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Det övergripande problemet
Y = Förbättra förutsättningarna för förbättringsarbete samt styrning 
och stöd kring sjukskrivning

Patient Y = Enklare och färre onödiga kontakter med vården om sin 
sjukskrivning
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Orsaker
x1 = data inte tillgängligt

x2 = det saknas mått

x3 = data inte visualiserat
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Lösningsförslag 
i1, Samarbeta med Försäkringskassan om utdata

i2, Ta fram mått

i3, Bygga en rapport (PowerBi) 
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Cyklisk förbättringsmodell, DMAICL
	
Formulera	problemet	=	y	
Konkre2sera	områden	i	behov	av	
förbä<ring	
Definiera	sy@e	och	projektmål	
Beskriv	och	engagera	den	process	i	
vilket	problemet	finns	
Grov	2dsplan	
	

Bestäm	nuvarande	nivå	på	y	
Iden2fiera	möjliga	orsaker	2ll	
problemet	=	x	
Samla	data	om	orsaker	
	

Analysera	data	
Bestäm	rotorsaker	

U2från	bekrä@ade	orsaker:		
Ta	fram	lösningsförslag	
Testa	lösningsförslag	
Behåll	lyckade	lösningsförslag	

Behåll,	standardisera	och	sprid	
lyckade	lösningsförslag	
Kontrollera	och	övervaka	
processen	e@er	införda	
lösningsförslag	genom	a<	
kon2nuerligt	följa	nivån	på	y	
	

Sammanfa<a	och	reflektera	
över	projektet	
Reflektera	över	gruppens/
den	egna	lär-processen	
Dela	erfarenheter	med	andra	
Sprid	vik2ga	lärdomar	2ll	
andra	
Fortsä<	a<	integrera	
lösningar	i	den	dagliga	
verksamheten	
Fortsä<	övervaka	processens	
resultat	

Define	

Measure	

Analyze	

Improve	

Control	

Learn	

DMAICL	
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Definiera
Syftet med uppdraget 
‒ Är att ta fram och använda statistik (över sjukskrivningar/sjukfall) 
‒ För att skapa en ökad förståelse och få bättre underlag för en gemensam dialog 

mellan Verksamhetsutvecklare, processledare, verksamhetschefer i arbetet med 
sjukskrivningsprocessen. 

‒ Detta skulle öka förutsättningarna för förbättringsarbete samt styrning och stöd 
kring sjukskrivning.
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Mäta (1 av 2)

Mått:

• Antal avslutade sjukfall

• Antal intyg totalt (vid avslutade sjukfall)

• Antal påbörjade sjukfall

• Antal pågående sjukfall
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Mäta (2 av 2)
Vi använder data från Försäkringskassan (data från 2019--) och 
innehåller följande information:
‒ En rad avser ett unikt sjukfall
‒ Uppgift om första sjukskrivande vårdenhet och sista/senaste
‒ Uppgift (datum) om första sjukskrivningsdag
‒ Uppgift om "sjukskrivningsdiagnos" 
‒ Uppgift om omfattningsgrad (heltids-, halvtids- eller deltidssjukskrivning)
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Analysera (1 av 2)
Försäkringskassans data gör det möjligt att analysera 
‒ antalet och variationen i antal påbörjade/pågående/avslutade sjukfall
‒ variationen i sjukskrivningens längd
‒ antalet och variationen antal intyg per sjukskrivning 

Redovisat på till exempel 
‒ vårdenhet/avdelning
‒ diagnos 
‒ omfattningsgrad
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Analysera (2 av 2)
En rapport (PowerBi) byggs som visualiserar data på enkelt och 
lättbegripligt sätt.

Rapporten ska:
‒ Fånga hela VGR (primär- och specialiserad vård) 
‒ Fånga den unika individen som anger sjukfall på enheten
‒ Kan redovisa avslutade sjukfall och pågående separat 
‒ Ger snabb, överblickbar information
‒ Levererar snabbt data på enhetsnivå alt. flera enheter som kan jämföras eller 

totalt på regional nivå
‒ Vara flexibel och interaktivt visualiseringsverktyg
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Förbättra
Rapporten ska innehålla enkla 
beskrivningar av sjukfall. 
‒ Mått 
‒ Indikatorer/Nyckeltal 
‒ Diagram 
‒ Tabeller

Redovisa uppgifter per
‒ Vårdgivare/mottagning 
‒ Sjukfallets längd (i dagar)
‒ Diagnos mm

2022-04-12

Här är ett exempel på ett diagram i rapporten. 
‒ Ett styrdiagram där man kan studera variationen 

övertid på antal avslutade sjukfall.



Överlämning och ständig förbättring
Nu sprids rapporten och ligger på VGR-intranet och ”Report server”. 
Den är tillgänglig för utvecklingsledare och chefer inom VGR. 

En workshop är planerad senare i vår där jag önskar input på vad som 
är intressant att highlighta och lyfta fram rapporten. Workshopen 
syftar främst till att ge förslag på hur rapporten ska byggas för att bli 
mer intressant till exempel lyfta fram vissa mått på en dashboard eller 
en storyboard. 

Data kommer att uppdateras kontinuerligt.
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Lärande
Data har tillgängliggjorts, visualiserats och kan följas över tid. Därmed 
ökar den gemensamma förståelsen och utgör grund för en gemensam 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom den försäkringsmedicinska 
processen. 

Utdata gynnar en gemensam bild och öppnar upp möjligheter för 
förbättrat stöd till det verksamhetsnära förbättringsarbetet, daglig 
styrning och uppföljning. 

Vi (VGR) har tillsammans med Försäkringskassan lyckats fånga, använda 
och dela data.
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