
  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Björkhagens HLM 
  
Verksamhetschef 
 Pamela Diaz 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

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. 
  
Hugo Salas Russo Specialist i allmänmedicin 
Lisa Andersson Legitimerad sjuksköterska 
Linda Nilsson Rehabkoordinator 
Pamela Diaz Verksamhetschef 
 
 
 
 
 
 
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 har sett en ökning av sjukskrivningar i intygstjänster framförallt bland M och F diagnoserna. Vi 
ser också stora skillnader ur ett genusperspektiv. Det är en kvinnlig överrepresentation bland F 
diagnoser och en manlig representation bland M diagnoser och då framförallt gällande 
ryggbesvär.  
Vi ser också i intygstjänsten att kontinuiteten i sjukskrivningsprocessen är bristfällig. 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Vi har identifierat att majoriteten av missnöje i telefonrådgivningen handlar om 
sjukskrivningsprocessen.  
 
 
 
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…… 
  
Sjukskrivningar över en månad med diagnos F och M. 

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 
 
Ett mer strukturerat omhändertagande av patienter i behov av sjukskrivning över en 
månad. Det är viktigt för den sjukskrivne att så tidigt som möjligt återgå till arbetet för 
sin egen självkänsla men också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
 
 
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 

 
Minska förlängning av sjukskrivningar på akuttider.  
 
Minska skillnader mellan vårdcentralens och nationell statistik gällande fördelning av 
sjukskrivning mellan kön. 
 
Öka kontinuitet, att samma läkare som börjat sjukskriva ska även boka återbesök till sig själv 
för att slippa ha patienten på en akuttid. Patienten ska i så stor utsträckning som möjligt 
slippa träffa en annan läkare som ej är insatt i ärendet. 
 
Förbättra patienters upplevelse i den aktuella patientgruppen när det gäller hantering/rutin 
för sjukskrivning.  
 

 

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. 

a.  Skapa en rutin kring sjukskrivning. Rutinen ska även infatta ett genusperspektiv. Genom 
brainstorming har vi punktat ner vilka bitar som ska ingå i rutinen och vilka yrkeskategorier 
som rutinen kommer omfatta. 
 
 

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/
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b. Kontinuitet är viktigt för våra patienter. Delaktighet samt förståelse kring processen och här 

tar vi hjälp av rehabkoordinator. Vi kommer att utforma en patientenkät som delas ut till 
patienter som är sjukskrivna längre än 1 månad vid två tillfällen under våren 2020 och 
hösten 2020. 
Skapa blankett via 1177 som patienterna ska fylla i inför sitt läkarbesök gällande 
sjukskrivning.  

 

 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 Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Akuttider under 6mån som 
bokats till ss 

36st Sept. 
2019 

0st Take 
care 

201231 

Indikator 2 
 

Könsfördelning av ss 
filtrerat på F + M diagnoser 

76% 
kvinnor; 
24% män 

Sept. 
2019 

Natio
nella 
statist
ik  

Intygs
statist
ik 

201231 

Indikator 3 Kontinuitet- träffa samma 
läkare vid hela ss processen. 

45%  Sept. 
2019 

80% Intygs
statist
ik 

201231 

Indikator 4 Förbättra patients 
upplevelse av 
sjukskrivnigsprocessen -
Enkät  

    201231 

Indikator 5      201231 

Vilka källor tar ni era data från: 
 
https://statistik.intygstjanster.se/#/verksamhet/oversikt 
 
LUD 
Enkät 
Take Care 
Rehabstöd 
 
 
 
 
 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 

https://statistik.intygstjanster.se/#/verksamhet/oversikt
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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 
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. 

 
Vi inledde förbättringsarbetet med att ta fram statistik (akuttider, könsfördelning bland sjukskrivna 
samt kontinuitet av läkarkontakter). 
Därefter började vi arbeta fram en enkät för att undersöka patienternas upplevelse av 
sjukskrivningsprocessen på vår HLM. Enkäten togs fram av teammedlemmar och kontrollerades av 
sjuksköterskegruppen. Enkäten delades ut i receptionen och fylldes i av patienten efter läkarbesöket. 
Enkäten lämnades in till receptionisten alternativt i fysisk enkät brevlåda. Enkäterna delades ut 
under en 4–6 v. period till patienter som hade F och/eller M diagnos och som var inbokade till läkare 
för att bedöma sjukskrivningsbehov. Totalt fick vi in 17 enkäter med avslut i mars.  
Parallellt med datainsamling höll vi informationsredovisningar på APT (1 gång i månaden) kring 
förbättringsarbetet och vilka delar vi jobbade med.  
Under våren 2020 skapade teamet en rutin för sjukskrivningsprocessen för patienter med längre tids 
sjukskrivning (är >30 dagar eller befaras bli >30 dagar). Rutinen presenterades på APT i maj, se 
bilaga. Därefter har vi fokuserat arbetet på att implementera rutinen inom respektive 
professionsgrupp och inom verksamheten som helhet.  
I slutet av året har vi åter igen lämnat ut enkäter (samma som i våras) till patienter (F och/eller M 
diagnoser) inbokade till läkare för att bedömas avseende sjukskrivningsbehov. Vi fick in 20 enkäter 
under 4–6 v period med avslut i december. 
Teamet har efter det samlats för att analysera och diskutera förbättringsarbetet, tillvägagångssätt, 
resultat och vad vi kan jobba vidare på.  
Resultat av enkäter har sammanställts och lagts in i som en bilaga.  
Under hela perioden har vi haft kontinuerliga möten och avsatt tid för att träffas ca 1 ggr/månad. 
Metoder vi har använt under förbättringsarbetet är: Förbättringstrappan, Brainstorm och PDSA-
cykeln. 
 
 
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) 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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 Indikatornamn 

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

Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål (% 
eller 
antal) 

Result
at (% 
eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Akuttider under 
6mån som bokats 
till ss 

36st 1 Sept. 
2019 

0st 13 
 

Take 
care 

201231 

Indikator 2 
 

Könsfördelning 
av ss filtrerat på 
F + M diagnoser 

76% 
kvinno
r; 24% 
män 

Sept. 
2019 

Nationel
la 
statistik  

60 % 
kvinnor
; 40 % 
män 

Intygs
statisti
k/reha
bstöd 

201216 

Indikator 3 Kontinuitet- 
träffa samma 
läkare vid hela ss 
processen. 

45%  Sept. 
2019 

80% 75 %* Intygs
statisti
k/reha
bstöd 

201216 

Indikator 4 Förbättra 
patients 
upplevelse av 
sjukskrivnigsproc
essen -Enkät 

Se 
bilaga 
diagra
m 

Mars 
2020 

Bättre 
skattnin
g av 
delaktig
het 

Se 
bilaga 
diagra
m 

Enkät 201216 

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    
Indikator 1: 
Statistik hämtas manuellt från Take care vid två enskilda tillfällen se datum.  
 
Indikator 2 + 3:  
Statistik hämtades från tjänsten Intygsstatistik i september 2019 (vid den tidpunkten fanns ej 
Rehabstöd att tillgå). Vid nästa mättillfälle var dock Intygsstatistik ej en tillförlitlig källa för indikator 
2+3 då man slagit samman statistik från samtliga Lidetas läkarmottagningar utan möjlighet att 
separera till just vår enhet. Därför användes istället Rehabstöd som källa för indikator 2+3.  
 
Indikator 2 räknades ut baserat på samtliga ss (totalt 70 st = 42 kvinnor och 28 män) 
 
Avseende indikator 3 så har vi den 16/12 gjort följande noteringar: 
Totalt antalet sjukskrivna patienter: 70 st varav 48 st är sjukskrivna i huvudsak för F eller M diagnos 
(Dessa diagnosgrupper står för största andelen långtidssjukskrivningar och är de som inkluderats i 
rutinen då de behöver kontinuitet av läkarkontakt).  
 
Läkarkontinuitet bland de 48:  
1 läkare: 36 st 
2 läkare: 8 st 
3 läkare: 3 st 
4 läkare: 1 
 
Andel sjukfall med 100 % läkarkontinuitet var således 36/48 = 75 % av alla sjukfall 
 
*Noteras bör att flera av de sjukfall inkluderande 2 läkare berodde på tillfällig frånvaro av ordinarie 
läkare och vid vissa sjukfall var det bara 1 av >5 intyg som var skrivet av annan läkare. Med tanke på 
den ökade korttidsfrånvaron på HLM pga. pandemin så kan man nästan bortse dessa som brister i 
läkarkontinuitet. 4/13 patienter som var bokade på akuttid för en förlängning av sjukskrivning var 
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just patienter som initialt var bokad till ordinarie läkare men som var tvungen att ombokas pga. 
sjukdom hos läkare. 
 
Indikator 4: 
Se bilaga med enkät/enkätsvar samt sammanfattande resultat i diagramformat. Vi kunde inte se 
signifikanta skillnader mellan enkätundersökningen februari-mars jämfört med november-
december.  
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Teamet har lärt sig mycket under förbättringsarbetets gång. Framför allt har vi lärt oss att kontinuitet 
bland läkare, höjer kvalitetssäkringen på sjukskrivningen i helhet samt att arbeta i team (oftast 
psykoterapeut, läkare och rehabkoordinator) också medför att sjukskrivningarna blir mer 
lätthanterliga för läkare och ger en ökad delaktighet från patienten. Den rutin vi tagit fram behöver 
fortsätta implementeras och utvecklas vartefter riktlinjer förändras. Lämpligt att se över och 
uppdatera med jämna mellanrum, liksom andra rutiner.  
 
Någonting som vi skulle kunna gjort annorlunda i förbättringsarbetet är att undersöka 
arbetsmiljöaspekter bland personalen. T ex. med enkät eller intervju. Vår hypotes är att arbetsmiljön 
har förbättrats bland personalen, i samtliga kategorier, i och med att färre patienter behöver snabbt 
bokas in på akuttider, att färre patienter klagar över processen kring sina sjukskrivningar eller att de 
träffar olika läkare hela tiden. Läkarna behöver inte ta kollegans sjukskrivning på en akuttid, 
mottagningssköterskorna behöver inte ta samtalen med upprörda patienter som inte har 
återbesökstid för ny bedömning om en eventuell förlängning och receptionen får mindre missnöjda 
patienter till luckan. 
 
En annan sak är att vår enkät var enkelt framtagen och kanske inte på djupet speglar hur 
sjukskrivningsprocessen fungerar för enskild patient. Att ta fram enkäter är svårt och vårt mål var att 
inte göra en alltför omfattande enkät. Tajmingen på när vi utförde första enkätundersökningen bland 
patienter var inte helt adekvat heller då vi borde ha genomfört undersökningen innan vi kommit 
igång med förbättringsarbetet. Nu gjordes undersökningen efter att vi redan börjat tala med personal 
om vikten av kontinuitet och delar av rutinen. Således kan man misstänka att svaren vi fick in i 
början av 2020 kanske redan då påverkats av förändringar i HLM’s verksamhet. I övrigt får vi vara 
nöjda med att en övervägande andel av våra patienter är helt, eller i stort sett helt nöjda med sin 
sjukskrivningsprocess. 
 
En personalkategori som ofta är involverade i sjukskrivna patienter saknas i teamet, dvs. 
psykoterapeuterna vilket kan vara en brist i bredden av vårt förbättringsarbete. Professionen har 
dock involverats vid diskussion om rutin samt via APT men kanske att det hade varit en bra input 
även i teamarbetet av förbättringsarbetet.  
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2. 
Patienterna har involverats i form av enkäter och där de även gett en hel del kommentarer som vi 
tagit till oss av. Se bilaga.  
 

3. 
Vi planerar som sagt fortsatt implementering av rutinen och fortsätta PDSA-cykeln för att slutligen 
kunna nå SDSA-cykeln. Vi planerar också att involvera personalgruppen psykoterapeuterna i detta 
mer och också fortsätta jobba på team-samarbetet mellan läkare/psykoterapeut/rehabkoordinator. 
Avseende rehabkoordinatorns arbete på HLM så är det en implementering i sig då det är en ny 
personalkategori som behöver fasas in i verksamheten över tid. Statistiskt kan man se en 
förbättringsmöjlighet eftersom rehabkoordinatorn i december bara är involverade i 15/48 sjukfall (F 
+ M diagnos) = 30,4 %. En målbild skulle kunna vara runt 50 % av fallen.  
I närliggande tid kommer vi att införa rutin för ökad delaktighet hos patienter för återbesök till läkare 
och övriga personalkategorier på HLM (rehabkoordinatorer, psykoterapeuter och fysioterapeuter). 
Detta genom att använda en blankett som läkare fyller i gällande återbesök, som sedan bokas in i 
receptionen innan patienten lämnar HLM. 
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

