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Onkologiska kliniken avd 21, Södersjukhuset Stockholm tillhör  onkologkliniken på 
Karolinska Universitets Sjukhuset. Här vårdas vuxna personer i olika skeden av sin 

cancersjukdom. Den genomsnittliga vårdtiden är cirka 3-4 dygn. 

Utvecklingsområde
Förbättra strukturen för ronden för att patienterna ska vara trygga, delaktiga 
och följsamma i sin vård och behandling och ge förutsättningar till kortare 
vårdtid.
Kartläggning: 
Genom en processkartläggning av en arbetsdag identifierade vi att det 
saknades struktur vid rondarbetet och detta bekräftades  med en 
personalenkät. Ronden ansågs vara ostrukturerad och långdragen. Ett 
kvalitetsgap identifierades som visade att ronden var centrerad på 
personalens behov och att det fanns en bristande samsyn kring patientens 
vård. För att undvika att sjukhusvistelsen inte blir längre än nödvändig för 
patienten, krävs noggrann planering under vårdtiden.

Vad har vi lärt oss?
Förbättringsarbete är en 
pågående process, man blir 
aldrig klar.

Förbättringarna har lett till: 
• Större engagemang hos personalen
• Bättre teamkänsla
• Rondtavlan ger bättre struktur
• Läkarna är mer involverad i detaljerna 

kring patienten
• Paramedicinarna har överblick över alla 

patienters aktuella planering 
• Patienterna är fördelade på morgonen 

och det spar tid

Hur går vi vidare?
Utbilda medarbetare i SBAR. 
Följa upp upplevelse av ronden via enkäter. 
Fortsätta mäta eftervårdsbehov var tredje vecka. 
Utvärdera förbättringsarbetet kontinuerligt 
på APT.
Ta emot önskemål och förbättringsförslag
från kollegor. 
Involvera patienten i ronden.

Mål:
En tidseffektiv rond med ett strukturerat rondarbete 
som ger en ökad samsyn kring vården av patienten, 
där patientens aktuella medicinska, sociala och 
omvårdnadsbehov identifieras.  
100% av patienterna skall ha en påbörjad 
eftervårdsplan dokumenterad i journalen inom 48 
timmar.  Målet skall vara uppnått december 2014.

Enkätundersökning av Patientens upplevelse av 
ronden.
Patienterna är överlag nöjda i dagsläget, men om de 
fick förändra något så svarade de flesta att de gärna 
skulle vilja veta vilken tid ronden kommer till just 
dem. På frågan kring upplevelse av att sänggrannen 
hör vad som sägs svarade majoriteten att det inte var 
något problem men att det uppfattas mer negativt att 
höra informationen som ges till sänggrannen. 

Kvalitetsgapet – bristande samsyn 
kring patientens vård

Vi tog fram en rondtavlan samt olika checklistorna för att underlätta förberedelser 
och skapa struktur inför ronden
Den nya rondtavlan :
• Förenklar och gör arbetet mer överskådligt
• Underlättar prioriteringen av vilken patient som behöver rondas först och vilka 

som kan skrivas ut innan ronden. 
• Förenklar flödet i det dagliga arbetet.

Vårt resonemang om hur olika förbättringsåtgärder skulle leda oss fram 
till vårt mål som är en strukturerad rond. 

Färgkodning:
Röd = akut patient
Blå =stabil patient
Gul = patienten utskrivningsklar till 
hemmet
Grön= patienten medicinskt 
färdigbehandlad men väntar annan 
instans, tex hospice. 

Förbättringar vi testat:
• Checklista för rond
• Professionskort (kom-ihåg-lista)
• Rondtavla med lathund
• Stör ej skylt
• Rond enligt SBAR
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Använder du checklistan för rond?

Antal medarbetare som anänder 
checklista vid rond
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Vet du hur man använder rapporteringsverktyget SBAR?

Antal medarbetare som vet hur 
man använder SBAR
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Andel patienter med 
dokumenterat eftervårdsbehov

Ett utvecklingsprojekt i

Värdeforum 

Vi påbörjar planeringen 
tillsammans med patienten 
tidigare. Det leder till att patienten 
är välinformerad och delaktig i sin 
vård


