
   
 

Förbättringsarbeten på Karolinska i Solna 2015 
 

1. På vilket sätt har registerdata använts för verksamhetsutveckling och lokalt 
förbättringsarbete?  
 
Ge en beskrivning, med konkreta exempel, över hur registerdata har använts 
för kliniskt förbättringsarbete, lärande och verksamhetsutveckling. 

 
- I det omfattande arbetet med Värdebaserad vård på Karolinska så ingår stroke som en 

pilotdiagnos och här används bla samtliga av Riksstrokes tretton målnivåer. Dessa kommer, 
tillsammans med ett flertal andra parametrar, att följas i ett sk digitalt styrkort, dv vi kommer 
att kunna följa våra data successivt, allt med syfte att ha kontroll över våra data, förbättra 
flöden och resultat. Arbetet med stroke inom projektet värdebaserad vård genomsyras av 
användningen av registerdata för förbättringsarbete. På Solna pågår också ett riktat arbete 
där metoder ifrån QRC används för att förbättra våra resultat avseende insatt 
sekundärprofylax samt att patienten ska känna sig delaktig i vården samt välinformerad om 
sitt insjuknande och sin situation.  

 
2. Vilka resultat av registerbaserat förbättringsarbete har uppnåtts på lokal, 

regional och nationell nivå? 
 
Vad i vården har blivit bättre? 

 
- Vi har den högsta andelen reperf behandlade patienter i landet, detta med anledning av 

trombektomier som utförs på Solna. Vi har en mycket stor andel sväljningstestade patienter. 
Vi får förbättrade resultat avseende insatt sekundärprofylax. Vi behöver kontinuerligt arbeta 
för att få ännu bättre dörr till nål tider tex, snabba på samtliga moment inom den akuta 
handläggningen, samt vidta nödvändiga åtgärder så att patienterna upplever att de får fullt 
tillgodosedda behov efter utskrivningen.  

 
 

3. Hur har de patientrapporterade måtten använts för att förbättra vården 
(uppgifter från Riksstrokes 3-månaders och 1-års uppföljning)? 

 
- Vi diskuterar ständigt hur vi kan förbättra patientens uppfattning och nöjdhet med vården 

liksom beskrivning av huruvida de har fått fullt tillgodosedda behov. För att uppnå bättre 
resultat inom dessa frågor så behöver vi involvera patienten ytterligare för att få kunskap om 
hur vi kan förbättra vårt arbete.  
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