
Feedback i realtid utvecklar vården på Kvinnokliniken: 
”Vi kan inte låta bli att lyssna på patienterna”

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN KEYFORCARE

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala har använt KeyForCare i två år. Varje 
månad får man 700-800 svar i form av en rap-
port varje vecka och en sammanställning varje 
månad. Det är svar som kommer i översiktlig 
form och som hanteras av cheferna på de två 
avdelningarna för obstetrik och gynekologi. 

– Generellt sett är våra patienter nöjda, sä-
ger Hanna Waernér. Det visste vi redan innan 
vi började med KeyForCare. Skillnaden är att 
vi nu får en löpande avstämning och snabbt 
kan se om det är något som skaver eller som 
uppskattas särskilt. Utan KeyForCare tror 
jag inte att vi hade förstått, till exempel, hur 
mycket våra patienter värdesätter att medver-
ka i bedside-rapporterna.

Bedside-rapporten, eller patientcentrerad 
överlämning, innebär att patienten är i fokus 
när överlämningen mellan personalskiften 

Läs mer på:
www.keyforcare.se

Feedback från 15 000 patienter hjälper till att utveckla vården på 
Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset.
– Patienterna är mera medvetna idag och förväntar sig att få säga vad de 
tycker, säger biträdande verksamhetschef Hanna Waernér.
För verksamheten betyder det att man snabbt får bekräftelse när man 
gör rätt. Eller fel.
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För biträdande verksamhetschefen Hanna 
Waernér på Akademiska sjukhusets kvinnoklinik är 
KeyForCare ett verktyg för att hålla verksamheten 
på rätt kurs. – Vi får direkt återkoppling från 
patienterna varje vecka, säger hon. 
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äger rum. Det ger patienten möjlighet att ta 
del av vårdplaneringen och berätta hur hon 
mår och om sin upplevelse av vården.

– Det var inte så att patienterna spontant 
berättade att detta var något bra, men vi för-
stod verkligen hur viktigt det var de gånger 
när ronden inte fungerade enligt rutinerna. 
Då skrev patienterna kommentarer i sina Key-
ForCare-omdömen. 

Feedbacken innehåller synpunkter på både 

stort och smått, säger Hanna Waernér. Vissa 
saker är förstås svårare än andra att göra nå-
got åt.

– Det är klart att önskemål om fler toaletter 
inte är så lätt att tillgodose. Men ofta handlar 
det om att skruva lite på våra rutiner för att 
förbättra för patienterna, eller åtgärda saker 
när vi ser att förändringar inte slår väl ut. 
Som när vi fick återkoppling på det ändrade 
utbudet i köket, där vi såg att patienterna inte  
var nöjda.

I KeyForCare OnLine kan man i realtid följa utvecklingen av patientnöjdheten och få översiktliga jämförelser 
mellan olika verksamheter.
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En annan förändring var att Reproduk-
tionscentrum införde helgöppet, något 
som också gick att följa upp i KeyForCare.

– Helgöppet var något som uppskatta-
des, och genom att patienterna själva kun-
de precisera i fritextsvar förstod vi mer i 
detalj vad man är nöjd med och varför.

Fritextsvaren har också stärkt motivatio-
nen att arbeta med patientansvarig läkare, 
säger Hanna Waernér.

– Det har blivit tydligt att patienten be-
höver och vill ha kontinuitet i form av en 
patientansvarig läkare som följer dem ge-
nom utredning och behandling. Med feed-
backen har vi fått svart på vitt att patienter-
na uppskattar när detta fungerar.

De flesta svaren kommer från patienterna 
som ligger inlagda, trots att man har fler 
patienter i öppenvården.

– Ja, där har vi en utmaning, säger Han-
na Waernér. Patienter som ligger inlagda 
frågar vi ju medan de är här. Vi kommer 
med paddan och ber dem svara på frågorna 
och kan förklara varför det är viktigt. Har 
man varit på ett öppenvårdsbesök står pad-
dan vid utgången när man ska gå hem. Då 
kanske det inte är lika självklart att ta sig 
tid. Men vi jobbar på att förbättra svars-
frekvensen med rätt placering av paddan, 
information på roll-ups och naturligtvis 
genom att personalen påminner. Vi delar 
också med oss av resultaten så att patien-
terna ser att det ger resultat när de talar om 
vad de tycker.

Resultaten är också ett återkommande 

tema på chefsmöten och på APT-möten 
med personalen, något som ger en ener-
gikick för att fortsätta kvalitetsarbetet. 
Tidigare fick man förlita sig på nationella 
stickprovsmätningar på hur nöjda patien-
terna är. 

– Det blev bara temperaturmätningar 
eller ögonblicksbilder av läget, säger Han-
na Waernér. Vi var inte nöjda med det och 
saknade ett verktyg för att ge oss en baslin-
jemätning, en kontinuerlig bild av hur 
verksamheten uppfattas. Det var i det läget 
som jag fick upp ögonen för KeyForCare 
som användes på en annan klinik och som 
rekommenderade det. 

– Men den största fördelen för oss är att 
vi får en sammanställning av resultaten 
som är lättillgänglig.

Så, är då ett system som KeyForCare bara 
en kostnad för kliniken eller ett sätt att ef-
fektivisera?

– Både och skulle jag säga. Det är klart 
att det kostar, men samtidigt sparar man 
genom att man vet att man gör rätt saker, 
och kan åtgärda det som inte fungerar. Det 
vore inte möjligt att gå tillbaka till de gam-
la brevlådorna eller enkäterna. Dels för att 
vi inte har tid, och dels för att patienterna 
kräver att få vara mera delaktiga än tidiga-
re. Vi kan inte låta bli att lyssna på dem.

Hanna Waernér ser fram emot online-ver-
sionen av resultatrapporteringen.

— Då kommer vi att kunna arbeta di-
rekt i systemet, med dagsaktuell infor-
mation. Det kommer att göra KeyForCare  
ännu bättre.
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