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Agenda

10.00 – 10.15 Introduktion

10.15 – 10.30 BUP öppenvård presentation

10.30 – 11.00 Workshop öppenvård inkl redovisning

11.00 – 11.10 Paus

11.10 – 11.20 BUP heldygnsvård presentation

11.20 – 11.50 Workshop heldygnsvård inkl redovisning

11.50 – 12.00 Avslutning



Workshop 1 – BUP öppenvård

 Anna Ståhlkloo, verksamhetschef BUP, Region Dalarna



Vi har ett resultat - BUP

+ 10 %

+ 33 %

+ 21%

+ 16 %



Jämförelse offentliga - privata





Anteckningar från Workshop 1 – Tillgänglighet och 
antal besök per personal. 
Vad kan vi göra utifrån nuvarande läge?

Många verksamhetschefer vet om problemet, vad som skall göras 

men ändå svårt att förändra.

 Ta fram stöd för att avsluta patienter i öppenvård, kanske tar vi för 

stort ansvar, glömmer andra med behov

 Inför öppna tidböcker hos alla

 Ta fram stöd för att triagera pat till rätt nivå och rätt behandling

Maximalt en handledning per behandlare

 Lär av de privatas tydligare uppdragsbeskrivningar

 50 % direkt patient tid – vettig nivå på riktlinje



Anteckningar från Workshop 1 – Tillgänglighet och 
antal besök per personal. 
Vad kan vi göra utifrån nuvarande läge?(forts)

- Lär av de privata – men fråga också hur antal besök påverkar 

medarbetare. Börja med att förklara – varför just denna riktlinje?

- Mer styrning av antal besök per medarbetare från start

- Inför produktionsplanering

- Betänk att en större organisation har ofta ett större uppdrag och 

kan behöva mer tid till indirekt arbete, till exempel konsultationer till 

andra vårdgivare.



Workshop 2 – BUP heldygnsvård

 Anna Ståhlkloo, verksamhetschef BUP, Region Dalarna







Anteckningar från Workshop 2 –Antal vårdplatser inom 
BUP och diagnosfördelning. Vad beror skillnaderna på?

 Sök problem i flöden – är vårdflödena klarlagda?

När är vårdtiden ”good enough”?

 Läkarnas profil kan styra vilka diagnoser som vårdas.

 Varför har vissa regioner egna vårdplatser och andra 

lånar/köper/slipper?

 Kultur och tradition styr

 Jämför diagnosfördelning i HDV och ÖV, kommunicerande kärl



Anteckningar från Workshop 2 –
Vad beror skillnaderna på? (forts)

 ”Intensiv-ÖV” kan minska behovet av vårdplatser

 Betänk att data om vårdplatser kan bestå av små tal ofta – statistiskt säkra skillnader? 

Enstaka patienter kan spela stor roll

 Stora geografiska avstånd kan påverka, högre tröskel för hdv, pat hinner bli sämre?

 Små vårdenheter blir dyra.

 På något ställe är vårdenheterna bara dimensionerad för 50% beläggning.

 Dagsjukvård för ätstörningar kan ersätta långa vårdtider.

 System för att hjälpas åt mellan regioner vid platsbrist saknas, men BUP har ett hdv-

nätverk.


