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BAKGRUND

• Deltagande i Coachingakademins utvecklingsprogram via QRC 

Stockholm våren 2014- våren 2015.

• Tanken är att stimulera förbättringsarbete med stöd av 

kvalitetsregister.

• Teamet arbetar lokalt med sitt förbättringsprojekt. Projekten ska 

fokusera på områden med stor förbättringspotential och syfta till 

bättre vård och utfall för patienterna. 



BAKGRUND

• Norrtälje sjukhus började att registrera i Svenska palliativregistret 

hösten 2012

• Vi har en skriftlig rutin för hur detta ska gå till och en person är 

ansvarig för inmatningen.

• 2014 registrerade vi 94% av samtliga dödsfall på sjukhuset.

• Vi är bra på att registrera men behöver jobba vidare med våra 

resultat!



VAD KAN VI BLI BÄTTRE PÅ?!



KARTLÄGGNING MED 5 P

SYFTE- Att införa ett systematiskt arbetssätt kring smärtskattning

PATIENTER- Samtliga patienter som är inskrivna på våra fyra 

vårdavdelningar

PERSONAL- Sjuksköterskor och undersköterskor på 

vårdavdelningarna. AT-läkare, ST-läkare och överläkare. 

Enhetschefer.

PROCESSER- SMOG (smärtombudsgruppen), IT-stöd, 

patientbroschyr, den palliativa patienten, utbildning, lathund/rutin

MÖNSTER-Slumpmässig journalgranskning, sammanställning av 

data, målvärde i verksamhetsplan, fortsatt mätning och 

utvärdering



VAD ÄR DET VI VILL FÖRBÄTTRA?

Smärtskattningen och dokumentationen av smärtskattning med 

hjälp av de validerade smärtskattningsinstrumenten VAS och 

Abbey Pain Scale och i förlängningen förbättra symtomkontrollen 

beträffande smärta. 



HUR TÄNKTE VI?!

• Från den palliativa patienten till alla inskrivna patienter…

• När vi ändå gör det kan vi göra det på alla patienter…

• Vilket i slutändan leder till förbättrad smärtskattning av den 

palliativa patienten…



ANDEL PATIENTER DÄR DET FINNS DOKUMENTATION 

ENLIGT VAS I JOURNALEN (EGEN JOURNALGRANSKNING)
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Smärtskattningar sista levnadsveckan med 

validerat instrument enligt Svenska

Palliativregistret
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Ordination av injektionsläkemedel mot 

smärta vid behov enligt Svenska 

Palliativregistret

86 8586

75

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

jan febr mars april maj juni

Hela sjukhuset

Geriatriken



VÅRT RESULTAT



FIRA RESULTATEN!!



FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?!


