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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2  

Instruktioner till mottagningen  
Denna mall avser dels planen (del 1) och dels slutredovisningen (del 2). Mallen med del 1 ifylld och 
döpt till ”Enhet tema år del 1” t.ex. ”Boo VC diabetes 2020 del 1” skickas per e-post till 
funktionsbrevlåda forbattringsarbeten.hsf@sll.se senast den 28 februari 2020, men gärna redan i 
januari 2020 för att ni ska hinna få återkoppling i god tid gällande eventuella justeringar som kan 
behövas.  
Denna mall med även del 2 ifylld och döpt till ”Enhet tema år del 2” t.ex. ”Boo VC diabetes 2020 del 
2” skickas till samma funktionsbrevlåda senast den 31 januari 2021. 
Mer information finns i ”Information om målrelaterad ersättning 2020” på Vårdgivarguiden och på 
QRC:s webbplats. Frågor kan även skickas till rita.fernholm@sll.se. 

 

DEL 1 – Planen 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner  
Ett förbättringsarbete har större chanser att få goda resultat om flera olika yrkesgrupper deltar.  
Ange e-postadress för kontaktpersonen för arbetet. 
Ansvarig kommer verksamhetschefen vara, fn Kenneth Ilvall(distriktsläkare), 
kenneth.ilvall@lideta.se samt psykologteamet med Farah Yesagean(barnpsykolog) och Ellen 
Nyman(barnpsykoterapeut) som huvudansvariga samt med stöd från Annie Ekman 
Bergstedt(psykoterapeut).  
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på? Inom vilket område ser ni en tydlig förbättringspotential och varför? 
Detta är viktigt för att kunna välja ett område där ni har möjlighet att göra tydlig skillnad så ni inte 
lägger tid på ett område som ni redan är bra på. 
Gå in och titta på era resultat när det gäller kvaliteten på vården och era processer från t.ex. 
Regionens uppföljningsportal (GUPS), medrave m4 (ändra inställningen så tiden går 5 år tillbaka och 
välj listade patienter så ni inte tappar de som inte varit hos er på ett tag), PrimärvårdsKvalitet (PvK), 
Nationella Diabetesregistret (NDR) osv. Ange det ni kommer fram till i stora drag. 
T.ex. Vi ser i medrave m4 att vi har många patienter med hypertoni som inte når 
målblodtryck 
Eller Vi ser i GUPS att vi ligger långt från Socialstyrelsens riktlinjer gällande andel 
patienter som får statinbehandling efter stroke 
 
Vi på Vallatorpsdoktorn har under hösten 2019 startat vår satsning på att utveckla det utåtriktade, 
uppsökande, förebyggande, konsultativa arbetet för barn- och unga som riskerar att utveckla 
psykisk ohälsa då detta är ett stort problem som bara växer.  Vi har som mål att leverera primärvård 
av god kvalitet och god tillgänglighet och vill därför gärna kunna möta patienters/invånarnas behov 
bland annat genom nya mötesplatser för vårdmöten där barnet ungdomen befinner sig (skola, 
förskola).  
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. diabetes, hypertoni, 
patientsäkerhet, läkemedel, psykisk ohälsa, annat…… 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:kenneth.ilvall@lideta.se
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Psykisk ohälsa 
 
Många barn och ungdomar visar tecken på psykisk ohälsa när de kommer till Första linjen, 
Psykosomatiska besvär, som oro/ångest och nedstämdhet, sömnbesvär och trötthet, anspänning och 
värk har ökat bland barn och ungdomar. En del ungdomar har en sammansatt problembild som 
behöver bättre samordnade insatser med samlat ansvar för tidiga insatser, hälsofrämjande insatser 
samt det förebyggande arbetet för barn och ungdomar. Mödravårdscentralerna och 
barnhälsovårdscentralerna är viktiga verksamheter för förebyggande och hälsofrämjande arbete 
bland barn och föräldrar. Skolans elevhälsa möter alla elever och har en central del i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Barnet eller familjen kan ha en rad olika kontakter hos 
flera av ovanstående verksamheter utan någon inbördes samordning eller bollas dem emellan. Risken 
är stor att ingen tar huvudansvar samt att ingen har en samlad bild av barnets problem, behov av 
hjälp och vilka insatser. 
 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
 T.ex. Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med högt blodtryck, det är 
viktigt för att minska risken för stroke och andra komplikationer 
 
Vi ser ett ökat behov av samverkan som är ett viktigt redskap när det gäller att förebygga 
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt för att tidigt upptäcka barn som riskerar att utveckla 
psykiska ohälsa. För Första Linjen blir skolhälsovård, barnhälsovård MVC/ BVC, förskola, skola, 
verksamheter där barnen är en stor del av dagen, viktiga samarbetspartners för att få till nära 
samverkan som sätter det enskilda barnet och dess familj i fokus. Detta ligger också i linje med 
nationella riktlinjer och behovet av tidiga insatser, låg tröskel in till vård, bedömning av barn 
som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. 
 
 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av diabetes, öka andel i % av dessa patienter som behandlas med statiner 

  
Som första delmål är att ta fram och förfina det material vi har tänkt skall informera om vad vi kan 
erbjuda elever och föräldrar i de skolor vi vill besöka och även hitta nya kontaktvägar. 
Vi behöver också verka övergripande för att hitta nya och fler skolor och förskolor, samt även nå ut 
till föräldrarna genom utskick som kan förmedlas av/genom skolan/barnomsorgen. 
Nästa steg är att skapa fortsatta möjligheter att fånga upp de som har ett behov genom att erbjuda 
generösa möjligheter till att få tider och även erbjuda videomöte för de som denna kontaktväg är lika 
bra lämpad. 
Det övergripande mätbara målet är att öka beläggningen för våra duktiga terapeuter inom första 
linjen, men också öka intäkter genom samverkan och ökad listning. 
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Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 

a. Vilka förbättringsidéer har ni? Ni kan ta fram idéer genom att titta i vårdprogram, nationella 
riktlinjer eller genom att brainstorma fram idéer. Om ni vill kan ni använda verktyget 
fiskbensdiagram för att ta fram idéer.  

b. Vad är viktigt för era patienter?  Hur kan ni involvera dem? Om ni vill kan ni använda något 
av verktygen för patientsamverkan i QRC:s verktygslåda. 

 
 
Skapa informationsmaterial, verka utåtriktat och primärpreventivt. 
Använda tekniska lösningar för inhämtande av anamnes och protokoll/screeningverktyg- 
Använda videomöten som ett sätt att attrahera tonåringar till att underkasta sig terapi. 
 
 
 

 
Genom vår uppsökande verksamhet kommer patienterna till oss i högre grad än tidigare och genom 
arbetet som de utför i terapin så kommer fler nå en god hälsa och vi kommer minska på den 
psykosociala ohälsan i vårt område, vilket är till nytta för våra listade och vi hoppas att de som blir 
friskare och starkare även kommer att sprida den goda upplevelsen vidare! 
 
 

 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
Välj ett till fem mått, som speglar om er förändring blir en förbättring. Mät utfall (det som gör 
skillnad för patienterna) men gärna även det ni gör (=processmått). T.ex. Antal årskontroller varje 
månad av diabetikerna. Antal snabbspirometrier per vecka. Antal läkemedelsgenomgångar som görs 
varje vecka eller månad. Mät gärna ofta, minst 1 gång per månad, så ni kan byta eller justera er 
förbättringsidé om den inte leder mot ert mål. Självklart kan ni fortsätta att mäta efter 2019-12-31 
även om det är 2019 ni redovisar här. En indikator ska börja med Antal… eller Andel… 
 Indikatornamn 

T.ex. Andel diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal besök inom första 
linjen 

150/månad 1/2 180/
mån 

 201231 

Indikator 2 
 

Öka listningen 6500 1/2 6800  201231 

Indikator 3 Öka intäkterna inom 
psykosociala vårdgruppen 

 1/2 15%  201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Använd gärna förbättringshjulet PDSA (=Plan Do Study Act) som stöd. Testa i liten skala först och 
justera era idéer enligt vad ni lär er och testa igen. När ni är nöjda kan ni testa på hela 
husläkarmottagningen och standardisera arbetssättet.  Redovisningen av steg 7 sker i 
slutredovisningen i del 2 nedan. 
Döp denna fil till: Enhet tema år del 1 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
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t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 1 och skicka in senast 28 februari 2020 till: 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

 

 

 
DEL 2 – Slutredovisningen 

OBS: Denna del skickas in senast 31 mars 2020, se steg D. 
A. Hur har ni testat och standardiserat era förbättringsidéer? 
När ni testat att förbättringsidéerna fungerar i liten skala kan ni standardisera det nya arbetssättet. 
Beskriv hur ni jobbat. 

 
Samverkan med skolhälsovård, barnhälsovård MVC/BVC, förskola, skola: 
 
Samverkan mellan Täbys mottagningar har fungerat väl under året. Under dessa möten har 
erfarenheter utbyts, informationsutbyte, genomgång av riktlinjer, ny kunskap och forskning samt de 
svårigheter och utmaningar som råder. Det har minskat behovet av att patienterna vidareremitteras 
till andra enheter inom Täby, mindre avvisade remisser. 
 
Samverkan under 2020 
 

 Kommunikation med BUS- gruppen i Täby 

 Kommunikation och samverkansmöten med Täbykommuns skolpsykologer 

 Täta samarbeten med skolor och pedagoger i våra individuellt/elevinriktade insatser 
genom dialog med pedagoger, samarbetsmöten och erbjudande av psykopedagogiska 
konsultationer riktat direkt till skolan eller genom föräldrar. 

 Handledning och information till föräldrar angående elevens rättigheter och skolans och 
primärvårdens ansvar så som olika anpassningar för eleven/ gruppen både i 
behandlande och förebyggande syften samt tydlig och konkret ansvarsfördelning mellan 
oss för att varje instans ska få möjligheten att jobba utifrån dess uppdrag. 

 Information till ovanstående instanser om barnuppdragsteamets olika 
kompetensområden och deras möjlighet att anlita oss för olika behandlande eller 
förebyggande insatser på individ- och/eller gruppnivå.   

 
 
Tidiga insatser och låg tröskel: 
 
 Det är ett pågående arbete som har varit svårt med tanke på att trycket är stort vad gäller psykisk 
ohälsa för barn och ungdomar och kapaciteten har varit svår på många mottagningar i Täby. Även 
den längre sjukfrånvaron hos oss har påverkat insatserna. Däremot har vi ett pågående arbete utifrån 
lagen om förstärkt vårdgaranti. Denna rutin har arbetats fram under slutet av 2020 och kommer att 
påbörjas i januari 2021. Här finns större möjlighet till en bedömning av relevant profession inom 3 
dagar. 
 
Delmål:  

Förfina informationsmaterial till elever och föräldrar till de skolor vi önskade besöka 
Nå ut till fler barn och föräldrar genom utskick till skolor/barnomsorg 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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2020 har påverkat verksamheten, speciellt på grund av pandemin men även på grund av högt 
patienttryck. Därmed prioriterades omställningsarbetet från fysiskt till digitalt. I och med det 
hann vi inte formalisera och förfina vårt informationsmaterial till skolor skriftligt. Men 
barnuppdragsteamet har hela tiden varit noga med att framföra budskapet till både skolor 
och föräldrar om våra ambitioner och fokus på tillgänglighet, kommunikation och samarbete 
med olika inblandade instanser. Vi har erbjudit handledning och konsultation till skolor både 
för elever och/eller pedagoger som behöver uppdatera sina kunskaper angående psykisk 
ohälsa och olika diagnoser som kan påverka elevens välmående och prestation i skolan.  
Redan när vi startade uppdraget har vårt fokus varit att förmedla tydlighet i vad vi kan 
erbjuda och vi är ganska övertygade om att alla skolor tillhörande vårt geografiska område 
vet om och använder vår kompetens. 

 
Generöst med tider och mer digital lösning som video 
 
I samband med pandemin under 2020 har en stor omställning av arbetssätt från fysiska 
besökt till digital lösning genomförts på mottagningen. Denna positiva effekt har gjort att 
videobesök har använts i mycket större utsträckning än tidigare. Genom digitala 
förändringar har vi ökat tillgängligheten till att nå fler patienter inom olika åldrar. 
Utvärdering av detta har gjorts under året, där vi ser att det inte ”passar” för alla personer 
och behandlingar. 

 
Tekniska lösningar som screeningverktyg:  
 

 Beställning och användning av flera fråge -och/självskattningsformulär som är 
relevanta för vårt uppdrag är under arbete.  

 Erbjudande av både digitaliserat och manuellt ifyllande av formulären. 

 Nytt telefonsystem (Telavox) bidrar till att lättare kunna nå patienter när vi jobbar 
hemifrån har genomförts. 

 
 
 
B. Resultat 
Vilka resultat har ni uppnått? Ange startläge, datum och mål (klistra in från steg 6) samt 
resultatet och datum/period för när resultatet togs ut. Om ni mätt under tiden får ni gärna 
inkludera det i en bilaga (t.ex. över tid i form av ett linjediagram som visar mätvärdena över tid) 
 Indikatornamn 

T.ex. Andel 
diabetiker med 
HbA1c över 70 
mmol/mol 

Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Antal besök inom 
första linjen 

150/m
ånad 

1/2 180/m
ån 

Medel 
108/måna
d 

Medra
we 

December 
2020 

Indikator 2 
 

Öka listningen 6500 1/2 6800 6150 Liston December 
2020 

Indikator 3 Öka intäkterna 
inom 
psykosociala 
vårdgruppen 

 1/2 15% Intäktern
a har 
minskat i 
relation 
till antalet 
minskade 
besök 

Contro
ller 

December 
2020 
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Övriga kommentarer:    
Året 2020 har varit ett ansträngt år i relation till rådande pandemi. Detta kan vara en del som har 
påverkat listningen under året. (tabell 1). Ombyte av personal på grund av bland annat 
pensionsavgångar inom andra professioner på mottagningen har påverkat kontinuitet för patienter. 
Under senare delen av 2020 har ny personal rekryterats och en stabilitet finns nu i personalgruppen 
och arbetet med kontinuitet och trygghet för patienten pågår. 
 
 

 
Tabell 1 
 
 
 
 

Antalet besök till första linjen har varit svår att öka då det varit en längre sjukfrånvaro hos de som 
arbetar inom första linje barn och unga. Det positiva är att sista 2 månaderna har hen återgått till 
arbetat och vi ser fram mot 2021. Därmed har vi inte uppnått en ökning av antalet besök inom första 
linje barn och unga. (tabell 2). Detta har så klart även påverkat intäkterna under året. 
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Tabell 2 

 
 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

1. Vad har ni lärt er? 
2. Hur har ni använt kunskap från patienter under olika delar av förbättringsarbetet? Hur har 

arbetet strävat efter att öka patienters delaktighet eller involvering i vården? 
3. Vad har ni för plan framåt gällande detta område? 

1. 
Samarbete och ansvarsfördelning med både föräldrar och andra relevanta instanser som skolan har 
haft en väldigt positiv effekt under hela processen och dess utfall. 
Vikten och effekten av att utarbeta, följa upp och utvärdera egna lokala rutiner inom det psykosociala 
teamet samt med andra arbetskollegor/ professioner, att kommunicera med och dela med sig av sina 
erfarenheter och reflektioner med kollegor på liknande verksamheter samt samverkansavtal med 
andra relevanta instanser och vårdgrannar speciellt med specialistvården blev ännu mer viktig och 
tydlig under det gånga året, icke minst pga. pandemin.   
2. 

 Utskick av informationsbrev till alla nyinkomna samt vårdbegäran och remisser. 

 Rutin på att i loppet av första bedömningssamtalet förklara kort vår kompetens, 
arbetsmetoder samt vårt fokus i arbetet både på ett individuellt och generellt plan och 
undersöka i fall patienten/föräldern har andra åsikter/ förväntningar och förstås sträva 
efter att tillgodose patienten/förälderns rättighet att vara informerad och delaktig i sin 
egen förändringsprocess. 

 Betoningen på att patientens/förälderns och många gånger även skolans involvering och 
engagemang i arbetet ger både önskvärt positiva förändringar men är även nödvändigt. 

 Att informera/utbilda patienter och föräldrar angående deras rättigheter i samband med 
psykisk ohälsa och olika delar av hjälpapparaten. 
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3. 

 Vi kommer fortsätta med dialog och samarbete med våra skolor och vårdgrannar. 

 Rutinen ett skicka informationsbrev till föräldrar är nu etablerat på mottagningen och 
skickas alltid efter inkommen vårdbegäran, den rutinen kommer vi att fortsätta med. 
Speciellt för att åtgärden har avsevärt minskat antal kontakt med mottagningen från 
frustrerade föräldrar som inte vet vad som gäller, t.ex. vad som ingår i vårt uppdrag, 
ungefär hur/när de kommer att få insatser, vart de ska vända sig i akuta situationer mm.  

 Vi planerade att erbjuda skolorna insatser på gruppnivå t.ex. föreläsningar för 
pedagoger/elever/föräldrar om bl.a. social ångest, problematisk skärm och/el 
spelbeteende men tyvärr satte pandemin stopp för det.  
 

Av samma anledning som ovanstående kunde vi inte sätta igång våra planerade gruppinsatser med 
fokus på ett par av följande område beroende på efterfrågan: sömnhygien, neuropsykiatriska 
diagnoser eller social ångest, psykisk ohälsa och anknytning, tonåringens frigörelsefas mm riktade 
mot både äldre tonåringar samt föräldrar till våra patienter.   
 
Vår förhoppning är att under 2021 kunna arbeta mer inriktat med detta, beroende på hur det blir 
med pandemin och de restriktioner som vi ska förhålla oss till. 
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

