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Sammanfattning
Under analysfasen i detta projekt kom det fram ur självskattningsenkäter som 55 medarbetare med
olika yrkeskategorier varav 32 ST undersköterskor svarade på och 4 workshops med 31 medarbetare
med olika yrkeskategorier att medarbetarna ville ha mer kunskaper i hur alla våra system och
program fungerar. De ville lära sig hur man hanterar och använder dessa system såsom
journalsystemet, avvikelsesystemet, intranätet, medarbetarportalen, schemaläggningssystemet,
Office 365 och grundläggande datahantering.
I genomförandefasen byggde vi ihop paketutbildningar för undersköterskor. En grupp om ca 16
deltagare fick gå 4 ST heldagar under en månads tid på utbildningar. Varje tisdag en 8 timmars
utbildningsdag. Totalt blev det 9 grupper. Vi använder oss av interna utbildare vid varje kurstillfälle.
I projektet har vi också arbetat fram ett förbättringsarbete. Vårat går ut på att skapa patientlistor
som är säkra och uppdaterade, hämtade direkt från journalen. Dessa listor ska vara som ett
hjälpmedel för personalen i sitt dagliga arbete.
Resultat:
Via självskattningsenkäter så visar det sig att undersköterskorna känner sig mer trygga i användandet
av de olika systemen. Andelen medarbetare som svarat ”Instämmer till viss del”, ”Instämmer inte
alls” och ”vet ej” har minskat.

Projektidé och förväntade resultat
Att alla undersköterskor sep 2018 har fått kompetenshöjning i journalsystemet genom utbildningar.
De ska känna trygghet i att arbeta i systemet, känna sig bekväma med dokumentation.
Att medarbetarna ska känna sig trygga i hur man skriver en avvikelserapport i Händelsevis.
Att sjuksköterskor sep 2018 ska känna sig trygga i att arbeta i systemet Webcare.
Medarbetarna ska sep 2018 känna att de kan behärska schemaläggningssystemet.

Förbättringsarbete: Man ska på ett säkert sätt få ut information om patienterna som man är
ansvarig för på sitt arbetspass via den nya patientlistan tagen direkt ur journalsystemet.
Lättare kunna arbeta i den datamiljön vi nu har fått, Office 365.
Man ska veta och känna sig säker på att kunna gå in i Medarbetarportalen för att få fram information
om sin anställning, policys mm. Man ska känna sig trygg i att kunna navigera på Insidan.
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Antal undersköterskor som fått utbildning
Utbildning
Baskunskaper i data och Office 365
(8 h)
Dokumentation och Take Care
(8 h)
Självservice/Heroma/Arbetstidsregler
(8 h)
Medarbetarportalen/Insidan/Händelsevis
(8 h)

Antal
medarbetare

Antal
timmar

111

8

109

8

111

8

112

8

Total summa
888
872
888
896
3544

Av dessa medarbetare har 104 unika medarbetare gått alla 32 timmars utbildning fördelat på 4
dagar, 8 timmar per gång.

Profession

Kvinnor

Män

Totalt

Undersköterskor

104

8

112

Sjuksköterskor

22

Totalt

22
134

Projektets resultat och mål
Vi har uppnått de mål vi satte från början i handlingsplanen. Undersköterskorna har fått
kompetenshöjning i de olika systemen som vi använder i vårt dagliga arbete.
Vi har skapat en patientlista ur Journalsystemet Take Care tillsammans med systemförvaltare. Vi har
implementerat ett nytt arbetssätt, nya rutiner och Lathundar för detta förbättringsarbete. Som en
förlängning så har nya rutiner skapats för kassering av patientlistor. Vi har ställt upp två stycken
dokumentförstörare på två avdelningar, vid in och ut stämplingsplattan. Det kändes naturligt att
”tugga” sin lista direkt i anslutning när man stämplar ut för dagen.
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Citat från medarbetare:







”Jag har lärt mig jättemycket som jag inte kunde tidigare. Jag är väldigt tacksam till de som
undervisar och till de som ordnar den här utbildningen.”
”Tack det var jättebra denna kurs! Verkligen, jag lärde mig mycket saker. Ni var väldigt snälla
och hade tålamod med oss. Jag ska träna ännu mera!”
”En förmiddag som bevisar att vi är i behov av sådana här dagar, raderar i alla fall inte bort
hela datorn . Tack!”
”Mailen, hur man gör. Typ allt, jättemycket tips, det gillar jag.”
”Tack för idag! Den här utbildningen(Kurs) hjälper mig så mycket med språket! Tack! ”
”Roligt, nu kan jag visa andra hur man gör, känner mig mindre stressad att behöva fråga
andra.”

Jag skickade ut frågor till alla avdelningschefer om de sett någon förändring/skillnad hos personalen
efter utbildningsinsatsen. Pratar man om det, mailas det mer, läggs det mer semester i Heroma ;),
skrivs det mer avvikelser, hjälper varandra mm.



”Jag svarar nog ja på alla de exempel du tar upp, naturligtvis ibland i omgångar, alltså inte
hela tiden.
”Inga jätte stora förändringar. Blivit lite bättre på att lägga in schema. Det har fungerat bra
tidigare med.
De har nog upptäckt att det finns mer funktioner men använder inte dessa fullt ut.
Jag tror det behövs återsamling och upprepning minst en gång per år för att få en förändring.
Vet att de tyckte det var bra.”

Jag har bjudit in alla undersköterskor oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionshinder.
Vi har bokat en lokal som alla kan ta sig till, medarbetare från Kungsholmen får dock en liten resväg
då dessa medarbetare är endast ca 3 personer vid varje tillfälle.
Lokalen ligger på bottenplan och är utrustad med 8 datorer, ett antal bärbara datorer, stor skärm och
har tillgång till headset och högtalare.
Dessa utbildningstillfällen är obligatoriska. Möjligheter ges att byta kurstillfälle om dessa inte skulle
passa medarbetaren.
Detta gäller alla utbildningstillfällen under hela 2017-2018.
Skulle det visa sig att någon hör eller ser dåligt vid något utbildningstillfälle så finns headset att tillgå
och möjlighet att sitta längst fram i lokalen!
Vi har en diskrimineringspolicy att arbeta och förhålla oss till.

4

Här nedan visas ett urval av cirkeldiagram på utplockade frågor från självskattningsenkäterna innan
och efter utbildningarna:

Händelsevis är det system vi
använder för att göra
avvikelser(Miljöavvikelse,
Arbetsmiljöavvikelse och
vårdavvikelse)

Jag vet vad Händelsevis är. Innan
utbildning, 32 svarade
Instämmer helt
och hållet

Instämmer till
stor del

12%
5%
16%

51%

Instämmer till viss
del

Instämmer inte
alls

16%

Vet ej

Jag vet vad Händelsevis är. Efter
utbildning, 40 svarade
Instämmer helt
och hållet

15%

3%

Instämmer till
stor del
Instämmer till viss
del

82%

Instämmer inte
alls
Vet ej
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Jag vet hur och var jag ska
dokumentera i Journalsystemet
Take Care. Innan utbildning, 32
svarade
Instämmer helt
och hållet

3%5%
22%

Instämmer till
stor del

48%

Instämmer till viss
del
Instämmer inte
alls

22%

Vet ej

Jag vet hur och var jag ska
dokumentera i Journalsystemet
Take Care. Efter utbildning, 40
svarade
Instämmer helt
och hållet
Instämmer till
stor del

35%

Instämmer till viss
del

65%

Instämmer inte
alls
Vet ej
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Jag har en mailadress och vet hur
man använder den. Innan
utbildning, 32 svarade
Instämmer helt
och hållet

12%

5%

Instämmer till
stor del

9%
9%

Instämmer till viss
del

65%

Instämmer inte
alls

Vet ej
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Arbetssätt
I genomförandefasen byggde vi ihop paketutbildningar för undersköterskor. E-Hälsocoachen delade
in grupper och mailade dessa till enhetscheferna så de kunde lägga in kursdagarna på medarbetarnas
scheman. Dessa grupper mailades till bemanningsenheten så de kunde i sin tur boka in vikarier. När
detta var gjort skickade e-hälsocoachen ut inbjudan till medarbetarna. Om inte dagarna skulle passa
så hade man möjlighet att byta och var man sjuk på en utbildning hade man möjlighet att ta igen den
vid annat tillfälle. En grupp om ca 16 deltagare fick gå 4 heldagar under en månads tid på
utbildningar. Varje tisdag en 8 timmars utbildningsdag. Totalt blev det 9 grupper. Vi använder oss av
interna utbildare vid varje kurstillfälle.
Utbildningarna som har hållits för undersköterskor är:
Kursdag 1) Baskunskaper i data
Utbildare: e-Hälsocoach, totalt 36 timmar utbildning
Office 365 (mail, kalender)
Utbildare: Biträdande vårdutvecklare, totalt 27 timmar utbildning
Kursdag 2) Dokumentation
Utbildare: Olika Sjuksköterskor från dokumentationsgruppen, totalt 36 timmar utbildning
Take Care journalsystem
Utbildare: Take Care förvaltningen, totalt 27 timmar utbildning
Kursdag 3) Självservice
Utbildare: Biträdande vårdutvecklare, totalt 18 timmar utbildning
Heroma schemaläggning
Utbildare: Bemanningsassistent, totalt 18 timmar utbildning
Arbetsvillkor/Arbetsrätt
Utbildare: Personalchef, totalt 27 timmar utbildning
Kursdag 4) Medarbetarportalen, Vår kompetens
Utbildare: Biträdande vårdutvecklare, totalt 18 timmar utbildning
Insidan (Intranät)
Utbildare: Kommunikationschef, totalt 18 timmar utbildning
Händelsevis (Avvikelsehantering)
Utbildare: Vårdutvecklare, totalt 27 timmar utbildning.
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I genomförandefasen byggde vi ihop ett antal utbildningstillfällen i Webcare för de sjuksköterskor
som önskade mer kunskap i programmet. Totalt gick 22 st. sjuksköterskor på 3 respektive 2 timmars
utbildning. Vi började med 3 timmars utbildning men insåg sedan att 2 timmar skulle räcka.
Vi skrev olika patientfall med olika ”svårighetsgrader” där sjuksköterskorna fick lära sig att skriva in
patienten och följa hela förloppet till utskrivning i en övningsmodul för Webcare.
Utbildning som hållits för sjuksköterskor är:
Webcare, Ett system för sammanhållen vårdplanering, Slutenvård, Kommun och Primärvård.
Utbildare: Vårdplaneringssjuksköterskor från olika avdelningar, totalt 26 timmar utbildning

Kommunikation och spridning
Spridning och förankring har skett via e-Hälsocoachen, styrgrupp, verksamhetschef, IT-chef,
ledningsgrupp, enhetschefer.
Regelbundna utbildningar med interna utbildare varje vecka gjorde projektet känt i verksamheten
(Geriatriken). Varje utbildningsgrupp bestod av undersköterskor från varje avdelning.
Har haft ett nära samarbete med enhetschefen där e-Hälsocoachen fått mycket stöttning. Har haft
mycket stöttning och hjälp från projektledaren på Famna.

Uppföljning och utvärdering
Som utvärdering av projektet har vi använt oss av självskattningsenkäter, frågat chefer om de sett
någon förändring och plockat ut statistik på olika program.
Via självskattningsenkäterna kan man se en tydlig positiv förbättring kring andelen hur många som
svarat ”Instämmer helt och hållet” och ”Instämmer till stor del” efter utbildningarna.

Statistik har plockats ur angående mailanvändandet:
Sammanfattningsvis kan man säga att det är en stor andel (31 %) av de som är med på listan som inte
skickat ett enda e-post meddelande under de senaste 90 dagarna.
Antal personer i listan: 112
Period: senaste 90 dagarna
Antal skickade e-post meddelanden (max): 153 (2 personer har skickat mer än 100 meddelanden)
Antal skickade e-post meddelanden (min): 0 (35 personer har inte skickat något meddelande)
Antal skickade e-post meddelanden (medel): 10
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Antal mottagna e-post meddelanden (max): 973
Antal mottagna e-post meddelanden (min): 0
Antal mottagna e-post meddelanden (medel): 69
Antal användare som inte skickat något e-post meddelande senaste 90 dagarna: 35 st. (31 %)
Man kan som mest se 180 dagar bakåt i tiden. Statistik finns att ta fram för 7, 30, 90 eller 180 dagar. I
och med att över 30 % aldrig har skickat något mail under de senaste 90 dagarna och medelvärdet
för antal skickade mail är 10 st. under en period på 90 dagar (3 st. skickade mail/användare och
månad) så kommer statistik bakåt i tiden inte visa så mycket.

Statistik har plockats ur avvikelsehantering:

Här ser man ingen märkbar skillnad, snarare en minskning. Vad detta beror på kan vi inte säga på rak
arm. Kanske att medarbetarna har mer kunskap i vad en avvikelse är och hur den ska skrivas.
På själskattningsfrågorna efter utbildning angående avvikelsehantering i Händelsvis visar det sig att
en större andel har svarat ”Instämmer helt och hållet” och Instämmer till stor del” än innan
utbildning.

Användande av resultat
Förbättringsarbetet är fortfarande levande och testas på en avdelning, tanken är att den ska spridas
till övriga avdelningar.
Presentation gjordes för ledningsgruppen angående resultat och mål. Ledningen fick frågan med sig
om hur framtiden kommer att se ut när det gäller implementering och fortsatt roll som e-hälsocoach.
•

•

I framtiden skulle man kanske jobba fram olika utbildningsformer baserat på
medarbetarna. För medarbetare med hög datorvana skulle en utbildning via webben
eller utbildningsfilmer vara tillräckligt. Medan de med låg datorvana behöver mer
”hands on” undervisning. Behoven har sett olika ut. En del har klarat övningarna väldigt
fort medan andra behöver mer guidning och hjälp.
Möjligtvis att man har superanvändare som håller i introduktion för nyanställda.
Medarbetare som innehar kunskap om alla dessa system och program. Lättare att få
introduktion i anslutning till start av sin anställning.
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Kommentarer och tips
Fördelen med att ha heldagarsutbildning är att medarbetarna är avslappnade och fokuserade. De vet
att de ska sitta på utbildning och att det finns personal som täcker på avdelningen. De behöver inte
känna att de måste rusa iväg på en utbildning mitt i arbetet. Behöver inte känna sig stressade över
att lämna arbete till en kollega.
Det är viktigt att ha en plan om det händer att utbildaren är sjuk och salen är full av medarbetare
som väntar på utbildning.
Viktigt att det är väl förankrat hos ledning och personal då det är väldigt tids och resurskrävande. Ett
nära samarbete med din närmsta chef där du får stöttning och feedback är jätteviktigt.
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