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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. 
 Ansvariga för kvalitetsarbetet är Jasmine Latif och Hafiz Latif.  
Teammedlemmar: Jasmine Latif Chef-stöd, Hafiz Latif Specialist i allmänmedicin, 
Ros-Marie Fridh Distriktsköterska, Barbara Westertaklax Kurator 
 
E-postadress till kontaktperson: jasmine.latif@brommaakuten.se 
 

 

 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på? Inom vilket område ser ni en tydlig förbättringspotential och varför?  

 
  

Det området vi ser en stor förbättringspotential är hos patienter som lider av 
psykisk ohälsa. I samhället i dag är det ett stort problem, det är många individer 
som psykiskt mår dåligt.  Olika händelser som hänt eller händer i deras liv leder 
till lidande. 
 
Patientgruppen är stor och under 2019 hade vi en längre lista med patienter som 
uppgivit till läkare eller sköterskor att de önskar få kontakt med någon form av 
samtalsstöd. Vi har tyvärr inte medrave m4 eller GUPS men vi kan se en stor 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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efterfrågan för samtal hos kurator och psykolog.  Det kunde vi se i en väntelista 
som bara blev längre och längre.  
 
Psykiskohälsa har traditionellt på mottagningen varit en egen enhet som inte 
deltagit i verksamheten som stort. Den delen har tidigare självständigt verkat bra 
men vi ser en stor potential att få in dessa frågor närmare alla yrkeskategorier som 
möter våra patienter.  
 

Vi kan mäta antal besök under 2018 och se att vi genomfört antal besök 766. Vi 
har under 2018 haft 50% anställda inom psykologisk rådgivning och behandling.  
 
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…… 
  
Val av tema för förbättringsarbete är att integrera psykisk ohälsa närmare alla i 
verksamheten och tillgängliggöra resurser till fler patienter. Mer vård till fler.  
 
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 vill förbättra våra patienters psykiska ohälsa då det är ett vanligt problem i 
samhället och att de snabbt få hjälp och minska det psykiska lidandet samt 
motverka att de psykologiska problemen vidmakthålls.  
 

 
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 
 
Målet är att fler ska få vård och snabbare än vad vi tidigare kunna ge.   
 

• skapa snabba tider för ett första besök 
• öka patientflödet 
• skapa förutsättningar att mäta måendet 
• ta bort alla interna remisser 
• öka kunskapen om psykosociala frågor inom hela personalgruppen.  

 
specifikt: alla som kommer till mottagningen för psykologiskt rådgivning- och 
behandling ska få självskattningsformulär.  
 
Öka antalet nybesök samt antalet besök och öka tillgängligheten och arbeta bort 
väntelistan. 
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Öka medvetenheten om psykologisk rådgivning och behandling hos medarbetarna 
genom mini-teman på APT.  
 
 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 

• 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.  

• 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. 

•   
I den här rutan beskriver ni vad ni kommit fram till för förbättringsidéer, se tips ovan för hur ni 
kan få fram många idéer. 
 

Drop-in med obokade första samtal varje vecka 4 st 
Nybesök mäta patienterna med hjälp av självskattning för att ge underlag till 
de psykologiska behandlingarna samt till andra behandlande professioner. 
Ge mer vård till fler 

• grupphandlingar 
• fler som får behandling med utgång från egenvård och 

kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar inom oro, depression 
och sömn.  

• Skaffa samarbete med extern leverantör för avlastning.  
• Videosamtal till kurator och psykolog. 
 

 

Under en månad sända eller dela ut patientenkäter till patienter som kommit till 
mottagningen fått psykologisk rådgivning och behandling.  

 
Vad som är viktigt för våra patienter är att de känner sig sedda. Varje individ ska 
kunna vara delaktig i sin vård och tillsammans med vårdpersonal kunna förbättra 
sitt psykiska mående för att de känner sig involverade i sin förändring till ett 
bättre psykiskt mående. Att de fyller i självskattning hoppas vi ska bidra till att de 
ka följa och utvärdera i sin vård för att se vad som händer under vägens gång.  
 
Öka antalet vidmakthållandeplaner för patienter som avslutar en 
behandlingsperiod.  
 
KBT kognitiv beteendeterapi som är den dominerande behandlingsalternativet på 
mottagningen är i sig själv en involverande behandlingsmetod som syftar till att 
patienten ska driva sin egen behandling genom nyfikenhet och dokumentation.  
 

 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
 Indikatornamn 

 
Nuläge = 
Startläg
e (% eller 
antal) 

Datum/perio
d för start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal
) 

Källa Datu
m för 
att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikato
r 1  

Antal Nybesök 193 

 
200101  TakeCar

e 

20123
1 

Indikato
r 2 

 

Antal Återbesök 573 200101  TakeCar
e 

20123
1 

Indikato
r 3 

Antal föreläsningar 
om vanliga psykiska 
besvär samt 
gruppbehandlingar 

0% 200101  TakeCar
e 

20123
1 

Indikato
r 4 

Distansmöte 0% 200101  TakeCar
e 

20123
1 

Indikato
r 5 

Antal heltidsanställda 
inom 
psykologiskbehandlin
g och rådgivning 

50% 200101  TakeCar
e 

20123
1 

 Vilka källor tar ni era data från: 
Vi kommer främst att använda TakeCare för att följa utvecklingen tillsammans med vårdfakturan 
som sänds till Regionen.  
 
Då det var svårt att särskilja gruppbehandlingar och föreläsningar så slog vi samman dessa och 
valde att istället mäta antal distanskontakt som utvecklats på kort tid. Detta ger en bättre bild av 
projektet och tillgängligheten.  
 
 

 
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 diabetes 2020 del 1 och skicka in senast 28 februari 2020 till: 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

 

 

 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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DEL 2 – Slutredovisningen 
OBS: Denna del skickas in senast 31 mars 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. 
 
I den här rutan beskriver ni VAD ni gjort (vilka idéer har ni valt att jobba vidare med) och HUR 
ni implementerat era idéer. Skriv så pass noggrant att andra enheter förstår vad ni gjort och kan 
ta efter goda exempel. 
 

Målet att ge vård snabbare anses har lyckats i och med att alla fem punkterna har 
genomförts i någon form.  

- Vi tog bort alla interna remisser och alla får samtal inom en till två veckor utöver initialt 
läkarbesök eller annan profession. Drop-in har fortsatt digitalt efter att det fysiska drop-in 
nätt fick lov att ändras på grund av covid-19. Vi startade även med gruppbehandlingar som 
vi tyvärr inte kunde fortsätta med på grund av covid-19. 

- Vad vi kan se i våra indikatorer har vi uppnått vår satsning för att ge mer vård till fler. Vi 
arbetade bort väntelistor och trots covid-19 blev det inga nya väntelistor. 

- Vi har fått positiv feedback av patienter som varit med i kunskapshöjande insatserna. 
Ingått samarbete med extern leverantör som gjort möjligt till uppstart av tilläggsavtal för 
barn- och unga med psykisk ohälsa från oktober månad 2020. Detta har lett till att vi kan 
ge fler vård till fler, med hjälp av tilläggsavtalet för barn och unga med psykisk ohälsa som 
startade i oktober månad 2020 har vi tagit emot 124 barn- och unga patienter.  

 
- Trots alla nya utmaningar från covid-19 har mottagningen knutit frågor gällande psykisk 

hälsa intimare med resten av mottagningen genom vardagliga samtal samt 
kunskapshöjande insatser på till exempel APT.  
 

- Vi har mät nybesök med hjälp av självskattningsformulär som delats ut under 2020 i 
receptionen, och under slutet av 2020 har vi startat webbformulär via 1177.  
 

- Videosamtal har införts under 2020, där vår målsättning var till kurator och psykolog har 
även lett till att läkare tagit videosamtal påskyndat av covid-19. Framöver planerar vi även 
att sjuksköterskor ska ta videosamtal. 
 

- Målsättningen vi hade att sända ut en patientenkät har inte kunnat genomföras genom 
mottagningen påverkades så stark av covid-19, fokuset var att hålla ordinarie verksamhet 
igång. 
 

- Vi har ökat alla vidmakthållande planer dock har ingen statistik kunnat plockat fram det 
ur systemet då det inte går och få fram.   
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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/peri
od för start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal
) 

Result
at (% 
eller 
antal) 

Källa Datum
/ 
period 
för 
resulta
t-
värdet 

Indikat
or 1  

 

Antal nybesök 193 200101  433 TakeCa
re 

201231 

Indikat
or 2 

 

Antal återbesök 573 200101  1049 TakeCa
re 

201231 

Indikat
or 3 

Antalet 
föreläsningar och 
gruppbehandlingar 

0 200101  60 TakeCa
re 

201231 

Indikat
or 4 

Distanskontakt 0 200101  69 TakeCa
re 

201231 

Indikat
or 5 

Antal 
heltidsanställda 
inom 
psykologiskbehandl
ing och rådgivning 

50% 200101  110% TakeCa
re 

201231 

Övriga kommentarer:    
Ni får gärna redovisa tätare mätningar, skicka då med en bilaga, gärna i form av ett 
linjediagram. Ni kan också skriva mer om vilka källor ni funnit mest användbara. 
 

 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

• Vad har ni lärt er? 
• 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? 

• Vad har ni för plan framåt gällande detta område? 
 

 Vi har lärt oss att vi hade goda ambitioner med vårt förbättringsarbete för att öka den 
psykosociala mottagningen. Samt att fler patienter ska få möjlighet att söka hjälp på grund 
av långa väntetider inom den psykosociala enheten. Vi ska se över vad det finns för fler 
verktyg som kan hjälpa oss mäta våra framtida resultat och statistik.  

 Vi haft svårt att använda oss av kunskap från patienter på grund av covid-19. Under 
gruppbehandlingar och föreläsningar hade vi tänkt oss kunna få kunskap från patienter 
och att patienterna ska bli mer delaktig i sin vård, men tyvärr beslutade vi ersätta 
behandlingarna med digitala individuella besök. Vi har kunnat granska under och vid 
behandlingsavslut att patienterna är nöjda med kontakten de fått av oss. Ambitionen har 
varit att involvera patienten mer med hjälp av patientenkäten som dock inte blev av på 
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grund av minskad personalbrist under covid-19. För att öka patientens delaktighet i 
vården har vi införskaffat oss webbformulär via 1177 för att patienten ska bli mer delaktig 
och involverad i sin vård. Med hjälp av webbformulär fyller patienten i formuläret digitalt 
hemifrån istället för att sitta här på vårdcentralen och fylla i. Detta medför att patienten 
kan sitta hemifrån i lugn och ro istället för att stressa under tiden formuläret fylls i på 
plats.  

 

 Vår plan framåt inom det psykosociala området är att vi ska anställa en ännu en kurator 
och för att utöka våra kompetenser i psykologisk rådgivning och behandlingsområdet, och 
förvalta våra insikter i detta projekt. 

2.Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
Vi startade med att involvera patienterna i gruppbehandlingar och föreläsningar så de tillsammans 
kan lyssna, resonera och dela erfarenheter med varandra. Dock upphörde detta när covid-19 
inträffa och vi fick byta till digitala besök. För att patienterna ska bli mer delaktiga i sin vård har vi 
infört webbformulär via 1177. Vi har involverat patienterna genom vår psykologiska rådgivning och 
med hjälp av olika verktyg hjälpa patienterna att förstå vad deras dilemma är. 

 
3. 
Här beskriver ni hur ni planerar att vidmakthålla positiva förändringar, eller om det inte blev 
som tänkt om ni avser att lägga ner eller förändra ansats. 
 
För att fortsätta framåt kommer vi söka om en till kurator som kan hjälpa oss att utveckla vår 
psykosociala mottagning. Därav kunna öka patientantalet så fler kan få hjälp.  
Vi kommer fortsätta med digitala besök som alternativ om patienter inte kan eller vill komma till 
vårdcentralen finns möjligheten att träffas digitalt. Vi kommer utveckla vår digitalmottagning så 
sjuksköterskor ska kunna ta besök. 
Vi hoppas när covid-19 har lagt sig och efter vaccinationer att starta igång våra gruppbehandlingar 
och föreläsningar för våra patienter.  
 
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

