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Sammanfattning
Bakgrunden till genomlysningen är att samarbetet mellan Kontaktpunkten
och verksamheterna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) inte fun-
gerar tillräckligt väl. Syftet med genomlysningen är att utreda om remisshan-
tering, ärendehantering och tidbokning inom SU är ändamålsenlig och effek-
tiv. Inriktning på genomlysningens rapportering är att ge förslag på förbätt-
ringar. Alternativet att avveckla Kontaktpunkten har inte analyserats och in-
går inte i genomlysningen.

Genomlysningen visar att Kontaktpunkten inte getts förutsättningar att bed-
riva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Det beror sammanfattningsvis
på ett otydligt verkställighetsbeslut (Dnr SU 117-501/2011) och svag föränd-
ringsledning.

År 2011 beslutade SU:s ledning att införa Kontaktpunkten för att öka tillgäng-
ligheten. Genomlysningen visar att tillgänglighet betyder att erbjuda vård.
Eftersom Kontaktpunkten fokuserar på svarstider blir följden att patienter
kommer fram på telefon men inte får hjälp tillräckligt snabbt med sina ären-
den. För att skapa tillgänglighet till vård krävs att Kontaktpunkten och verk-
samheterna samarbetar.

Sjukhusledningen har inte varit enad och gett det stöd och den ledning som
har behövts för att genomföra en sådan stor förändring som införandet av
Kontaktpunkten innebär. Det är angeläget att sjukhusledningen tar ansvar för
att leda och driva förändringen och att kommunicera syftet med förändringen
till verksamheterna på sjukhuset.

Det saknas ett tydligt koncept för Kontaktpunkten vilket har lett till olika mål-
bilder och problem med samarbetet. Genomlysningen visar att det behövs
anpassningar mellan Kontaktpunkten och verksamheterna. Sjukhusledning-
en föreslås fastställa ett antal servicenivåer för Kontaktpunktens stöd till
verksamheten. Det bör bli möjligt för verksamheterna att växa in i samarbete
med Kontaktpunkten i takt med att samarbetet utvecklas och förtroende
byggs. Som grund för val av servicenivå bör sjukhusledningen fastställa ett
antal kriterier för verksamheten. Kriterierna måste vara uppfyllda för att verk-
samheten ska vara redo att inleda ett samarbete med Kontaktpunkten.

Det fungerar inte att ansluta alla verksamheter till Kontaktpunkten. Sjukhus-
ledningen, eller någon av sjukhusledningen utsedd, bör fatta beslut om vilka
verksamheter eller i vilken omfattning verksamheterna ska knytas till Kon-
taktpunkten.
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I verkställighetsbeslutet fastställs att Kontaktpunkten ska vara öppen för att
ta emot samtal klockan 07.30 – 17.00. Genomlysningen visar att verksam-
heterna inte har kapacitet att erbjuda vård i den omfattning som ärenden
inkommer. En gemensam vårdprocess förutsätter samarbete kring ambit-
ionsnivåer för tillgänglighet. Sjukhusledningen behöver tillse att Kontaktpunk-
ten och verksamheterna samarbetar kring att skapa tillgänglighet. Förbätt-
rade svarstider på Kontaktpunkten leder inte till ökad tillgänglighet för patien-
terna om inte verksamheterna skapar mer tillgänglighet i sin planering.

Sjukhusledningens mål att öka tillgängligheten i vården bör styras och följas
upp i verksamheterna oavsett om de samarbetar med Kontaktpunkten eller
inte.

Det behöver utses medarbetare vid Kontaktpunkten och verksamheterna
(processansvariga) med uppdrag att utveckla gemensamma rutiner i proces-
serna för remisshantering, ärendehantering och tidbokning. Vårdprocessen
är gemensam och det behövs kommunikation och gemensamma målbilder
för att effektivisera rutinerna. Det behöver tydliggöras vilka olika typer av
remisser som finns och hur de ska hanteras. Verksamheterna bör säkerställa
framförhållning i sin planering så att Kontaktpunkten får tillgång till tidböcker.
Kontaktpunkten behöver bli mer flexibel i samarbetet utifrån verksamheter-
nas förutsättningar.

Kontaktpunkten uppfattar att dess verksamhet är till för patienten medan det
har blivit tydligt i genomlysningen att Kontaktpunkten också har en stödjande
roll och är till för verksamheten i den gemensamma vårdprocessen. Kontakt-
punkten bör utvärdera sina prestationer hos såväl patienter som verksam-
heter.

Kontaktpunkten är organisatoriskt placerad inom Område 3. Områdesled-
ningen har inte ställt krav på Kontaktpunkten och verksamheterna att upp-
rätta överenskommelser och samarbeta kring en gemensam vårdprocess.
Samarbetet mellan Kontaktpunkt och verksamheter har påbörjats innan for-
mella överenskommelser har gjorts. Det beror på att de olika målbilderna inte
gått att förena. Det är angeläget att överenskommelser görs för de samar-
beten som inletts. Fler verksamheter bör inte knytas till Kontaktpunkten för-
rän överenskommelser gjorts.

Det medicinska ansvaret måste tydliggöras och ansvariga utses i verksam-
heterna som är knutna till Kontaktpunkten.

Sjukhusledningen bör tillse att det finns läkare i Kontaktpunktens ledning.
Det behövs för att ge legitimitet åt Kontaktpunkten vilket ökar möjligheterna
till samarbete.
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Samarbetet mellan Kontaktpunkt och verksamheter behöver utvecklas. Först
när detta har skett kan beslutsunderlag för att förändra Kontaktpunktens
finansiering tas fram.

I genomlysningen har det blivit tydligt att det också finns exempel på goda
samarbeten och fungerande rutiner. Dessa har sammanställts i bilaga 1,
Goda exempel. Framgångsfaktorer för ett väl fungerande samarbete mellan
Kontaktpunkten och verksamheterna är verksamhetskunskap och kännedom
om vilka medarbetare som arbetar i verksamheterna. Att utse ansvariga i
verksamheterna för kommunikation med Kontaktpunkten ger också bättre
samarbete.

I bilaga 2, Process för styrning av samarbetet med Kontaktpunkten, föreslås
ett antal steg för att etablera och utveckla en gemensam vårdprocess mellan
Kontaktpunkten och verksamheterna. Efter att kriterier fastställts för samar-
bete med Kontaktpunkten sker prövning och beslut om servicenivå. Kontakt-
punkten utför service till verksamheten enligt vald servicenivå. Uppföljning,
analys av prestationer och tillgänglighet ger underlag för att fatta beslut om
förändrad servicenivå.

Tänkbara servicenivåer är:

Servicenivå 1 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering och del av ären-
dehantering (recept och intyg)

Servicenivå 2 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering, del av ärende-
hantering (recept och intyg) samt tidbokning

Servicenivå 3 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering, ärendehante-
ring (recept, intyg och rådgivning)

Servicenivå 4 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering, ärendehante-
ring (recept, intyg och rådgivning) samt tidbokning
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1. Inledning
1.1. Bakgrund

I november 2011 fattade ledningsgruppen på SU beslut om att fastställa det
så kallade ”Kontaktpunktskonceptet”. Verkställighetsbeslutet, Dnr SU 117-
501/2011, innebar att verksamhetsområdet Kontaktpunkten (Kontaktpunk-
ten) skulle inrättas för att via telefon hantera patienters remisser, ärenden
och tidbokning. Verksamheten skulle kännetecknas av hög tillgänglighet,
vilket tidigare var ett problem. Verksamhetsområdet skulle omfatta fem en-
heter med organisatorisk placering inom Område 3. Samtliga kliniska verk-
samheter skulle vara knutna till en enhet och befintliga kontaktpunkter skulle
anpassa sitt arbetssätt i enlighet med det fastställda konceptet.

Kontaktpunkten består för närvarande av tre enheter och leds av en verk-
samhetschef och tre enhetschefer.

Sjukhusledningen har beslutat att granska ändamålsenligheten och effektivi-
teten inom remisshantering, ärendehantering och tidbokning inom SU.

1.2. Syfte och avgränsning
Syftet är att göra en genomlysning och utreda om remisshanteringen, ären-
dehanteringen och tidbokningen inom SU är ändamålsenlig och effektiv.

Genomlysningen har följande huvudsakliga inriktningar/fokusområden:

· Remisshantering, ärendehantering och tidbokning, både ur ett arbets-

miljö- och patientsäkerhetsperspektiv

· Kontaktpunktens uppdrag, organisation och bemanning inklusive

granskning av verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv

· Samverkan och ansvarsfördelningen mellan Kontaktpunkten och de

verksamhetsområden som är knutna till någon av sjukhusets kontakt-

punkter

· Kundnöjdhet

Genomlysningen avser den remisshantering, ärendehantering och tidbokning
som Kontaktpunkten är involverad i. Frågan om arbetsmiljöperspektivet bely-
ses utifrån den psykosociala arbetsmiljön vid Kontaktpunkten.

Den remisshantering, ärendehantering och tidbokning som i nuläget inte är
knuten till någon av sjukhusets kontaktpunkter ingår inte i genomlysningen.
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Genomlysningens inriktning är att ge förslag till hur Kontaktpunkten ska ut-
vecklas. Alternativet att inte fortsätta med Kontaktpunkten har inte analyse-
rats och ingår inte i genomlysningen.

I bilaga 3 framgår uppdragets frågeställningar med hänvisning till vilket av-
snitt i rapporten de behandlas.

1.3. Uppdrag och projektorganisation
EY har på uppdrag av SU:s ledningsgrupp genomfört genomlysningen. Lise-
lott M Daun har haft huvudansvaret för genomlysningen. Ulrika Berling,
Jenny Hammarberg och Sofia Jacobsson är granskningsledare och har an-
svarat för genomförande av datainsamling, analys och rapportskrivande.
Hans Gavin är kvalitetssäkrare och har tillsammans med huvudansvarig an-
svarat för uppdragets genomförande och har kontinuerligt följt arbetet.

En projektgrupp har inrättats för uppdraget. Projektgruppen omfattar repre-
sentanter från de områden på SU som har verksamheter kopplade till Kon-
taktpunkten. Genomlysningen har löpande rapporterats till en styrgrupp som
bestått av områdeschefen för Område 3 och chefsläkare. Kontaktpunktens
verksamhetschef har varit adjungerad till styrgruppen.

1.4. Metod
Metoden för genomlysningen har varit dokumentstudier, enskilda intervjuer,
gruppintervjuer samt workshops. Urval av intervjupersoner och deltagare har
gjorts i samverkan med uppdragsgivaren. Urvalet omfattar chefer och med-
arbetare på Kontaktpunkten samt chefer och medarbetare inom de verksam-
heter på SU som är knutna till Kontaktpunkten. Dessutom har utvecklings-
chefer medverkat i genomlysningen. Vid intervjuer och workshops har repre-
sentanter från Kontaktpunkten och verksamheterna deltagit samtidigt för att
skapa interaktion och förståelse för varandras uppfattningar.

Rapporten som följer är kortfattad och inriktad på förbättringsförslag och inte
på beskrivning av Kontaktpunktens verksamhet.

När ordet verksamheter nämns fortsättningsvis i rapporten menas de verk-
samheter på SU som är knutna till Kontaktpunkten.

En förteckning över de dokument som omfattas av dokumentstudien redovi-
sas i bilaga 4. En sammanställning av de personer som medverkat i projekt-
gruppen samt vid intervjuer och workshops redovisas i bilaga 5.
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2. Om Kontaktpunkten
I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till att Kontaktpunkten inrättades samt
dess organisation

2.1. Kontaktpunktens organisation
En administrativ funktion som liknar dagens kontaktpunktverksamhet etable-
rades år 2006 inom Hjärta-Kärl. Funktionen kallades Kontaktpunkten. Kon-
taktpunkten uppfattades fungera väl och år 2010 fattade områdeschefen för
Område 6 beslut om att införa Kontaktpunkten inom fler verksamheter. Två
projektledare från Västra Götalandsregionen anlitades för detta. Parallellt
utvecklades Ortopedi-direkt och Ögon-direkt inom Område 3, med funktioner
som liknar Kontaktpunktens verksamhet. År 2011 beslutade ledningsgruppen
på SU att införa Kontaktpunktskonceptet inom hela sjukhuset.

Beslutet innebar att Kontaktpunkten skulle inrättas för att via telefon hantera
patienters ärenden, remisser och tidbokning. Kontaktpunkten skulle omfatta
fem enheter med organisatorisk placering inom Område 3. Samtliga kliniska
verksamheter skulle vara knutna till en enhet och befintliga kontaktpunkter
skulle anpassa sitt arbetssätt i enlighet med det fastställda konceptet.

Kontaktpunkten är idag organisatoriskt placerad inom Område 3 och leds av
en verksamhetschef. I dagsläget är tre enheter (Kontaktpunkt 1, 2 och 3)
etablerade. Varje enhet leds av en enhetschef och på respektive enhet arbe-
tar cirka 40 medarbetare. Medarbetarna är vårdadministratörer och sjukskö-
terskor. En fjärde enhet håller på att etableras.

Kontaktpunkten hanterar ärenden för patienter i de verksamheter som är
anslutna till Kontaktpunkten. All kontakt med patienterna sker via telefon eller
Mina vårdkontakter på internet. De tre kontaktpunkterna hanterar remisser
och kallelser, ärenden för recept och intyg samt rådgivning. Kontaktpunkter-
na administrerar också tidbokning samt tar emot synpunkter och klagomål.
Det varierar i vilken utsträckning de anslutna verksamheternas arbetsuppgif-
ter hanteras av Kontaktpunkten. Kontaktpunkten etablerades genom omför-
delning av administrativa resurser samt sjuksköterskor från verksamheterna
till Kontaktpunkten.
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Kontaktpunkt 1 är lokaliserad i Högsbo och arbetar med följande verksam-
heter inom Område 2 och 6:

· Medicin vid Sahlgrenska och Östra

· Kärl-Thorax

· Kardiologi

· Lungmedicin och Allergologi

Kontaktpunkt 2 är lokaliserad på Torggatan i Mölndal och arbetar med verk-
samhetsområdena Ögon och Ortopedi inom Område 3. Kontaktpunkt 2 om-
fattar också remissportalen där scanning av remisser sker.

Kontaktpunkt 3 är lokaliserad på Torparvallsgatan och arbetar med följande
verksamheter inom område 1och 2:

· Psykiatri Affektiva 1

· Psykiatri Affektiva 2

· Neuropsykiatri

· Beroende

· Psykiatri psykos

· Kardiologi barn

· Medicin barn

· Neurologi barn

· Kvinnosjukvård

· Kirurgi barn

Kontaktpunkt 4 håller på att etableras. För närvarande är lokalkontrakt för
denna Kontaktpunkt tecknat, en enhetschef är anställd och projektledare från
projektkontoret inom Regionservice arbetar med dess införande.
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3. Förutsättningar för Kontaktpunkten
Utifrån dokumentstudier, intervjuer och workshops har följande områden
bedömts centrala för att skapa förutsättningar för Kontaktpunkten.

# Områden i behov av utveckling

1 Förändringsledning
2 Uppdrag
3 Roll i vårdprocessen
4 Organisatorisk placering
5 Geografisk placering
6 Samarbete och överenskommelser
7 Kundrelationer
8 Utvärdering av prestation
9 Finansiering

10 Tider för öppethållande
11 Kompetensbehov
12 Kompetensutveckling
13 Arbetsmiljö

3.1. Förändringsledning
Införandet av Kontaktpunkten är ett omfattande förändringsprojekt. Föränd-
ringsarbete kräver medveten och strukturerad förändringsledning.

Framgångsfaktorer för förändringsledning är ett tydligt och enat ledarskap
samt tydlig kommunikation om varför förändringen genomförs. En plan för
kommunikation, utbildning och chefsstöd är central för en effektiv förändring.

En del i förändringsledning är att förutse hinder. Ett hinder som inte har be-
aktats tillräckligt är de olika kulturer och sätt att kommunicera som finns i
verksamheterna jämfört med Kontaktpunkten.

Kommunikation i ett förändringsarbete utgår från analys av vilka målgrupper
som finns. Syftet är att utforma kommunikationsaktiviteter som är anpassade
efter respektive målgrupp. Ambitionen är att säkerställa möjlighet till delak-
tighet, förståelse och därmed ansvarstagande och engagemang. Kommuni-
kation i projektet har ej planerats på ett strukturerat sätt.

Förändringsledning innebär också att följa upp förändringen. Utgångspunk-
ten är: Har vi uppnått det vi ville? För att kunna göra uppföljningen behövs
jämförelse med hur det var innan förändringsarbetet påbörjades. Det gjordes
inte någon nulägesbeskrivning avseende tillgänglighet inför Kontaktpunktens
införande som kan utgöra grund för uppföljning av verksamheternas tillgäng-
lighet.
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Kontaktpunktens medarbetare deltar inte aktivt i de införandeprojekt som
drivs i verksamheterna när de ska knytas till Kontaktpunkten. Det är en brist
då Kontaktpunkten är den part som verksamheterna ska samarbeta med.

Sjukhusledningen bör följa upp tillgänglighet till vård kontinuerligt i verksam-
heterna. Det är verksamheternas ansvar att skapa tillgänglig vård med stöd
från Kontaktpunkten.

Verksamheter under uppbyggnad är resurskrävande avseende kostnader för
utbildning, kommunikation och utveckling.

3.2. Uppdrag
Kontaktpunktens uppdrag beskrivs formellt i det verkställighetsbeslut som
utgör grund för inrättande av Kontaktpunkten. Det finns inget ytterligare mål-
och inriktningsdokument. Av verkställighetsbeslutet framgår att Kontaktpunk-
ten har tre huvudsakliga uppgifter: patienternas remisser, ärenden och tid-
bokning. Kontaktpunkten ska enligt verkställighetsbeslutet kännetecknas av
hög tillgänglighet.

Hittills har Kontaktpunkten fokuserat på tillgänglighet i form av svarstider.
Genomlysningen visar att tillgänglighet betyder att erbjuda vård. Korta svars-
tider och telefonrådgivning bidrar till tillgänglig vård. Patienterna är inte be-
tjänta av korta svarstider om inte Kontaktpunkten kan erbjuda lösning på
ärendet. För att lösa patienters ärenden krävs att Kontaktpunkten och verk-
samheterna samarbetar kring tillgänglighet. Det förutsätter en överenskom-
men ansvarsfördelning mellan Kontaktpunkten och verksamheterna. Kon-
taktpunkten är beroende av att verksamheterna tar sitt ansvar utifrån över-
enskommelsen. Det bör säkerställas att Kontaktpunktens uppdrag är väl de-
finierat och att Kontaktpunkten har möjlighet att påverka uppdraget.

· Säkerställ att sjukhusledningen tar ansvar för att driva föränd-
ringen på sjukhuslednings- och områdesnivå

· Formulera syftet med förändringen i en kort mening som kan an-
vändas som tydligt budskap om varför Kontaktpunkten behövs

· Ta fram en plan för ledningens kommunikation med SU och dess
olika målgrupper avseende införande av Kontaktpunkten

· Säkerställ kunskap och tillgång till resurser och verktyg för kom-
munikation och förändringsledning

· Säkerställ att sjukhusledningen följer upp förändringsprojektet
· Säkerställ att Kontaktpunkten deltar i införandeprojekten
· Dokumentera och dela erfarenheter från tidigare införandeprojekt

av Kontaktpunkten
· Följ upp tillgänglighet till vården i verksamheterna oavsett om-

fattning på samarbete med Kontaktpunkten
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Företrädare för Kontaktpunkten och verksamheterna menar att verkställig-
hetsbeslutet inte är tillräckligt detaljerat och att Kontaktpunktens uppdrag är
otydligt. Verkställighetsbeslutet beskriver ett så kallat ”Kontaktpunktskon-
cept”. Av intervjuerna framgår att det inte upplevs finnas ett koncept i prakti-
ken.

Vidare framgår det av verkställighetsbeslutet att samtliga kliniska verksam-
heter inom SU ska vara knutna till en Kontaktpunkt. Genomlysningen visar
att det inte fungerar att ansluta alla verksamheter till Kontaktpunkten. Verk-
samheterna är olika och passar i olika utsträckning för Kontaktpunkten.

Kriterier bör tas fram för att utvärdera vilka verksamheter och i vilken omfatt-
ning dessa bör ingå i Kontaktpunkten. Verksamheterna lämpar sig sannolikt i
varierande grad för Kontaktpunkten.

Det finns behov av att anpassa omfattningen på samarbetet utifrån verksam-
hetens förutsättningar. För att skapa tydlighet i samarbetet med Kontakt-
punkten kan ett antal servicenivåer tas fram. Det innebär att verksamheterna
kan få stöd av Kontaktpunkten i olika omfattning.

Tänkbara servicenivåer är:

Servicenivå 1 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering och del av ären-
dehantering (recept och intyg)

Servicenivå 2 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering, del av ärende-
hantering (recept och intyg) samt tidbokning

Servicenivå 3 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering, ärendehante-
ring (recept, intyg och rådgivning)

Servicenivå 4 Kontaktpunkten ger stöd i remisshantering, ärendehante-
ring (recept, intyg och rådgivning) samt tidbokning

· Förtydliga begreppet tillgänglighet utifrån Kontaktpunktens upp-
drag

· Säkerställ att verksamheterna tar sin del av ansvaret i uppdraget
att skapa tillgänglighet

· Fastställ vad som ska ingå i Kontaktpunktskonceptet
· Fastställ kriterier för vilka verksamheter som bör ingå i Kontakt-

punkten
· Analysera i vilken omfattning som verksamheterna är lämpliga

för Kontaktpunktskonceptet
· Inför ett antal servicenivåer inom Kontaktpunktskonceptet
· Säkerställ att sjukhusledningen, eller någon av sjukhusledningen

utsedd, fattar beslut om kriterier och servicenivåer för respektive
verksamhet
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3.3. Roll i vårdprocessen
Genomlysningen visar att Kontaktpunkten upplever att dess verksamhet  är
till för patienterna. I verkställighetsbeslutet beskrivs att ”Kontaktpunkten är till
för dem som är patienter i verksamheter anslutna till tjänsten”.

Kontaktpunkten bidrar till vårdprocessen genom att hantera inkommande
remisser och boka tider. Kontaktpunkten fungerar som en administrativ funkt-
ion som ger verksamheten service. Kontaktpunkten är både till för patient
och verksamhet. Det bör prägla Kontaktpunktens ledning, styrning och upp-
följning.

3.4. Organisatorisk placering
Under genomlysningen har ett flertal alternativ till organisatorisk placering av
Kontaktpunkten diskuterats. Kontaktpunkten är organisatoriskt placerad inom
Område 3. De alternativ som framförts är att antingen placera Kontaktpunk-
ten inom kvalitetsstrategiska som en stabsfunktion eller införa Kontaktpunk-
ten som ett verksamhetsområde inom varje område på SU. Det har också
föreslagits att resurserna förs tillbaka till respektive verksamhet. Ytterligare
ett alternativ är att lägga Kontaktpunkten inom ett annat område med kun-
skap och erfarenhet av att hantera stödjande verksamheter.

Att Kontaktpunkten är samlad i ett verksamhetområde ger förutsättningar för
tydligare styrning vilket är särskilt betydelsefullt under ett uppbyggnads-
skede. För att öka förutsättningarna för Kontaktpunktens roll och bidrag till
vårdprocessen kan det vara en fördel att placera Kontaktpunkten inom ett
område på SU som hanterar flera stödjande processer.

Alternativet med placering inom kvalitetsstrategiska är troligen inte aktuellt
då kvalitetsstrategiskas verksamhet inte omfattar vårdprocesser.  Att placera
Kontaktpunkten inom respektive område uppfattas inte som en långsiktigt
alternativ då sjukhusets områdesindelning sannolikt kommer att ändras. Al-
ternativet att föra tillbaka resurser till respektive verksamhet innebär i prakti-
ken att avveckla Kontaktpunkten som verksamhet, vilket inte ingår i genom-
lysningen.

· Tydliggör att Kontaktpunkten är till både för patient och verksam-
het

· Utforma Kontaktpunktens ledning, styrning och uppföljning uti-
från att både patient och verksamhet är kunder

· Låt Kontaktpunkten vara samlad under ett område på SU
· Säkerställ att området där Kontaktpunkten är organiserad har

kunskap och erfarenhet av att hantera stödjande verksamheter



14

3.5. Geografisk placering
Vid diskussion om vad som föregick det geografiska beslutet av Kontakt-
punktens verksamhet framgick att det var förekomst av lämpliga lokaler för
Kontaktpunktens verksamhet som avgjort placeringen.

Företrädare för verksamheterna ser en fördel i att Kontaktpunken är placerad
geografiskt nära. Med detta avses att Kontaktpunktens medarbetare arbetar i
samma lokaler som verksamheten. Det bedöms ge fördelar genom direkt
kommunikation och kunskap om verksamheten. Lokalisering i samma bygg-
nad men inte i direkt närhet till verksamheten bedöms inte ge motsvarande
fördelar.

Företrädare för Kontaktpunkten ser fördelar med att Kontaktpunktens verk-
samhet är samlad. Det ger möjlighet till kunskapsutbyte och effektiv resursal-
lokering.

Det är centralt att finna lösningar för att kompensera för de nackdelar som
det upplevs medföra att kontaktpunktsverksamheten bedrivs på geografiskt
avstånd från verksamheterna.

3.6. Samarbete och överenskommelser
Av intervjuerna framgår att det finns ett stort förbättringsbehov beträffande
samarbetet mellan Kontaktpunkten och verksamheterna. Vid diskussion om
vad som krävs för att samarbetet ska fungera anges flera faktorer. De kan
delas in i följande områden (utan inbördes rangordning):

· Formella överenskommelser

· Kommunikation, dialog, mötesforum

· Vilja att samarbeta

· Tydlig roll- och ansvarfördelning

· Tydligt uppdrag

· Gemensam målsättning

· Kunskap om verksamheterna

· Kompensera för det geografiska avståndet genom att skapa
struktur och former för förtroendefull kommunikation

· Ta fram en kommunikationsplan som inkluderar mötesstruktur
och verksamhetsbesök

· Tydliggör i kommunikationsplan vem som har ansvar för att initi-
era aktiviteterna

· Låt kommunikationsplanen utgöra del av de formella överens-
kommelserna mellan Kontaktpunkten och verksamheterna
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Överenskommelser som reglerar formerna för samarbete finns för verksam-
heterna inom Kontaktpunkt 1. Överenskommelserna bygger på tidigare
överenskommelser som upprättades innan Kontaktpunkten i dess nuvarande
form inrättades. För resterande samarbeten mellan Kontaktpunkten och
verksamheter saknas överenskommelser.

Överenskommelser har inte tecknats eftersom Kontaktpunkten och verk-
samheterna inte enats om dess innehåll. Representanter för Kontaktpunkten
menar att verksamheterna ställt krav på innehållet i överenskommelserna
vad gäller tillägg och undantag. Kraven har inte kunnat tillgodoses eftersom
Kontaktpunktens verksamhet bygger på standardisering. Ansvariga för verk-
samheterna anser att det koncept Kontaktpunkten erbjuder inte kan tas in i
verksamheten utan att anpassas.

Avsaknad av överenskommelser leder till att det inte finns någon formell ut-
gångspunkt för samarbetet. För att en överenskommelse ska ingås krävs det
incitament och en vilja att samarbeta.

Det är önskvärt att överenskommelserna tydliggör roller och ansvar samt
vilka uppgifter som ska utföras av Kontaktpunkten respektive verksamheter-
na. Vidare bör de omfatta former och struktur för kommunikation. De bör
också vara flexibla så att arbetsformerna kan ändras vid ändrade förutsätt-
ningar.

Det är även väsentligt att överenskommelserna omfattar en servicenivå som
kan utvärderas genom måltal. Hur och till vem återraportering ska ske samt
hur avvikelser från överenskommen servicenivå ska hanteras bör omfattas
av överenskommelserna.

Ytterligare ett område som är av betydelse och som bör inkluderas i över-
enskommelserna är hur kompetensutveckling hos Kontaktpunktens medar-
betare säkerställs.

För att skapa engagemang och ett starkt åtagande är det av betydelse att
verksamhetschefer och enhetschefer signerar överenskommelserna tillsam-
mans.

· Säkerställ att överenskommelser upprättas med de verksamheter
som är knutna till Kontaktpunkten

· Etablera nya samarbeten först när överenskommelser gjorts
· Följ upp samarbetet mellan Kontaktpunkt och verksamheter på

ett strukturerat sätt
· Säkerställ att överenskommelserna signeras av både verksam-

hetschefer och enhetschefer
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3.7. Kundrelationer
Kontaktpunkten följer upp kundnöjdhet genom undersökningar av patient-
nöjdhet. Undersökningarna genomförs fyra gånger per år. De patienter som
ringer in tillfrågas efter samtalet om de har möjlighet att delta i en undersök-
ning. Undersökningen omfattar sex frågor vilka besvaras med ja eller nej.
Frågorna undersöker om patienten är nöjd med väntetid och bemötande
samt huruvida patienten fått hjälp med sitt ärende. Det finns inga måltal satta
för dessa undersökningar.

I samtal med verksamhetschefer och utvecklingschefer är det tydligt att det
finns en misstro mot de undersökningar av patientnöjdhet som Kontaktpunk-
ten genomför. Bland annat ifrågasätts undersökningens validitet eftersom
svarsfrekvensen inte redovisas. Vidare ifrågasätts om samtliga patienter till-
frågas eftersom detta sker manuellt genom en förfrågan till patienten då
samtalet ska avslutas. Nytt systemstöd för att genomföra telefonenkäter har
införts. Systemstödet innebär att patienterna automatiskt informeras, medan
de väntar på att samtalet ska besvaras, om att det kommer ske en under-
sökning efter samtalet.

Kontaktpunkten bör säkerställa att uppgifter om svarsfrekvens och annan
relevant information redovisas i samband med presentation av resultatet för
undersökningarna av patientnöjdhet.

Eftersom Kontaktpunktes är till för både patient och verksamhet bör även
verksamheterna regelbundet tillfrågas om hur de upplever Kontaktpunktens
service. Undersökningarna bör genomföras på administratörs-, sjukskö-
terske- samt specialistnivå för att fånga åsikter hos samtliga grupper då de
har olika behov och nytta av Kontaktpunktens verksamhet.

3.8. Utvärdering av prestation
Kontaktpunkten mäter antal inkommande samtal, mottagna samtal och be-
svarade samtal. Målet är att besvara inkommande samtal inom tre minuter.
Vidare mäts medelkötid, medeltal administratörer, servicegrad, medelvärde

· Utforma undersökningar avseende patientnöjdhet och verksam-
hetsnöjdhet så att de motsvarar uppdragsgivarens (ledningens)
krav och informationsbehov

· Genomför undersökningar avseende patientnöjdhet och verk-
samhetsnöjdhet och använd resultatet som underlag för verk-
samhetsutveckling

· Fastställ måltal för undersökningarna av patient- och verksam-
hetsnöjdhet

· Återrapportera måluppfyllelse till områdeschef
· Fastställ ansvarsstruktur för att analysera och åtgärda avvikelser

från måltalen
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för samtalstid och samtal per administratör och dag. För dessa måltal är inga
mål uppställda.

Kontaktpunkten har som mål att tilldela inkommande remisser till verksam-
heterna inom 24 timmar, att bedömda remisser från verksamheterna ska
vara avslutade inom 24 timmar samt att ärenden avseende intyg, recept och
rådgivning ska vara behandlade inom 24 timmar. Målen följs inte upp ef-
tersom det inte finns IT-stöd som möjliggör uppföljning.

Det sker ingen uppföljning av kvalitet och effektivitet i Kontaktpunktens ad-
ministration, utöver mätningarna vad gäller inkommande samtal och kund-
nöjdhet. Det finns därmed ingen möjlighet för varken Kontaktpunkten eller
verksamheterna att bedöma om remisshantering, ärendehantering och tid-
bokning är effektiv och ändamålsenlig. Avsaknad av möjlighet till uppföljning
leder till att Kontaktpunkten inte kan följa upp och utvärdera sin verksamhet.
Verksamheterna har ingen möjlighet att följa upp Kontaktpunktens prestation
utifrån måltal.

Ett ledningssystem för att mäta, utvärdera och rapportera kvalitet och effekti-
vitet inom processerna för remisshantering, ärendehantering och tidbokning
behövs. Ledningssystemet bör utformas utifrån att Kontaktpunkten är till för
både patient och verksamhet. Mål som formuleras i ledningssystemet bör
beskriva överenskomna servicenivåer och dokumenteras i överenskommel-
serna mellan verksamheterna och Kontaktpunkten.

3.9. Finansiering
Genomlysningen visar att en betydande del av tidsåtgången vid Kontakt-
punkten beror på bristande samarbete och att verksamheternas kapacitet
inte motsvarar antal ärenden som kommer in till Kontaktpunkten. Samarbetet
mellan Kontaktpunkt och verksamheter behöver utvecklas. Först när detta
har skett kan beslutsunderlag för att förändra Kontaktpunktens finansiering
tas fram.

· Ta fram mål och måltal för att utvärdera Kontaktpunktens verk-
samhet

· Utforma mål och måltal utifrån att Kontaktpunkten är till både för
patient och verksamhet

· Utforma mål och måltal även för samarbete t ex korta enkäter för
temperaturmätning som kan genomföras regelbundet

· Anskaffa IT-stöd för ledningsinformation
· Följ upp kommunikationen mellan patient och Kontaktpunkt ge-

nom att någon lyssnar på samtalen i kvalitetshöjande syfte
· Låt Kontaktpunkt och verksamhet analysera resultat av uppfölj-

ningen gemensamt
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Kontaktpunktens verksamhet är anslagsfinansierad. Anslagen baseras i hu-
vudsak på antal medarbetare som förts över från verksamheterna till Kon-
taktpunkten. Utöver detta erhålls anslag för att täcka övriga kostnader. Det är
inte fastställt hur övriga kostnader ska finansieras. Hittills har Område 3 fi-
nansierat Kontaktpunktens övriga kostnader.

Uppskattningen av de resurser som skulle omfördelas från verksamheterna
till Kontaktpunkten har skett utifrån en bemanningsnorm. Av bemannings-
normen framgår hur många samtal, remisser, kallelser med mera en kon-
taktpunktsadministratör respektive sjuksköterska bedöms hantera på ett år.
Varje verksamhet har i sin tur beräknat hur många samtal, remisser, kallelser
med mera som hanteras inom verksamheten och utifrån detta bedömt vilken
mängd resurser som ska överföras till Kontaktpunkten. Av bemanningsnor-
men framgår att den inte omfattar tid för arbetsplatsträffar, sjukfrånvaro och
kompetensutveckling.

För att avgöra om rätt mängd resurser överförts krävs en uppföljning av om
de arbetsuppgifter som Kontaktpunkten hanterar är desamma som verksam-
heterna uppgett. Kontaktpunktens tider för öppethållande är väsentligt längre
än de tidigare var i verksamheterna. Det är troligt att en längre öppettid med-
för fler ärenden att hantera.

Det behövs en uppföljning av bemanningsnormen. För att göra det behövs
en analys av tidsanvändning vid Kontaktpunkten. I dagsläget följs inte Kon-
taktpunktens volymer upp och den tidsuppskattning som gjorts är sannolikt
inaktuell. Det går därmed inte att avgöra om Kontaktpunktens finansiering är
i paritet med uppdraget.

3.10. Tider för öppethållande
I verkställighetsbeslutet fastställs att Kontaktpunkten ska vara öppen för att
ta emot samtal klockan 07.30–17.00.  Av intervjuerna framgår att det skapas
mer administration av att Kontaktpunkten och verksamheterna inte återkom-
mer till patienterna tillräckligt snabbt. Det medför att patienterna ringer till-
baka upprepade gånger i samma ärende. Det finns ingen statistik som pekar
på hur utbrett detta är. Det kan dock konstateras att det sannolikt är re-
surskrävande.

· Utveckla samarbete mellan Kontaktpunkt och verksamheter in-
nan förändringar görs avseende finansiering

· Följ upp bemanningsnormen genom analys av tidsanvändning
vid Kontaktpunkten

· Jämför resultat av analysen med bemanningsnormen
· Fastställ hur Kontaktpunktens övriga kostnader ska finansieras
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De utökade öppettiderna har inneburit ökad mängd ärenden. Det är oklart
om verksamheternas kapacitet kan möta den ökade ärendemängden.

3.11. Kompetensbehov
Vid Kontaktpunkten arbetar kontaktpunktsadministratörer (firstline) och sjuk-
sköterskor (secondline). Av verkställighetsbeslutet framgår att en kontakt-
punktsadministratör hanterar samtal, scannar, registrerar och ärendefördelar
remisser, kallar till kompletterande undersökningar och skickar kallelser, bo-
kar och bevakar remisser. Det framgår att lägsta utbildningsnivå för en kon-
taktpunktsadministratör är gymnasiekompetens. En sjuksköterska ger råd-
givning samt läser och sorterar remisser. Det framgår att sjuksköterska före-
trädesvis rekryteras internt. Vid extern rekrytering krävs kandidatexamen
samt minst fem års arbetslivserfarenhet. Gemensamt för medarbetarna på
Kontaktpunkten är att de har IT-vana.

I annonser för Kontaktpunkten framgår vilka krav som ställs på medarbetare
avseende utbildning/särskilda färdigheter, erfarenhet och personliga egen-
skaper/förmågor utöver det som anges i verkställighetsbeslutet. Se bilaga 6,
Kompetenskrav i annonser.

Det finns olika syn på huruvida medarbetare som arbetar i firstline bör ha en
vårdutbildning eller inte.

”De (medarbetarna i firstline) ska inte ha vårdutbildning för det är så lätt att de ger
råd”.
- Enhetschef Kontaktpunkten

”Efterhand är det tydligt att de (medarbetarna i firstline) inte förstår problemen. Det
innebär att man behöver vårdkunskap”.
- Utvecklingschef

Vid gruppintervjuer identifierades kärnkompetenser för Kontaktpunkten. Där-
efter genomfördes en kompetensskattning av nuvarande och önskad kompe-
tensnivå för respektive kärnkompetens. Skattningen genomfördes av den
samlade kompetensen vid Kontaktpunkten.

· Analysera orsaker till patienters samtal och varför de ringer upp-
repade gånger

· Analysera vilka tider på dagen merparten av samtal kommer in
· Anpassa öppettiderna och bemanning till behov av öppethål-

lande och verksamhetens kapacitet
· Utvärdera effekter av begränsade tider för öppethållande
· Tillse att verksamhetens kapacitet motsvarar Kontaktpunktens

öppethållande
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Resultatet av verksamhetschefers och utvecklingschefers kompetensskatt-
ningen framgår av diagrammet nedan.

Bild 1: Kompetensskattning genomförd av verksamhetschefer (5 st) och utvecklings-
chefer (2 st)

Den största skillnaden mellan nuvarande och önskad nivå enligt verksam-
hetscheferna och utvecklingscheferna är inom kompetensen verksamhets-
kunskap och relevant sakkompetens. Denna bild av kompetensnivåer har
bekräftats under genomlysningen.

Det medicinska ansvaret måste tydliggöras och ansvariga utses i verksam-
heterna. Sjukhusledningen bör tillse att det finns läkare i Kontaktpunktens
ledning. Det behövs för att ge legitimitet åt Kontaktpunkten vilket ökar möjlig-
heterna till samarbete.
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3.12. Kompetensutveckling
Kontaktpunktens medarbetare har ingen fastställd kompetensutvecklings-
plan.

Det finns vid Kontaktpunkten behov av mer kunskap om verksamheterna.
För att skaffa och behålla denna kompetens bör ett arbetssätt med åter-
kommande verksamhetsbesök alternativt rotation mellan Kontaktpunkt och
verksamhet införas.

Av verkställighetsbeslutet framgår att verksamheterna ansvarar för kompe-
tensutveckling hos Kontaktpunktens medarbetare inom det medicinska om-
rådet, det vill säga avseende sakkompetens. I praktiken sker inte detta.

Enhetschefer för Kontaktpunkterna menar att även om det i vissa fall erbjuds
utbildningar, är det sällan möjligt för sjuksköterskorna att delta vid dessa. Det
beror på att det inte finns tillräckligt med resurser avsatta för kompetensut-
veckling vid Kontaktpunkten.

3.13. Arbetsmiljö
Både resultatet av den senaste medarbetarundersökningen och en hög sjuk-
frånvaro vid Kontaktpunkten visar att det finns utvecklingsområden i den
psykosociala arbetsmiljön.

· Koppla endast verksamheter till Kontaktpunkten där det finns
möjlighet att nå upp till verksamheternas förväntningar på kom-
petens

· Skapa struktur för kommunikation och dialog i syfte att behålla
förtroendet för Kontaktpunktens kompetens

· Genomför kompetensskattning årligen som en del i Kontaktpunk-
tens uppföljning av verksamhetsnöjdhet

· Tillse att det finns läkare i Kontaktpunktens ledning

· Tydliggör verksamheternas ansvar för medicinsk kompetensut-
veckling av Kontaktpunktens medarbetare i överenskommelserna

· Tydliggör att Kontaktpunkten ansvarar för kostnader för kompen-
tensutveckling

· Säkerställ att medarbetare vid Kontaktpunkten får möjlighet att
delta i kompetenshöjande aktiviteter

· Upprätta kompetensutvecklingsplaner för medarbetarena vid Kon-
taktpunkten

· Möjliggör att medarbetarna vid Kontaktpunkten kan rotera mellan
verksamheterna och Kontaktpunkten för att säkerställa verksam-
hetskunskap
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En orsak till nuvarande arbetsmiljö är att Kontaktpunkten inte har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt arbete. Uppdraget är otydligt liksom an-
svarsfördelningen i förhållande till verksamheterna. Det saknas resurser för
kompetensutveckling, informationsöverföring från verksamheterna och ar-
betsplatsträffar.

Sedan Kontaktpunkten startade har det varit ett antal chefsbyten. Det är först
under hösten 2013 som nuvarande enhetschefer vid Kontaktpunkten rekryte-
rats.

Under 2013 genomfördes en medarbetarundersökning vid Kontaktpunkten.
Undersökningen mäter hur medarbetarna upplever sina förutsättningar inom
elva stycken områden1. För varje område finns det ett riktvärde2. Kontakt-
punkten har inom samtliga områden utom ett (socialt klimat) ett betydligt
sämre resultat än riktvärdet. Under våren 2013 genomfördes insatser för att
diskutera arbetsmiljön. Arbetsmiljöronder har genomförts vilket resulterat i
handlingsplaner. Resultatet av medarbetarundersökningen presenterades
under hösten 2013 och ett arbete pågår med att utifrån denna ta fram hand-
lingsplaner.

Sjukfrånvaron vid Kontaktpunkten under 2013 var totalt sett cirka 8 % och
varierade vid de olika Kontaktpunkterna mellan cirka 6 % och 14 %. Målvär-
det inom SU är 5 %. Personalomsättningen för tillsvidareanställd personal
vid Kontaktpunkten är relativt låg3.

4. Genomlysning av processer
En genomlysning av processerna för remisshantering, ärendehantering och
tidbokning har genomförts med fokus på att identifiera förbättringsmöjligheter
kopplade till ändamålsenlighet, effektivitet och patientsäkerhet.

1 Medarbetarkraft, arbetsrelaterad utmattning, arbetstakt, effektivitet, delaktighet, socialt kli-
mat, lärande i arbetet, återkoppling, ledarskap, medarbetarskap och målkvalitet.

2 För varje område i undersökningen finns ett validerat riktvärde. Målet är att vara i nivå med
riktvärdet eller bättre (Resultatguide, SU, Medarbetarundersökning 2013).

3 Personalomsättning 2012: 10,6% . Personalomsättning 2013: 5,2 %. Det finns inget jämfö-
rande nyckeltal inom SU, men enligt uppgift får omsättningen ses som relativt låg.

· Förbättra förutsättningarna för medarbetarna att utföra sitt arbete
genom tydliga ansvar och möjlighet till kompetensutveckling

· Fortsätt att följa upp arbetsmiljön och de åtgärder som initieras i
handlingsplaner för att säkerställa en förbättring av den psykoso-
ciala arbetsmiljön



23

Nedan följer förbättringsförslag gemensamt för processerna samt per pro-
cess.

4.1. Gemensamt för processerna
Remisshantering, ärendehantering och tidbokning berör både Kontaktpunk-
ten och verksamheter som är beroende av varandra för att skapa en effektiv
vårdprocess. Det är viktigt att det finns en samsyn om hur samarbete ska
fungera och vem som ansvarar för vad. Det finns processdokumentation
upprättad. Trots detta saknas en gemensam målbild över hur processerna
och samarbetet ska fungera och följas upp. Sammantaget uppfattas ett be-
hov i organisationen av att effektivisera processerna och stärka patientsä-
kerheten.

Det har också framkommit att det finns en mängd möjliga förbättringar och
förenklingar att genomföra i IT-systemen kopplade till processerna. Det finns
potential att förbättra ändamålsenlighet, effektivitet och patientsäkerhet i IT-
systemen.

Det saknas möjlighet att få ut statistik för analys och uppföljning ur IT-
systemet SÄLMA. Möjlighet att få fram ändamålsenlig underlag är en förut-
sättning för ett strukturerat förbättringsarbete.

Det finns behov av mötesplatser mellan Kontaktpunkt och verksamhet för att
driva gemensamt förbättringsarbete.

Spårbarheten i ärendehanteringen har ökat sedan Kontaktpunkten införde
SÄLMA. Verksamheterna har inte befogenheter att skapa ärenden i SÄLMA
på samma sätt som Kontaktpunkten har. Därmed uppnås inte spårbarhet för
ärenden mellan verksamheter.

Det är inte tydliggjort vem som har det medicinska ansvaret vad gäller Kon-
taktpunktens verksamhet.

· Ta fram och definiera mål och måltal för respektive process
· Utse ansvariga medarbetare på Kontaktpunkten och i verksam-

heten (processansvariga) för respektive process för att driva för-
bättringsarbete

· Skapa forum för processansvariga för gemensamt förbättringsar-
bete

· Säkerställ att IT-systemen stödjer uppföljning och styrning av re-
levanta mål för processerna

· Utse medicinskt ansvarig för varje verksamhet som är knuten till
Kontaktpunkten
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4.2. Remisshantering
Remisshanteringen sköts till stor del av Kontaktpunkt 2 där remissportalen
finns. I remissportalen scannas remisser in i ärendehanteringssystemet
SÄLMA och fördelas till respektive Kontaktpunkt. De inscannade remisserna
filtreras av secondline som fördelar dem till verksamhet och remissbedö-
mande funktion. Administrativa aktiviteter avseende remisshanteringen han-
teras av firstline. Verksamheterna ansvarar för bedömning av remisser.

Manuell registrering sker i flera system på grund av att systemen inte är inte-
grerade. Det är oklart vilken information som ska registreras i vilket system.
Det innebär att Kontaktpunkten måste ägna tid åt att leta efter information.

En stor del inkomna remisser uppfattas som ofullständiga vilket leder till
merarbete. Kontaktpunkten skickar inte tillbaka ofullständiga remisser till
remitterande verksamhet. Det saknas också definition för de olika typer av
remisser som hanteras, såsom till exempel interna remisser och akuta re-
misser. Rutiner för dessa remisser skiljer sig åt mellan verksamheter och
kontaktpunkter.

Enligt fastställda föreskrifter ska information sändas vid ett antal tillfällen till
patienten. Syftet med informationen är att minska antalet samtal från patien-
ter som vill veta status på sin remiss. Denna informationen skickas inte alltid
ut.

Det noteras också att en stor del övrig post inkommer till remissportalen vil-
ket medför merarbete. Det har inte tagits fram riktlinjer för hur övrig post ska
hanteras.

· Ta fram definitioner på de olika typerna av remisser som före-
kommer

· Förankra definitionerna hos Kontaktpunkten och verksamheterna
· Säkerställ att riktlinjerna för vad en remiss ska innehålla är kända
· Tydliggör vilka remisser som ska hanteras av remissportalen re-

spektive verksamheterna
· Sträva efter att hantera så stor del av remisserna som möjligt i

SÄLMA för ökad spårbarhet och patientsäkerhet
· Ta fram riktlinjer för hur ingående post till remissportalen ska han-

teras
· Formulera måltal för andel kompletta remisser, handläggningsti-

der och uppfyllnad av vårdgaranti
· Sträva lånsiktigt mot att implementera system för e-remisser
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4.3. Ärendehantering
Med ärendehantering avses intyg, recept och rådgivning. I dagsläget kan en
patient nå Kontaktpunkten via telefon eller Mina vårdkontakter. Firstline tar
emot samtalet och avgör om patienten ska hanteras av Kontaktpunkten.
Därefter registreras ärendet i SÄLMA. Om ärendet avser intyg skickas det
direkt från firstline till verksamheten för kontakt med patient och utställande
av intyg. Avser ärendet recept skickas det till secondline för kontakt med
patienten, insamling av information i övriga system (Elvis, Melior etc.) för att
därefter skickas vidare till verksamheten för utställande av recept.

När det gäller rådgivning är det firstline som bedömer om patienten ska han-
teras av Kontaktpunkten eller hänvisas till andra vårdgivare, akutmottagning-
ar eller 1177. Bedömningen påverkar den fortsatta vårdprocessen.

När firstline bedömer att patienten ska hanteras via Kontaktpunkten registre-
rar firstline ärendet i SÄLMA. Därefter skickas ärendet till secondline som
kontaktar patienten och bedömer om rådgivning kan utföras av Kontaktpunk-
ten eller ska skickas till verksamheten. Rådgivning kan variera från enkel till
mer komplicerad. Bedömningen av vilken rådgivning som ska ges av Kon-
taktpunkten är kritisk för patientsäkerheten. Vissa patientgrupper eller viss
typ av rådgivning är inte lämplig för Kontaktpunkten.

I samband med Kontaktpunktens införande gjordes ärendehanteringen funkt-
ionsbaserad. Det innebär att ärenden läggs i en gemensam inkorg för en viss
funktion, istället för i den egna läkarens inkorg. Det finns en mängd ärenden
som inte hanterats inom uppsatt tidsgräns.  Funktionsindelningen förutsätter
att samtliga vårdgivare kan hantera alla ärenden inom sin funktion, vilket inte
är fallet. Samma ärende kan läsas av flera vårdgivare innan det hanteras,
vilket upplevs som ineffektivt.

Ärenden som inte hanterats inom 48 timmar klassificeras som för sent hante-
rade. Det finns en skeptisk inställning till tidsgränsen då den uppfattas som
irrelevant för vissa typer av ärenden.

· Utveckla beslutsstödet för firstline för att avgöra om patienten ska
hanteras av Kontaktpunkten eller hänvisas till andra vårdgivare,
akutmottagningar eller 1177

· Öka flexibiliteten mellan funktionsindelning och personindelning
med fokus på tillgänglig vård

· Säkerställ att ärenden kan delegeras vid frånvaro om personin-
delning tillämpas

· Skapa möjlighet till olika tidsgränser för olika typer av ärenden
· Formulera måltal för handläggningstider, svarstider och kvalitet i

rådgivning
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4.4. Tidbokning
Med tidbokning avses bokning av nybesök, av- och ombokningar samt åter-
besök. Det skiljer sig åt i vilken utsträckning Kontaktpunkten hanterar nybe-
sök, av- och ombokningar samt återbesök för verksamheterna.

Bokning av nybesök som sköts av Kontaktpunkten utförs av firstline. Firstline
bokar tid i Elvis och i övriga kringliggande system såsom Remus. Därefter
skapas en kallelse utifrån vald brevmall. Kallelsen kan antingen skrivas ut
och postas av Kontaktpunkten eller skickas via Postens e-brevtjänst. Vid av-
och ombokning ringer patienten till Kontaktpunkten. Om ledig tid finns bokas
tiden direkt, annars sätts patienten upp på väntelista i Elvis. Bokning av åter-
besök sker delvis direkt av verksamheten.

Tidbokning är till stora delar manuell. Bokning av tider sker i flera IT-system,
utan integration mellan IT-systemen.

Det är oklart vem som ansvarar för att fylla besökstider på grund av sena
återbud. Det resulterar i en ineffektiv tidbokning. En stor andel tider bokas av
eller bokas om. Det saknas analys om orsaker till av- och ombokningar samt
åtgärder för att minska frekvensen av dessa.

För att Kontaktpunkten ska kunna ta över tidbokningen från verksamheterna
krävs att verksamheten bistår med tidböcker. Enligt verkställighetsbeslutet
ansvarar varje verksamhet för att det finns en framförhållning om tre måna-
der i schemaläggningen. Kontaktpunkten får inte tillgång till tidböcker med
tillräcklig framförhållning.

Systemet för tidbokning uppfattas i organisationen som ineffektivt. Det finns
behov av nytänkande, exempelvis genom digital tidbokning via nätet och nya
metoder för schemaläggning.

· Säkerställ att verksamheterna har en framförhållning i sin sche-
maläggning i enlighet med överenskommelse

· Fastställ i vilken utsträckning Kontaktpunkten ska verka för att
fylla besökstider på grund av sena av- och ombokningar

· Utred orsaker till den stora andelen av- och ombokningar
· Formulera måltal för av- och ombokning, framförhållning i tid-

böcker samt beläggningsgrad på mottagningarna
· Sträva långsiktigt mot digitaliserad tidbokning
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Bilaga 1: Goda exempel
Under genomlysningen har en analys gjorts av goda exempel och vad som
är orsakerna till att Kontaktpunkten fungerar väl.

Exempel på när Kontakt-
punkten fungerar väl

Orsak

Inom Kontaktpunkt 1 funge-
rar samarbetet med verk-
samheterna förhållandevis
bra

· Införandet av Kontaktpunkt 1 gjordes
successivt. Det fanns tid för Kontakt-
punkten att anpassa sin verksamhet till
respektive mottagning.

· Vid Kontaktpunkt 1 finns en ansvarig
administratör och sjuksköterska för
varje mottagning inom verksamheterna.
De ansvarar för kommunikation och av-
stämning med respektive mottagning.
Det ger förutsättningar för god verk-
samhetskännedom hos Kontaktpunk-
ten. Verksamheterna vet vem de ska
kontakta på Kontaktpunkten. Detta
skapar förtroende och förståelse för
varandras utmaningar och underlättar
kommunikationen.

· Medarbetarna vid Kontaktpunkt 1 upp-
lever att de är till för verksamheterna,
de vill vara tillmötesgående och kan
tänka sig att påminna läkare som behö-
ver det.

· Kontaktpunkt 1 hade från starten ett
gott rykte, vilket innebar att medarbe-
tare från verksamheterna sökte sig till
Kontaktpunkt 1. Flera medarbetare vid
Kontaktpunkt 1 kommer därmed från
verksamheten och känner medarbetar-
na där.

· Det förekommer att sjuksköterskor på
Kontaktpunkt 1 arbetar en dag i veckan
hos verksamheterna. Det gör det en-
klare för vårdpersonalen att stämma av
frågor av enklare karaktär samt skapar
förutsättningar för förtroendefulla relat-
ioner.
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Exempel på när Kontakt-
punkten fungerar väl

Orsak

· Vissa av verksamheterna som arbetar
med Kontaktpunkt 1 har valt att dela
upp ansvaret för ärendehantering på
recept, intyg och rådgivning på olika lä-
kare. Detta minskar belastningen på
den läkare som ansvarar för ärende-
hanteringen. Verksamheterna kan där-
med hantera ärendena effektivare.

· Möten genomförs månadsvis mellan
verksamhet och Kontaktpunkt där man
går igenom kapacitet, kösituation samt
idéer för att förbättra samarbetet.

· Kontaktpunkten utbildar sina medarbe-
tare i bemötande och service vilket upp-
fattas som viktig kompetens både i för-
hållande till patienter och verksamheter.

· Det finns en ansvarig utsedd på Kon-
taktpunkten som läkarna kan vända sig
till, vilket underlättar möjligheten att
reda ut problem.

· Kontaktpunkten har ”öppna” direkt-
nummer till verksamheten så att de lätt
kan komma i kontakt om det behövs.

· Genom kommunikation med verksam-
heterna kan gemensamma problem
identifieras. Verksamheterna och Kon-
taktpunkt 1 har enats om ett gemen-
samt arbetssätt avseende dokumentat-
ion av ansökningar om licenspreparat.

Kontaktpunkt 2 har förbätt-
rat samarbetet med verk-
samheterna

· Samarbetet har förbättrats eftersom
verksamheterna utsett så kallade ”spe-
aking partners”. Dessa är formellt an-
svariga för kommunikationen med Kon-
taktpunkten. Genom att i verksamheten
tydliggöra ansvaret för kommunikation
med Kontaktpunkten har samarbetet
förbättrats.
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Exempel på när Kontakt-
punkten fungerar väl

Orsak

Kontaktpunkt 2 har utveck-
lat kompetens för att
minska sårbarheten i be-
manningen

· Inom Kontaktpunkt 2 valde tidigare pa-
tienterna mellan verksamheterna
Ögonsjukvård och Ortopedi genom
knappval. Knappvalet har tagits bort
och numera hanterar administratörerna
i firstline samtliga inkommande samtal.

Kontaktpunkt 1 förtydligade
ansvaret avseende tid-
bokningen

· I samband med att Lungmedicin anslöt
till Kontaktpunkt 1 förtydligades ansva-
ret avseende tidbokningen. Det beslu-
tades att Kontaktpunkten skulle an-
svara för tidbokningar avseende patien-
ter som uppdaterades på planeringslis-
tan från och med det datum Lungmedi-
cin anslöts.
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Bilaga 2: Process för styrning av samarbetet
med Kontaktpunkten
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Bilaga 3: Genomlysningens frågeställningar
Nedan återfinns genomlysningens frågeställningar i förfrågningsunderlaget
med hänvisning till var i rapporten frågeställningen berörs.

Delstudie 1a VO Kontaktpunktens organisation, ledning och styrning
Frågeställningar Hänvisning till

stycke i rapport
Är VO Kontaktpunktens mål och uppdrag tydliga? 3.2-3
Är VO Kontaktpunktens organisatoriska utformning
ändamålsenlig och effektiv? 3.4

Är VO Kontaktpunktens interna ledningssystem (styrning,
kontroll, uppföljning) ändamålsenligt och effektivt utfor-
mat?

3.8

Är VO Kontaktpunktens budget/finansiering i paritet med
uppdragets omfattning? 3.9-10

Delstudie 1b VO Kontaktpunktens bemanning och kompetens
Frågeställningar Hänvisning till

stycke i rapport
Är personalens kompetens i paritet med uppdraget? 3.11-12
Är verksamhetens/personalens ”geografiska placering”
ändamålsenlig? 3.5

Hur är arbetsmiljön på VO Kontaktpunkten (t ex vad gäller
omsättning av personal)? 3.13

Delstudie 2a Granskning av processer: remisshantering, ärendehante-
ring och tidbokning
Frågeställningar Hänvisning till

stycke i rapport
Är remisshanteringen, ärendehanteringen och tid bok-
ningen ändamålsenligt, effektiv och säker (ur ett patient-
perspektiv)?

4.1-4

Hur sker införandet av nya arbetssätt (avseende remis-
ser, tidbokning, ärendehantering) inom berörda VO? 3.1, 4.1-4

Bidrar Kontaktpunktens organisation och arbets-
sätt/arbetsfördelning till en ändamålsenlig, effektiv och
säker remisshantering, ärendehanteringen och tid-
bokning?

4.1-4

Bidrar berörda VO:s organisation och arbets-
sätt/arbetsfördelning till en ändamålsenlig, effektiv och
säker remisshantering, ärendehanteringen och tid-
bokning?

4.1-4

Hur hanteras redovisning/kontroll av data/uppgifter i jour-
nal- respektive patientadministrativa system i förhållande
till uppgifter i ärendehanteringssystemet SÄLMA?

4.1-4
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Delstudie 2b Granskning av samverkan mellan VO Kontaktpunkten och
VO som är kopplade till sjukhusets kontaktpunkter
Frågeställningar Hänvisning till

stycke i rapport
Är ansvarsfördelningen mellan VO Kontaktpunkten och
berörda VO tydlig? 3.6

Hur fungerar samverkan mellan VO Kontaktpunkten och
berörda VO? 3.6

Har VO Kontaktpunktens ändamålsenlig kommunikat-
ionsstrategi, avseende berörda VO? 3.1

Finns där en förbättringspotential vad gäller samverkan
mellan VO Kontaktpunkten och berörda VO? 3.6-7

Delstudie 3 Kundrelationer
Frågeställningar Hänvisning till

stycke i rapport
Är en kommunikationsstrategi avseende patienterna upp-
rättad? Är den ändamålsenlig och implementerad? 3.7

Genomför Kontaktpunkten, alternativt Område 3, en lö-
pande uppföljning av kundnöjdhet (ur ett patientperspek-
tiv)? Om uppföljning görs, hur hanteras resultaten?

3.7

I vilken omfattning är kunder nöjda med Kontaktpunktens
verksamhet? 3.7
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Bilaga 4: Dokumentförteckning
· Aktivitetsplan – Verksamhetsplan 2014 Kontaktpunkten
· Bemanningsnorm SU-övergripande KP-koncept
· Budget – Verksamhetsplan 2013, Kontaktpunkten, daterad 2013-11-30
· Delårsredovisning mars 2013, Kontaktpunkten, daterad 2013-03-13
· Enkätsammanställning av patientnöjdhetsundersökning vecka 39, Kon-

taktpunkten
· Flödesschema för:

o Intyg
o Recept
o Rådgivning
o Vårdbegäran i sin helhet
o Vårdbegäran i SÄLMA för läkare
o Flödesschema Vårdbegäran i SÄLMA
o Remissflödet – helheten

· Folder: frågor och svar om Kontaktpunkten 2
· Handlingsplan Kvinnosjukvården
· Kartläggning av störningar relaterade till Kontaktpunkten, daterad 2013-

11-06
· Kommunikationsplan för Kontaktpunkten
· Projektdirektiv Kontaktpunkt Psykiatri utfärdat 2012-10-03
· Patientsäkerhetsberättelse för Kontaktpunkten 2012, daterad 2013-01-

03
· Protokoll för områdesledningsgruppsmöten, område 3, daterade 2013-

01-07, 2013-01-23, 2013-02-20, 2013-03-07, 2013-03-20, 2013-04-18,
2013-05-02, 2013-05-29, 2013-06-12, 2013-08-21, 2013-09-18, 2013-
10-16, 2013-10-30, 2013-11-13, 2013-11-27 och 2013-12-11

· Projektdirektiv Kontaktpunkt Kvinnosjukvård och Drottning Silvias barn
och ungdomssjukhus

· Projektdirektiv Kontaktpunkt Område 5 samt Kirurgi Östra Område 2
· Rutiner Kontaktpunkten:

o Av- och ombokningar
o Bedömd vårdbegäran
o Inkommande vårdbegäran
o Intyg Kontaktpunkten
o Medicinsk rådgivning Kontaktpunkten
o Recept Kontaktpunkten
o Snabbstängningsärenden
o Ärenden inkomna

· Resultat från medarbetarundersökning 2013, Kontaktpunkten
· Sammanställning av nyckeltal, Kontaktpunkten
· Utbildningsprogram nya medarbetare på Kontaktpunkten med förkun-

skap
· Utbildningsprogram nya medarbetare på Kontaktpunkten utan förkun-

skap
· Verkställighetsbeslut Dnr: SU 117-501/2011 om inrättande av Kontakt-

punkten
· Överenskommelse mellan Kontaktpunkten och grupp Kardiologi Medi-

cin/Geriatrik/Akuten, Område 2, daterad 2011-04-26
· Överenskommelser, mall



34

Bilaga 5: Medverkande
Workshops
Henrik Almgren, verksamhetschef Kvinnosjukvård och Nenatologi, Område 1
Mattias Alvidius, verksamhetssamordnare Affektiva 1, Område 2
Marianne Bergius, vårdenhetschef Ortopedi, Område 3
Lena Bokemark, sektionschef Medicin, Område 6
Lena Danemo, utvecklingschef, Område 3
Marielle Dellkvist, systemadministratör Kontaktpunkten
Louise Holmqvist, sjuksköterska Ögonsjukvården, Område 3
Helena Järpsten, enhetschef Kontaktpunkt 1
Ingela Kahn, sjuksköterska Ortopedi, Område 3
Magnus Karlsson, verksamhetschef Ortopedi, Område 3
Carina Karlsson, sjuksköterska Ortopedi, Område 3
Eva Lindér, enhetschef Kontaktpunkt 2
Taina Magnusson, sjuksköterska Kontaktpunkt 2
Majvor Martinsson, verksamhetschef Ögonsjukvården, Område 3
Karin Nordgren, sjuksköterska Kontaktpunkt 1
Mona Palmqvist, verksamhetschef Geriatrik, lungmedicin och allergologi,
Område 6
Madeleine Sampson, enhetschef Kontaktpunkt 3
Per-Ove Stoltzer, sektionschef Medicin, Område 6
Johanna Villhelmsson, administratör Kontaktpunkt 2
Cecilia Warnberg, sektionschef/sjuksköterska Ögonsjukvården, Område 3
Ingmar Widengård, läkare Ögonsjukvården, Område 3
Mai Winter, verksamhetsutvecklare Neuropsykiatri, Område 2
Karin Österbeg, sjuksköterska Ögonsjukvården, Område 3

Gruppintervjuer
Jan-Olof Andrén, verksamhetschef Kontaktpunkten
Henrik Almgren, verksamhetschef Kvinnosjukvård och Nenatologi, Område 1
Lena Danemo, utvecklingschef, Område 3
Anders Jarlborg, verksamhetsutvecklare Kontaktpunkten
Helena Järpsten, enhetschef Kontaktpunkt 1
Magnus Karlsson, verksamhetschef Ortopedi, Område 3
Eva Lindér, enhetschef Kontaktpunkt 2
Christina Lindström-Svensson, enhetschef administrativ service, Område 3
Majvor Martinsson, verksamhetschef Ögonsjukvården, Område 3
Mona Palmqvist, verksamhetschef Geriatrik, lungmedicin och allergologi, Om-
råde 6
Mats Rydenfors, kvalitetsutvecklare Kontaktpunkten
Martin Rödholm, verksamhetschef Affektiva 2, Område 2
Madeleine Sampson, enhetschef Kontaktpunkt 3
Barbro Westberg, utvecklingschef, Område 2

Projektgrupp
Harald Aiff, Psykatri Affektiva, Område 2
Lotta Andreasson, vårdenhetschef Barnmedicin, Område 5
Jan-Olof Andrén, verksamhetschef Kontaktpunkten
Monica Arvidsson, Geriatrik, lungmedicin allergologi, Område 6
Antal Bajor, Medicin, Område 6
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Eva Brändström, utvecklingschef, Område 6
Lena Danemo, utvecklingschef, Område 3
Anna Elander, verksamhetschef Handkirurgi och plastikkirurgi, Område 5
Ebba Fridh, överläkare Ortopedi, Område 1
Ann-Louise Gejervall, verksamhetsutvecklare Gynekologi, Område 1
Ulla-Britt Jansson, utvecklingschef, Område 1
Anders Jarlborg, verksamhetsutvecklare Kontaktpunkten
Alf Lernestam, varumärkesstrateg
Marie Lindh, verksamhetschef Onokologi, Område 5
Christina Lindström- Svensson, enhetschef administrativ service, Område 3
Eva Levin, kvalitetssamordnare, Område 3
Mats Rydenfors, kvalitetsutvecklare Kontaktpunkten
Jessica Svahn, Område 2
Ann-Charlotte Wassén, sektionschef Gynekologi, Område 1
Barbro Westberg, utvecklingschef, Område 2
Ingmar Widengård, ögonläkare, Område 3

Styrgrupp
Lars Wiklund, områdeschef, Område 3
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Birgitha Archenholtz, utredningsledare, sjukhusdirektörens stab
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Bilaga 6: Kompetenskrav i annonser




