
Metod

Lokal rutin för journalföring och BOA-registrering skrivs.

Gått igenom hur vårdförlopp i teorin startas/stängs, samt hur 

överenskommelse skrivs i journalsystemet och filtreras fram..

Utbildning i BOA. Praktisk genomgång BOA.

För att tidsåtgången ska optimeras vid besöket skall 

patienten kunna besvara enkäten digitalt på plats. Läsplatta 

är beställd.

Förändringarna har diskuterats på gemensamma team-

möten om PSVF höftartros och på yrkesträffar. 

Förbättringsarbete PSVF höftartros – för en jämlik, 

effektivare och kvalitativt bättre vård Sara Mannerback, tillsammans med 

fysioterapeutgruppen, Eksjö vårdcentral

Ett glatt och tacksamt gäng på artrosskolan; 

”Tänk att vi kunde träffas och träna trots Covid!”

Resultat

Alla FT/sg har kommit igång med registrering i 

BOA. Alla skriver 

överenskommelse/patientkontrakt i samband 

med första besöket vid diagnossättning.

Vi har inte kommit igång med att följa 

journalmallen för vårdförlopp höftledsartros då 

denna inte varit klar i ”skarp drift” i Cosmic.

Den lokala rutinen har inte kunnat färdigställas 

då vi inväntar journalmallen.

Antalet artroser registrerade i BOA från Eksjö 

vårdcentral steg från 0st år 2020, till 12 st 

första halvåret 2021, och med 3st genomförda 

3-månadersuppföljningar fram till                   

210825.

Sammanfattning

• Det är viktigt att systemen stödjer den 

förändring som ska till – för att förenkla 

och möjliggöra lärande och förändring.

Syfte/Mål

Övergripande: följa PSVF 

höftartros lokalt på vårcentralen.

Delmål: när PSVF höftartros är i 

drift skall:

Alla 

fysioterapeuter/sjukgymnaster 

(FT/sg) känna till och följa den 

lokala rutinen kring 

dokumentation och 

behandlingsplan. 

Alla FT/sg skall ha kommit igång 

med BOA-registrering för alla 

patienter med diagnos artros 

(höft/knä).

Överenskommelse 

dokumenteras skriftligt i journal 

till varje patient som reg:as för 

artros höft/knä.

Slutsatser

Vi tycker att det är synd att arbetet med att utveckla 

följsamhet till PSVF höftartros har hindrats av att 

cosmic-mallarna inte varit färdigställt för användning. 

Det är av högsta vikt att det i framtiden är färdigt för 

användning i praktiken.

De utbildningsinsatser vi genomfört har försvårats 

då vi fortfarande inte kan köra skarpt i Cosmic –

vilket gör att vi kommer få genomföra samma 

utbildning/genomgång igen, då man hunnit glömma 

vad som sagts. 

Å andra sidan har vi kommit igång med BOA, vilket 

också är en viktig del i arbetet med att följa PSVF 

höftartros.


