
Genombrott.nu



Erfarenheter av genombrott.nu i 
Eslövs kommun

 Välkommen

 Inledning

 Introduktion till genombrott.nu

 Eslövs kommun –om att arbeta med ständiga förbättringar

Demo

Utbildning och uppstart

 Avslutning



Genombrott.nu - förenkla era 
förbättringsarbeten

Skäl att använda verktyget

Ni samlar enkelt in vad brukare, närstående och personal tycker, 

hur de upplever och vad som kan förändras.

 Stöd ifrån idé till resultat

 Verktyget sammanställer och skapar automatiskt rapporter som gör 

det lätt att presentera och

Det gör det även lätt för chefer och ledning att få en tydlig bild av 

verksamhetens förbättringsarbete.



Från idé till förbättring

Förbättringsidé PDSA Enkät Statistik Inspiration



Förbättringsidé

Samla in från

 Brukare, närstående och personal

 Sms, e-post eller enkäter

 Struktur för alla idéerna



PDSA

 Stödjer hela PDSA-processen

 Taggar din idé till ett mål

Dokumenterar förbättringsarbetet

 Bra överblick och struktur



Enkät

 Brukare

Närstående

 Personal

 Samt eget område



Statistik



Statistik översikt



Inspiration



Eslövs kommun



Utbildning och uppstart

Metodfilmer

Det finns fem filmer som ger en introduktion till metodiken.

Kunskap om mäta i ett förbättringsarbete

Kunskap om mål i förbättringsarbete

Kunskap om Nolans modell

Kunskap om motstånd i ett förbättringsarbete

Kunskap om visualisering och delaktighet

Utbildning och inställning av arbetsplats (4 tim)

Så startar du upp din arbetsplats i genombrott.nu 



Genombrott.nu

 Jag vill bli kontaktad för att få veta mer anmälningslänk

 Jag vill starta och komma igång anmälningslänk

 Planerade utbildningar

 21/6 kl. 13-16 anmälningslänk

 26/8 kl.   8-12 anmälningslänk

ola.winquist@skr.se

https://www.genombrott.nu/contact_applications/new
https://www.genombrott.nu/unit_applications/new
https://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17624&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=96830&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17624&CLEAR=yes&REGLINENO=6&REGLINEID=96830&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
mailto:ola.winquist@skr.se


Genombrottsmetoden

Berättelser från Eslövs kommun 
om att arbeta med ständiga förbättringar



Kristina Carlsson
Enhetschef, Hemvården 

Vård och Omsorg



• Pilotkommun

• Intresse och nyfikenhet 

• Fokus på kvalitetsförbättring över tid

• Resultaten i ”Så tycker de äldre…”

• Möjlighet att mäta oftare

• Resultatbaserade förbättringsidéer

• Systematiskt förbättra brukarnas upplevda kvalitet

Genombrott i hemvården



• Förankring i socialstyrelsens allmänna råd att arbeta 
kontinuerligt med förbättringar

• Förankring i förvaltningsledningen

• Alla ska med och känna sig delaktiga 

• Aktiva, engagerade nyckelpersoner -teamledare

• Chefens engagemang och stöd 

• Att hålla i

Framgångsfaktorer



”Så tycker de äldre…” 2018 vs 2020



”Så tycker de äldre…” 2018 vs 2020



Tina Johansson
Teamledare, Hemvården 

Vård och Omsorg



Före 

genombrottsmetoden

Arbetsgång i 

metoden
Effekter



Över 1200 förbättringsidéer!

Intressanta 

förbättringsidéer





Emma Nydahl
Kvalitetsutvecklare, Vård och Omsorg

Vård och Omsorg



En önskan om att: 

- systematisera förbättringsarbetet i hela
organisationen

- använda en metod för verksamhetsnära 
förbättringsarbete

- involvera hela personalgruppen

- mäta nöjdheten ofta

Politiskt beslut om brett införande

Efter hemvårdens framgångar…



• Utformning av stödmaterial

• Utbildning

• Information/Inspiration 

• Stöd

• Nätverksträffar, teamledare 

• Uppföljning och sammanställning

Kvalitetsutvecklarens roll



Varför ska vi göra PDSA?

Vi jobbar ju med 

förbättringar hela tiden, det 

tar bara tid att skriva ner 

det. 



• Förbättringsarbetet

• Uppföljningsarbetet Struktur

• Alla vet vilka idéer som testas just nu.

• Vad blev bra? 

• Vad blev inte bra? 

• Möjliggör återanvändning av idéer. 

Dokumentation

• Spridning av de goda idéerna.

• Möjlighet att inspireras av andras arbete. Goda exempel

Ett sätt att kvalitetssäkra arbetet



Therese Lindahl
Teamledare, 
LSS barn- och ungdomsverksamhet

Vård och Omsorg



Resultat enkät 1 Resultat enkät 2



Förenklad enkät med text- och bildstöd



SÅ JOBBAR VI FÖR ATT 

LYCKAS

TILLSAMMANS



Carina Grehn
Teamledare, 
Socialpsykiatri -boendestöd

Vård och Omsorg



Att skapa egna 

mätområden 

utifrån specifika 

verksamhetsmål



Enkätfrågor, eget mätområde



Utmaningar och vinster, Teamledare

• Motivera

• Inspirera

• Driva

• Stötta

• Ser vinster…



Elin Vretare 
Enhetschef, 
Verksamhet funktionsnedsättning -LSS

Vård och Omsorg



Arbetet framåt…

• Chefens roll

• Teamledarens roll

• Anpassningar

• När brukare inte kan svara på enkäter



• Kristina.Carlsson@eslov.se, enhetschef hemvården

• Tina.Johansson@eslov.se, teamledare hemvården

• Elin.Vretare@eslov.se, enhetschef LSS

• Carina.Grehn@eslov.se, teamledare socialpsykiatri

• Therese.lindahl@eslov.se, teamledare LSS -barn

• Emma.nydahl@eslov.se, kvalitetsutvecklare

Kontaktuppgifter

mailto:Kristina.Carlsson@eslov.se
mailto:Tina.Johansson@eslov.se
mailto:Elin.Vretare@eslov.se
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