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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

osteoporos 

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 osteoporos 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 osteoporos 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 senast 28 februari 2020 
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. 
Esbjörn Bergman, specialist allmänmedicin.  
Maia Merimaa, distriktssköterska Hemsjukvård 
Malin Gulbrandsen, specialist allmänmedicin 
Marta Elfineh, ST-läkare allmänmedicin 
 
 
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, PrimärvårdsKvalitet (PvK) osv. Ange det ni 
kommer fram till i stora drag. 
 
Listade patienter registrerade med diagnoskod m80-82 på Boo VC mellan 2015-01-01 t.o.m 2020-01-
01 enligt Medrave: 

 Antal med diagnoskod Osteoporos (m80-82) = 189 patienter. 

 Antal med benspecifik behandling: 89 av 189 = 47% ( med bisfosfonater eller denosumab). 
Fråga: Av de 100 stycken som har diagnos men är utan behandling - hur stor andel av dem 
har haft behandling i 3-5 år och har nu uppehåll?  

 Andel patienter med Osteoporos med Monoterapi kalk-D-vitamin: 34 av 189  

 66 patienter utan medicinering överhuvudtaget.  

 Antal bentäthetsmätningar (DXA): ?? Oklart var statistiken kommer ifrån. Röntgensvar? 
Finns inte som sökord i Take Care.  

 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. osteoporos 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Boo vårdcentral,  SLSO 
  
Verksamhetschef 
Katrin Engel  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

 

  
Osteoporos 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
 T.ex. Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med osteoporos, det är 
viktigt för att minska risken för nya frakturer 
 Förbättra omhändertagandet av patienter med osteoporos på Boo vårdcentral. 

Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. öka andel 
med osteoporos som har benspecifik behandling 

 
1.Hitta patienter som ska behandlas (kotkompressioner, osteoporosfrakturer, kortisonbehandlade).  
S: Finna patienter som ska behandlas med benspecifika läkemedel. 
M: Målet är nått när vi har kartlagt incidensen och insatt behandling till de som ska ha det. 
A: Accepterat: 
R: Realistiskt: Att gå igenom hälften av hemsjukvårdens patienter (ca 100 st)     
T: Tid: Klart 31/12-21 
 
2. Öka andel långtidsbehandlade med kortison som står på Osteoporosbehandling.  
S: Andelen långtidsbehandlade med kortison (5 mg p.o Kortison eller mer) ska öka. 
M: Målet är nått när merparten har osteoporosbehandling.  
A: Accepterat:  
R: Realistiskt: Öka med 10% 
T: Tid: Under det kommande året.  
 
3. Minska andel patienter som medicinerar  med monoterapi kalk-d-vitamin pga osteoproros. 
S: Andelen med monoterapi ska minska 
M: Målet är att ingen av de med Osteoporosdiagnos endast ska stå på Kalk-d-vitamin. 
A: Accepterat:  
R: Realistiskt: Reducera antalet med 30-50 %  
T: Tid: 1/1-2020 till och med 31/12 2020. 
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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. 

 
Förbättringsidéer 

1. Samverkan med Närakuten för att säkra att vi får remisser från dom när patienten har en 
fraktur som skulle kunna leda till diagnos osteoporos 

2. Föreläsning för läkargruppen för att uppdatera riktlinjer, tex runt läkemedelsbehandling 
3. Information i väntrummet med frågan ”Har du haft en fraktur i vuxen ålder?” eller ”Har du 

minskat i längd?” för att öka detektionsgrad  
4. Arbeta med patientlistor från MedRave för a. patienter med ostoporos och monoterapi Kalk-

Dvitamin. För att uppmärksamma på att läkemedel bör sättas ut. b. patienter med diagnos 
PMR eller TA för journalgranska och säkra att dom är insatta på osteoporosförebyggande 
behandling 

 
 
 
Involvering av patient. 

1. Intervjua en patient om förlopp och process genom vårdkedjan för att förstå vad som är 
viktigt för patienten i detta förlopp 

 

 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 de med osteoporos. 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 med monoterapi 
kalk/D-vitamin.  
Antal FRAX per vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal genomförda FRAX     201231 

Indikator 2 
 

Antal bentäthetsmätningar 
(DXA) 

osäkert pga 
oklara data 

   201231 

Indikator 3 Antal med benspecifik 
behandling 

89 av 189 150101-
200101 

 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 4 Antal med diagnoskod 
osteoporos (M80-82) 

189 150101-
200101 

 Med- 
rave 
m4 

201231 

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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Indikator 5 Andel patienter med 
osteoporos med monoterapi 
kalk-D vitamin  

34 av 189 = 
18% 

150101-
200101 

<3,5% 
t.ex. 

Med- 
rave 
m4 

201231 

Kommentar (valfritt):   
 
Vilka källor tar ni era data från: Medrave 
 
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 
t.ex. Boo VC osteoporos 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 januari 2021, 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. 

 
Den 10 mars 2020 träffades ansvariga för kvalitetsarbetet för ett första möte och sedan kom covid19-
pandemin. Att arbeta med förbättringar och utvecklingsarbete i år har varit svårt. Fokus har varit på 
att ”sjösätta” nya arbetssätt p g a pandemin; implementering av videobesök, starta och arbeta i en 
patientsäker infektionsmottagning, hantera större korttids sjukfrånvaro bland medarbetarna b l a. 
 
Vi har ändå talat i olika ”forum” om vårt arbete med osteoporos i dess olika delar. Vi har under året 
etablerat en tydlig väntelista för patienter med årlig infusiontsbehandling med Zoledronsyra. Inför 
årlig infusion kallas patienten strukturerat till ett kort läkarbesök, i år per ett digitalt besök per video. 
Inför besöket lämnar patienten prover och efter besöket informeras sjuksköterska om att patienten 
kan ges årets infusion. Vi (två läkare och två sjuksköterskor på Boo VC) har också träffat en 
sjuksköterska på annan vårdcentral (Torsviks vårdcentral) och fått höra om hur hon arbetar med 
sjuksköterske-ledd osteoporosmottagning- ett inspirerande arbete. Sjuksköterskorna har beställt 
litteratur om osteoporos för att läsa in sig på området.  
 
Inför 2021 (och eventuellt som förbättringsarbete 2021) planerar vi följande förbättringsaktiviteter 
runt osteoporos, se nedan. Punkt 1-3 som uppföljning av Förbättringsarbete 2020. Punkt 4-6 som ny 
del av Förbättringsarbete 2021- då med syfte att förbättra kvalitén i omhändertagandet av patienter 
med osteoporos. 
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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1. Dela ut patientlistor från Medrave med diagnos osteoporos, som har monoterapi med Kalk- 
Dvitamin och ha en kort dragning om riktlinjerna idag för denna behandling. Detta som en 
uppföljning från Förbättringsarbete 2020 

2. Dra ut patientlistor från Medrave på patienter med diagnos PMR och TA. Vid en work-shop 
ge läkarna i uppgift att gå igenom journal och säkra att man tagit ställning till, och initierat 
benförebyggande behandling. Också som en uppföljning av Förbättringsarbete 2020 

3. Etablera kontakt med Nacka närakut för att säkra att patienter med fragilitetsfrakturer 
remitteras till oss för uppföljning och osteoporosutredning 

4. Gå igenom förutsättningarna för att sjuksköterska kan ta större ansvar för återbesök och 
årskontroll av patienter med osteoporos. I första hand etablera en struktur för detta besök i 
samband med att patienten får sin infusion av bisfosfonat. Här skulle en målsättning under 
året kunna vara att ta fram en checklista för vad som ska gås igenom vid besöket. Och att 
genomföra ett satt antal sådana samtal som sedan kan utvärderas 

5. Gå igenom förutsättningarna för att en sjuksköterska tar större ansvar för att initialt träffa en 
patient som remitterats för en fragilitetsfraktur. Sjuksköterskans uppgift blir att samla 
information inför behandling, genomföra FRAX och ge rådgivning gällande kost och motion 
vid skört skelett och för att förebygga osteoporos. I nästa steg bokas tid för kontakt med 
läkare för diagnos och då kan läkemedel ordineras. Här skulle en målsättning under året 
kunna vara att ta fram en checklista för vilken information som ska samlas in vid besöket. 
Och att genomföra ett par sådana samtal med kontinuerlig utvärdering av arbetsätt.  

6. När punkt 4 och 5 genomförs kan man på ett strukturerat sätt inhämta patientens 
uppfattning och reflektioner runt arbetssättet.  

 
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 Start- 

läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Antal genomförda 
FRAX 

      

Indikator 2 
 

Antal 
bentäthetsmätnin
gar ( DXA) 

osäkra
data 

     

Indikator 3 Antal med 
benspecifik 
behandling 

89 av 
189= 
47% 

150101-
200101 

 78 av 
193=40% 

Med- 
rave 

160101-
210101 

Indikator 4 Antal patienter 
med diagnoskod 
osteoporos ( M 
80-82) 

189 150101-
200101 

 193 Med- 
rave 

160101-
210101 

Indikator 5 Andel patienter 
med osteoporos 
och monoterapi 
Kalk- D vitamin 

34 av 
189= 
18% 

150101-
200101 

Reduc
era 
med 
50% 
dvs till 
9 % 

46 av 
193= 24% 

Med-
rave 

160101-
210101 
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Övriga kommentarer:   
 

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. 
Vi har lärt oss hur man kan etablera en sjuksköterskeledd osteoporosmottagning i primärvård.  
 

2. 
Vi har under 2020 inte involverat någon patient i detta arbete.  

3. 
Se ovan. Vi har fortsatt att ha idéer om hur vi skulle kunna förbättra omhändertagandet av patienter 
med osteoporos och öka kvalité i processer runt detektion av sjukdom, diagnostik av sjukdom och 
omhändertagande med årliga kontroller hos sjuksköterska.  

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC osteoporos 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

