loggar in och kallelsen kommer via mail 

 Informera om att patienten kommer att få en enkät via mail för att utvärdera mötet. 
(information och kontaktuppgifter finns i broschyren) 

 
Genomföra: Vad hände?  
 
 
 
 
Studera: Hur gick det? Bra? Kan förbättras? 
 
 
 
Agera: slutsatser 
 
 
 
 
Ringa in din upplevelse av att erbjuda digitala vårdmöten?  
 
Mycket bra      Bra Varken eller  Mindre bra   Inte bra
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6. Test – att genomföra digitala vårdmöten   Datum: 
 
   Mail för enkät: 
   Har patienten genomfört flera digitala vårdmöten?
  
 
Skriv nedan på varje patient som du har genomfört digitalt vårdmöte med 
 
Planera:  
• Boka patienten i Bra liv nära 
• Boka patienten i Cosmic  
• Tänk på din bakgrund och att du inte har sitter med ”solen” i ansiktet 
• Genomför digitala vårdmöten, 
 
 
Ställ frågan i slutet av mötet hur ni ska ses vid nästa tillfälle. Hur ville patienten ses? 
 
Genomföra: Vad hände?  
 
 
 
Studera: Hur gick det? Bra? Kan förbättras? 
 
 
 
Agera: slutsatser 
 
 
 
 
Ringa in din upplevelse av att genomföra digitala vårdmöten?  
 
Mycket bra      Bra Varken eller  Mindre bra   Inte bra 
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7a. Brev till patienter som genomfört digitala vårdmöten. 

 

Hej! 

 

Du har valt att tacka ja till att genomföra digitala vårdmöten och jag är tacksam om du vill svara på 
denna enkät där frågorna fokuserar på dina upplevelser och synpunkter vid det digitala vårdmötet. 
Ditt deltagande är frivilligt men svaren är en del i att förbättra och utvärdera digitala vårdmöten. 
Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

 

Resultatet kommer att redovisas i sammanställt statistik i form av tabeller där enskilda personers svar 
inte kommer att kunna utläsas och inga namn kommer att nämnas. 

Har du frågor så kontakta projektledare: Marita Holm Löv, verksamhetsutvecklare 
marita.holm.lov@rjl.se 010-244 XX XX. OBS! detta mail går inte att svara på. 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=XXXXXXXXXXXX     

 

Tack på förhand! 
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7b. Enkät till patient som genomfört digital vårdmöte 

 
 

 

När Du besvarar frågorna, tänk på besöket Du hade med vårdpersonalen vid ditt 

senaste/detta genomförda besök. Markera den siffran som stämmer bäst överens 

med din upplevelse. 
 

 

1. Hur stor ansträngning gjordes för att hjälpa Dig att förstå Din hälsosituation? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ingen         Allt 

ansträngning         som 

gjordes         kunde 

         göras, 

         gjordes 

2. Hur stor ansträngning gjordes för att lyssna på de saker som betyder mest för Dig 

gällande Din hälsosituation? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ingen         Allt 

ansträngning         som 

gjordes         kunde 

         göras, 

         gjordes 

 

3. När ni valde vad som ska göras härnäst, hur stor ansträngning gjordes för att ta 

hänsyn till det som är viktigast för Dig? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ingen         Allt 

ansträngning         som 

gjordes         kunde 

         göras, 

         gjordes 

4. Skriv nedan vad du tyckte om att genomföra ett digitalt vårdmöte med din 

behandlare och eller läkare på psykiatriska kliniken? 

 

5. Skriv nedan om du har några tankar eller erfarenheter du vill delge oss för att dina 

besök och kontakter med psykiatriska kliniken ska passa dig på bästa sätt?  

Tack för din medverkan! 
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8. Inbjudan till fokusgruppsintervju 

 

Välkommen! 

Du är inbjuden till en fokusgruppsintervju då du har varit med i förbättringsarbetet, digitala 

vårdmöten.  

Fokusgruppsintervjun syftar till att studera gruppens erfarenheter av ett strukturerat 

förbättringsarbete. Identifiera era erfarenheter som finns vid förändrade metoder och arbetssätt. 

De erfarenheter som kommer fram i fokusgruppsintervjun kommer att användas för att ge ökad 

kunskap om hur förändringar kan ske för fortsatt utveckling av verksamheten.  Förutom att 

kunskapen ska användas på kliniken genomförs studien som en del av mastersexamen inom 

utbildningen Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Jönköping University, 

våren 2018.  

Hur går det till? 

 Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas genom att detta meddelas Marita 

Holm Löv och inga frågor kring ett sådant beslut kommer ställas. 

 Det är endast medarbetare som fått utbildning i digitala vårdmöten som är inbjudna. Det blir 

två grupper, en med medarbetare som utarbetat metoden och en med medarbetare som 

introducerats i metoden. 

 Fokusgrupperna leds av Anna Sandström, verksamhetsstrateg i verksamhetsområde 

psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Marita Holm Löv kommer att vara med under 

intervjuerna men har ingen aktiv roll vid mötet mer än att dokumentera och sammanfatt det 

som har sagts. 

 Fokusgrupperna kommer att träffas vid ett tillfälle vardera med omfattning max 45 minuter. 

 Öppna frågor med eventuella följdfrågor kring ovanstående tema kommer ställas till 

deltagande medarbetare. 

 Fokusgruppsintervjuerna kommer att spelas in. 

 Under tiden före utskrift kommer det inspelade materialet förvaras oåtkomligt för alla utom 

vårdadministratör som skriver ut intervjun, samt Marita Holm Löv. 

 Det inspelade materialet kommer att raderas efter utskrift. 

 Det utskrivna materialet kommer att förvaras oåtkomligt för alla utom Marita Holm Löv som 

analyserar materialet. 

 Materialet kommer att presenteras på ett sådant sätt så att det inte går att identifiera vem 

som sagt vad. 

När träffas vi? 

Du är välkommen den X kl X Vi träffas i konferensrummet X. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Marita Holm Löv, 010-244 XX XX  Handledare: Martin Rejler Martin.Rejler@rjl.se 
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9. Intervjuguide 

 

Öppningsfråga:  

Hur tycker ni det är att arbeta med förbättringsarbeten? 

• Erfarenheter 

• Vad är svårt? 

• Bra? 

• Resultat av tidigare erfarenheter? Ge exempel 

Kärnfrågor med förslag på följdfrågor: 

Vad anser ni är viktigt när förbättringar och förändringar ska genomföras? 

• Kan du utveckla detta lite mer? 

• Vad är svårt? Hinder? 

• Vad är lätt? Framgångsfaktorer? 

• Ge exempel? 

• Medarbetare 

• Ledning 

Hur var det att arbeta med förbättringsarbetet digitala vårdmöten? 

• Vad var bra/mindre bra 

• Vilka lärdomar tar du med dig efter detta arbete? 

I detta arbete har ni använt några förbättringsverktyg, bl. a PDSA-hjulet. Var det till 
hjälp/underlättade det när ni prövade digitala vårdmöten? 

• På vilket sätt? 

• Något annat som var till hjälp? 

• Ge exempel 

Hur benägna känner ni er att fortsätta erbjuda och genomföra digitala vårdmöten framöver? 

• Vad behövs för detta? 

• Finns det svårigheter? 

• Ge exempel 

Sammanfatta dialogen 

Är det något ytterligare ni vill tillägga? 

 


