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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. 
 
Förbättringsteamet består av Malin Riese distriktssköterska, Ylva Hartman ST-läkare och Johanna 
Högberg distriktssköterska och enhetschef. 
Kontaktperson Johanna Högberg, johanna.hogberg@sll.se 
 
 
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 
 
Bakgrunden till vårt ämnesval är att en av våra ST-läkare påtalat vid flera tillfällen att hon får mycket 
eksempatienter där hon upplever att många har otillräcklig kunskap om egenvård kopplat till sina 
eksem och därför söker vård när de har besvär.  Vår läkare har därför kommit med förslag att starta 
upp en sköterskeledd hudmottagning med smörjskola. Vi har därför undersökt saken vidare.  
 
Utifrån data i Medrave4 tittade vi på diagnoserna atopiskt eksem, atopisk dermatit och icke 
specificerade hudutslag. Vårdcentralen har satt någon av dessa diagnoser på totalt på 513 patienter 
mellan perioden 2019-02-19 till 2020-02-19. Samtliga har träffat läkare.  
 
 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:johanna.hogberg@sll.se
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Väntetiden för ett återbesök till läkare är i nuläget fem veckor. För en akuttid är väntetiden ett dygn. 
Väntetiden hos sköterskor är två till tre vardagar. 
 
För att få en uppfattning om hur kunskapen kring eksem i sköterskegruppen såg ut lämnade vi ut en 
enkät till varje sjuksköterska med frågan om hur stor kunskap var och en hade i att bedöma, föreslå 
behandling samt ge egenvård till patienter med eksem. Samtliga graderade sig 1 eller 2 på en 4-gradig 
skala. (1= liten kunskap, 2 = viss kunskap, 3= god kunskap och 4= mycket god kunskap. Slutsatsen 
utifrån denna enkät är att kunskapen generellt i gruppen är låg. 
 
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…… 
  
 
Tema för förbättringsarbetet: 
Utifrån nulägesbeskrivningen vill vi jobba vidare med att förbättra tillgängligheten samt förståelsen 
kring sin sjukdom hos patienter med eksem. Vår ambition är att genom en stärkt kompetens i 
sjuksköterskegruppen ska patienterna kunna få börja hos en sjuksköterska för en första bedömning 
och vid behov även få patientundervisning gällande egenvård vid eksem.  
 
 
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 
 
Övergripande mål: 
Vi vill förbättra: Omhändertagandet av vårdcentralens patienter med eksem så att det blir mer 
effektivt, säkert och ger ökad följsamhet till behandling hos patienterna. 
På (klinik/enhet): Abrahamsbergs vårdcentral. 
  
Vår process börjar med: Patienten tar kontakt med vårdcentralen  
  
Vår process slutar med: Patienten får hjälp med behandling samt vet hur hen ska sköta om sina 
eksem. 
 
Genom att arbeta med processen förväntar vi oss att: Tillgängligheten till vårdcentralen för 
patientgruppen ska förbättras jämfört med idag genom att patienterna också ska kunna träffa 
sjuksköterska och inte enbart läkare.  Vi förväntar oss också att sjuksköterskorna blir mer trygga i sin 
roll att bedöma, behandla och undervisa patienter med. 
Vi hoppas att patienterna i det långa loppet ska kunna få en god förståelse kring sin diagnos och 
behandling och därmed öka längden på de besvärsfria perioderna. 
 
Det är viktigt att arbeta med detta för att: Stärka patienten i sin egenvård så att hen bättre kan 
sköta sina eksem och därmed minska antal recidiv. 
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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 

 
Vi vill öka: Andelen patienter med diagnosen atopiskt eksem, atopiskt dermatit eller icke 
specificerade hudutslag som får en tid till sjuksköterska istället för till läkare. 
Från dagens värde: 0 patienter har träffat sköterska idag. Samtliga patienter har istället 
träffat läkare. 
Till/genom att: 50 % ska få en första bedömning hos sjuksköterskan. 
Till: 20201231 
 
Vi vill öka: Kunskapen hos sjuksköterskorna i att bedöma, föreslå behandling samt ge 
egenvård till patienter med atopiskt eksem.   
Från dagens värde: Där samtliga graderat sig 1 eller 2 på en 4-gradig skala. 
Till/genom att: Samtliga ska ha ökat sin kunskap till nivå 3 på en 4-gradig skala. 
Till: 20201231 
 
Vi vill minska: Antalet förskrivningar av kortikosteroider för utvärtes bruk hos patienter 
med diagnoserna atopiskt eksem, atopiskt dermatit och icke specificerade hudustalg.   
Från dagens värde: 54 % 
Till/genom att: Minska förskrivningen med 10 %. 
Till: 20201231 
 
 

 

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. 

 
Nedan beskrivs våra förbättringsidéer: 
 

• Info till patienterna om vårt arbetssätt. Informera på hemsida, i väntrum, i telefon. 
• Info till hela personalgruppen om att patienterna kan bokas direkt till sköterskorna för en 

första bedömning alternativt för uppföljning. 
• Checklista i telefon som underlättar bedömning och bokning för sköterskorna. Med hjälp av 

checklistan kan man triagera direkt i telefonen så att det som kan gå till sköterskorna börjar 
där och det som ska till läkarna går till läkarna. 

• Utbildning i sköterskegruppen. Så att alla känner sig säkra på omhändertagandet och vågar 
ta emot patientgruppen på sköterskemottagningen. Både interna och externa föreläsare som 
pratar om eksem och behandling. 

 
För att få patienterna delaktiga har vi valt att göra 

• Enkäter efter varje besök hos sjuksköterska för att utvärdera innehållet i besöket. 
• Vi har gjort en patientresa där det framkommer att patienterna förväntar sig hjälp snabbt när 

de har aktiva skov eller besvär. Att få vänta flera veckor till läkare upplevs negativt. 
 

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/


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Brommaplans vårdcentral 
  
Verksamhetschef 
 Gerd Tinglöf Engström 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
 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 
= 
Startlä
ge (% 
eller 
antal) 

Datum/pe
riod för 
start-läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1 Andel patienter med 
atopiskt eksem, atopisk 
dermatit och icke 
specificerade hudutslag som 
får träffa en sjuksköterska 
vid kontakt med 
vårdcentralen  

0 % 20200219 50 % Medr
ave 4 

201231 

Indikator 2 
 

Andel sköterskor som  
graderar sin kunskap i att 
bedöma, föreslå behandling 
samt ge egenvård till 
patienter med atopiskt eksem 
till en 4 på en 5-gradig skala 

0 st 20200219 Alla Enkät 201231 

Indikator 3 Andel patienter som fått 
utskrivet kortikosteroider för 
utvärtes bruk 

54 %  20200219 Minsk
a med 
10 % 

Medr
ave 4 

201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Skriv här vilka källor ni använt. NOTERA källa och datum för varje gång ni tar ut data, så att det 
är lätt för någon annan att fortsätta ta ut data. Det är bra om ni kan ta ut era data en gång varje 
månad och följa hur det går så ni vet om era insatser får effekt. Sätt gärna upp det ni drar ut i 
fikarummet, det kan ge ett ökat engagemang.  
Väljer ni indikatorer som speglar era förbättringsidéers implementering får ni gärna följa dem 
varje vecka för att snabbt veta om åtgärden får effekt eller inte. Idéer kan behöva bytas under 
förbättringsresans gång. 
 
Våra källor är hämtade från Medrave4 och enkät till sköterskegruppen.  
Utgångsdata från Medrave är hämtat 2020-02-19, journalgranskningen är gjord 2019-10-11 och 
2019-10-14. Enkäten till sköterskegruppen är utlämnad 2019-02-03. Vi följer upp data i Medrave 
varje månad och enkäten i sköterskegruppen kommer vi göra om vid ett tillfälle under projektet. 
 
 
 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
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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. 

 
 
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. 
 
Förbättringsteamet har setts regelbundet från uppstart i december 2019 varje eller varannan vecka 
t.o.m. slutet på mars 2020. Därefter har allt arbete pausats p.g.a. covid-19 pandemin. Vi har använt 
oss av mötesupplägget och roterat roller från möte till möte. Vid varje slut av mötet har vi gjort en 
agenda för nästkommande möte. Alla har inte alltid kunnat delta men vi har alltid dokumenterat för 
att det lätt ska gå att följa vad som hänt och vad vi diskuterat.  
 
Nedan beskrivs de förbättringsidéer som vi arbetat vidare med:  

• Info till patienterna om vårt arbetssätt. Information sattes upp på anslag i väntrum samt 
meddelades i telefon när patienterna ringde. 

• Info till hela personalgruppen om nytt upplägg och arbetssätt där patienterna kunde bokas 
direkt till sköterskorna för en första bedömning alternativt för uppföljning presenterades på 
APT och yrkesvisa möten. 

• Checklista i telefon togs fram för att underlättar bedömning och bokning för sköterskorna. 
Med hjälp av checklistan triagerades patienten direkt i telefonen så att de som kunde gå till 
sköterskorna började där och det som behövde träffa läkare fick tid hos läkare. Vi tog hjälp av 
PDSA-cyklar för att testa idéerna 

• Utbildning i sköterskegruppen hölls vid flera tillfällen. Både externa föreläsare och läkare 
från vårdcentralen utbildade i handläggning och behandling vid eksem.  

• En broschyr om egenvård riktad till patienterna togs fram som ett komplement till muntlig 
information under i samband med besök hos sjuksköterska. 

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) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Andel patienter 
med atopiskt 
eksem, atopisk 
dermatit och icke 
specificerade 
hudutslag som får 
träffa en 
sjuksköterska vid 
kontakt med 
vårdcentralen  

0% 202002
19 

50 % 10 % Medra
ve 4 

2020-12-31 

Indikator 2 
 

Andel sköterskor 
som  graderar sin 
kunskap i att 
bedöma, föreslå 
behandling samt 
ge egenvård till 
patienter med 
atopiskt eksem till 
en 3 på en 4-
gradig skala 

0 st 202002
19 

Alla 
19 
(Alla) 

3 Enkät  2020-12-31 

Indikator 3 Andel patienter 
som fått utskrivet 
kortikosteroider 
för utvärtes bruk 

54 % 202002
19 

Minsk
a med 
10 % 

59 % Medra
ve 4 

2020-12-31 

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? 

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. I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 

 
Förbättringsteamets främsta lärdomar under den korta period som vi han att jobba aktivt är att 
förändringar tar tid. Ordning och struktur är en god hjälp framåt. Likaså regelbunden uppföljning 
och repetition är en förutsättning för att lyckas. Vi har också lärt oss att det är okej att misslyckas och 
att vi inte behöver vara rädda att det blir fel utan då ta nya tag och prova igen.  
 
Utvecklingen i teamet har gått framåt. Vi fick snabbt en struktur i mötena som vi hann genomföra 
genom att använda oss av mötesmodellen. Vid varje möte har teamet kommit framåt.  Det har varit 
väldigt lärorikt att rotera roller under mötets gång och framför allt har vi lärt oss fokusera på det vi 
hade på agendan och skriva nästa veckas mötesagenda innan dagens möte är slut. Vi har varit stolta 
över vårt arbete hela vägen samt glada att vår förbättringsidé. 
 



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Brommaplans vårdcentral 
  
Verksamhetschef 
 Gerd Tinglöf Engström 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
Det finns fortfarande utmaningar kvar i att få personalen att jobba efter ett nytt arbetssätt. Trots att 
vi haft mycket utbildning så finns en viss osäkerhet hos vissa sköterskor i att våga sätta diagnoser. En 
stor utmaning är när nya sjuksköterskor börjar som aldrig tidigare arbetat med området.  
 
Att få upp patientantalet till sköterskorna och diagnostisera mer behöver vi jobba vidare med. 
Sannolikt finns det många fler patienter som har besvär utan att de fått diagnos och behandling. 
 
Det känns lite tråkigt att vi fick avbryta arbetet pga pandemin då vi hade kommit igång bra och hade 
ett starkt engagemang i hela personalgruppen. Vi kommer ändå kunna se tillbaka till denna period 
vid kommande förbättringsarbeten och ta med oss ett nytt arbetssätt och metoder att jobba efter.  
 
 

2. Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Vi har gjort en patientresa för att bättre förstå flödet från att en patient eksemliknande besvär tar 
kontakt med vårdcentralen till den går därifrån. Målet var att vi skulle lämnat ut en enkäter till 
patienterna som träffat sköterskorna i samband med besök för utvärdering av innehållet. Av olika 
anledningar har inte patienterna fått enkät efter varje besök. Vi kommer fortsätta involvera 
patienterna när vi kommer att ha möjlighet att starta upp sköterskemottagningarna igen efter 
pandemin. 

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. 

 
Vår förhoppning med förbättringsarbetet var att förbättra tillgängligheten för våra patienter samt att 
i längden ge patienterna en god förståelse kring sin diagnos och behandling och därmed öka längden 
på de besvärsfria perioderna. Vi har kunnat erbjuda snabbare tid genom att erbjuda skötersketid för 
en första bedömning och patienterna har varit väldigt nöjda med det.  
 
Det har visat sig att det är fortsatt svårt att få följsamhet i behandling då patienten inte vill komma på 
uppföljning när eksemen är bra. Några har avbokat sin tid när effekten av behandlingen blivit bra. 
Trots det har vi kunnat ge egenvård i större utsträckning än innan. Fortsatt arbete krävs i att lära om 
hos patienterna och förståelse över att förändring tar tid och att nya rutiner och flöden inte införs 
under en natt. Under Covid-19 pandemin har vårdcentralen börjat med video i större utsträckning. 
Kanske kan det vara en hjälp i att få bättre följsamhet vid uppföljning hos patienten.  
En annan förhoppning var att sjuksköterskorna skulle bli mer trygga i bedömning och 
omhändertagande av patientgruppen. Kunskapen har ökat men en del sköterskor är fortfarande 
osäkra i att sätta diagnos. Vi har sett en trend att icke specificerat hudutslag är lättare att sätta jmf 
med atopiskt eksem. Vi hoppas kunna återuppta det pausade arbetet efter pandemin. Då vi inte vet 
hur pandemiläget se ut i samhället eller personal resurserna kommer att fördelas efter vårdskulden 
har vi beslutat att välja ett nytt ämne till 2021 års kvalitetsarbete. 
 
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

