
Välkomna till webbinarium 11 oktober 2021:

Att minska behovet av tvångsvård och 
tvångsåtgärder – ett samhällsansvar eller 

bara psykiatrins?

Webbinariet spelas in och kommer vara tillgängligt under 14 dagar.
Klicka här för att ta del av den inspelade versionen.

https://vimeo.com/625288725


Skriv gärna frågor och reflektioner i 
chatten !

Du öppnar chatten genom att klicka på 

pratbubblan - om du inte kan använda 

chatten går det bra att under mötet 

maila louise.kimby@skr.se

Om du inte tidigare fått mail av oss och vill ha mötesmaterial efter mötet -

skriv in din mailadress i chatten



Dagens agenda 
13.00 Inledning

Ing-Marie Wieselgren, projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

13.05 Min historia – erfarenheter av att utsättas för tvång som ung.

Anna-Clara Skogholt, hjärnkollsambassadör.

13.15 Samtal: Hur bidrog projektet Bättre vård-mindre tvång till att förbättra psykiatrisk slutenvård?

Anna-Clara Skogholt, hjärnkollsambassadör. Catrin Hägerholm, tid. projektledare Bättre vård – mindre tvång

13.25 Verktyget Genombrott – en metod för kontinuerligt och lärandestyrt förbättringsarbete

Ola Winquist, projektledare Genombrott. Läs mer om Genombrott

13.35 Så nystartar vi vårt förbättringsarbete

Nina Back, kvalitetsutvecklare, patientsäkerhet. Psykiatri sydväst, Stockholm

13.48 Så har vi lyckats, framgångsfaktorer och fallgropar

Sofia Borg, enhetschef Barn och Ungdomspsykiatri Stockholm, sektion Intensivöppenvård

14.01 Så har vi lyckats att vidmakthålla den kultur som krävs för en god patientsäkerhetskultur

Tina Fogelklou, enhetschef och Ann-Sofie Karlsson, vårdutvecklare, Rättspsykiatriska Regionkliniken Växjö

14.14 Panelsamtal med förtroendevalda och hjärnkollsambassadör

Anna-Clara Skogholt, hjärnkollsambassadör, Mia Frisk (KD) ordförande, beredningen för primärvård och äldreomsorg, Anna-

Lena Hogerud (S) vice ordförande sjukvårdsdelegationen, Arion Chryssafis (M) ordförande, beredningen för socialpolitik och 

individomsorg.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/genombrott-nu/


Genombrott.nu



Genombrott.nu

 818 arbetsplatser

 9200 användare

 6251 förbättringsidéer



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



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

 19/11 kl. 8.30-12 anmälningslänk

ola.winquist@skr.se

https://www.genombrott.nu/contact_applications/new
https://www.genombrott.nu/unit_applications/new
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/utbildning-genombrott-nu-2/
mailto:ola.winquist@skr.se


Patientsäkerhetskultur & förändringsarbete

inom rättspsykiatriska region- och rikskliniken Växjö



Organisationsskiss



Envis som…



Förväntan-Resultat



• ”Top-down” ledarskap

• Avsaknad av accepterat 
ledningssystem

• Stuprörstänk

• Brist på avsatt tid/forum

• Inte lära av misstag

Bakgrund



• Tydlig målbild av ledningen

• Inkluderande KULTUR!

• Förståelse 

• Kunskap

• Utbildade förändringscoacher

• Medarbetarkraft

• Tid

• Våga premiera/berömma/fira

Förutsättningar för 

att lyckas



Kvalitetsorganisation



Analysfas Pilotområde
Fastställa 
arbetssätt

Sprida 
arbetssätt

Förvalta 
och 

utveckla

Enheten för utveckling och lärande - Förändringsledning

Fortlöpande implementering

Utdragen PDSA



Systematiskt 

förbättringsarbete,

Verksamhetsnivå

Vardagsförbättringar

Avdelningsnivå

Tvärprofessionellt 

förbättringsarbete, 

inom & utom kliniken

Kliniknära forskning 

Delar blir helhet



Patienten ska känna delaktighet och 

inflytande.

En stärkt patient har ökad följsamhet i 

vården samt kortare vårdtider.

Medarbetare förstår värdet av 

patientdelaktighet

Varför är patientens 

åsikter viktiga?



• Förbättringsmöten

• Patientforum

• Sit in-möten

Forum för 

vardagsförbättring



I alla beslut är patienten i fokus och 

framförallt delaktig.

Patienten i fokus



Tack för idag !

 Läs mer SKR/Uppdrag psykisk hälsas fokus på psykiatrisk 

tvångsvård under hösten: www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-

tvangsvard

Nästa tillfälle med fokus Trygg och meningsfull heldygnsvård vid 

allvarliga tillstånd och samsjuklighet : 26 november 2021, kl 08:30 -

10:00:  https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/psykiatrisk-

tvangsvard/

Webbinariet idag spelades in och kommer vara tillgängligt under 14 

dagar. Klicka här för att ta del av den inspelade versionen.

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/psykiatrisk-tvangsvard/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/psykiatrisk-tvangsvard/
https://vimeo.com/625288725

