
Resultat

När vi gick igenom gapanalysen gemensam´t så 

noterades det att det var två områden som krävde 

mer arbete vilket var höftledsartros och RA.

De gapen som fanns under RA var enklare 

justeringar i redan befintliga arbetssätt så dessa 

kunde enkelt åtgärdas direkt.

De gapen som fanns under höftledsartros var av 

större omfattning och skulle kräva ett större arbete. 

Därav valde utvecklingsgruppen att under 2021 

skall höftledsartros vara det området som vi 

bedriver förbättringsarbete på.Syfte/Mål

Under 2020 kom det ett tydligt 

direktiv från regionen att det skulle 

införas PSVF inom ett antal 

diagnoser. Det första områden 

som skulle fokuseras på var atros, 

RA och TIA/stroke. Detta för att 

säkerställa att samtliga invånare i 

regionen skall få samma vård 

oavsett vart i länet de söker. 

Under 2020 var målsättningen att 

se över den egna verksamheten 

och identifiera brister/gap där det 

finns risk att vi som vårdgivare inte 

lever upp till PSVF inom dessa 

områden. Vi siktar till att förbättra 

följande delar:

1. Gå igenom PSVF för de tre 

områden som kommit.

2. Identifiera de gap/brister som 

finns.

3. Täppa till brister och gap.

4. Välja ut ett område att jobba 

mer med under 2021.

Gap-analys PSVF

V har förbättrat möjligheten till 

patientsäkervård genom GAP-

analys.

Metod

- Utvecklingsgruppen på Nässjö Läkarhus fick i uppgift att läsa igenom 

PSVF inom de tre aktuella områdena. 

- Varje enskild medarbetare noterade vilka gap den kunde identifiera.

- Utvecklingsgruppen träffades gemensamt och kontrollerade de aktuella 

gapen och kom till samsyn vad som krävde åtgärder.

Gap-analys för att kunna 

möjliggöra att vi har rätt 

förutsättningar för PSVF.

Samtliga medarbetare på 

Nässjö Läkarhus år 2020. 

Sammanfattning

Utifrån den genomförda satsningen kan man 

sammanfatta den med följande lyckade ingredienser:

- Systematiska genomgångar

- Professioner från alla kategorier är viktigt.

Samt med följande utmaningar:

- COVID-19

- Prioriteringar

Detta har vi lärt/Slutsatser:

• Gap-analys är ett viktigt arbetssätt för att 

komma vidare när det kommer ytterligare 

områden som det skall genomföras PSVF på.

Kontakt: Malin Lundberg, 

0102432813

Nästa steg

Samt med följande fortsättning:

- Utveckala PSVF inom artros

www.nassjolakarhus.se

Mängden gap

Höftledsartros 3 stycken

TIA/stroke 0 stycken

RA 2 stycken


