
Syfte/Mål

Målet är att inventera eventuella ”gap” i 

vårt omhändertagande av patienter 

med diagnoserna angivna i PSVF och 

fokusera på hur vi kan implementera 

PSVF i vår verksamhet på Sävsjö och 

Vrigstad vårdcentral.

Dagens arbetssätt/dokumentation har 

inte varit standardiserad såsom PSVF 

medför, vilket kan leda till att olika 

patienter med samma diagnos 

omhändertas på olika sätt. Vi vet dock 

inte var dessa eventuella skillnader 

finns i vårdkedjan. Behov av 

inventering. 

PSVF höftledsartros Sävsjö-Vrigstad vc 2020

För att säkerställa en obruten, patientsäker 

och personcentrerad vårdkedja har så kallad 

PSVF införts i Regionen.

Metod

Gap-analys genomfördes i 

läkargruppen. Vi upplevde att en 

djupare och bredare analys behövdes 

och gör även en gap-analys 

tillsammans med sjuksköterska och 

sjukgymnast för att undersöka vilka 

eventuella förändringar/förbättringar

Resultat/Slutsatser

Då vi under förbättringsarbetet 

2020 haft en pågående 

pandemi har vi inte kunnat 

genomföra vårt arbete som 

planerat. Vi avser att fortsätta 

arbetet med att inventera och 

implementera PSVF under 

2021.

Sammanfattning

För att öka mervärdet 

och förbättra vården för 

patienter med 

höftledsartros behövs 

ett utökat samarbete 

och kunskapsutbyte 

mellan olika 

professioner.

Vi har valt att titta på PSVF Höftledsartros, 

som är den diagnos som primärvården ofta 

är involverad i.

I PSVF anges olika verksamheters 

ansvarsområden rörande diagnoser 

t.ex. stroke, höftledsartros och 

reumatoid artrit (RA). Syftet är att 

patienten ska få ett säkert omhänder-

tagande i en obruten vårdkedja och att 

denna vårdkedja ska vara samma för 

patienter med någon av dessa 

diagnoser, samtidigt som vården ska 

vara personcentrerad. 

Gap-analys – identifiera gapen PSVF höftledsartros

Planerade mätningar

Baslinjemätning genomförs av listade 

patienter som fått diagnos 

höftledsartros under år 2020 och 

triagerats till sjukgymnast/ 

fysioterapeut vid första besöket.

. 

som behövs i processen kring patienter 

med höftledsartros. Vissa gap 

identifierades och sammanställs i en 

påverkansanalys. 

Inventering görs av andel patienter som 

under 2020 fått diagnosen 

höftledsartros och som haft första besök 

till fysioterapeut/sjukgymnast.
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