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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. 
  
Ansvariga: 
Sandra Nissan ST-läkare sandra.nissan@capio.se 
Linnea Bång leg sjuksköterska, linnea.bang@capio.se 
Elena Petrova Spec Almänmedicin, MAL, Elena.Petrova@capio.se 
Susanne Söderhielm Blid, Verksamhetschef, Susanne.blid@capio.se 
 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på? Inom vilket område ser ni en tydlig förbättringspotential och varför?  
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. 
 
  
Osteoporosrelaterade frakturer är ett stort och ökande problem i takt med att befolkningen åldras. 
Man räknar med att ungefär varannan kvinna och var 4:e man drabbas av fraktur under sin livstid 
(källa: Läkemedelsverket). Vi har noterat att vi har ett ett lågt antal patienter med diagnosen 
osteoporos (1,4 % av listade patienter). Vi har för avsikt att i större utsträckning identifiera patienter 
med osteoporos då det är av stor vikt för att minska risken för olika sorters frakturer och därigenom 
minska lidande och öka livskvalitet hos de berörda patienterna. Vi vill att alla professioner ska vara 
delaktiga och ha kunskap att upptäcka patienter med riskfaktorer för osteoporos, idealiskt innan den 
första frakturen. Samtidigt med detta förbättringsarbete deltar vi även i en studie kring osteoporos. 
Vi vill börja vårt arbete med de patienter som har diagnosen KOL (antal 192 st vid arbetets början) då 
det är en stark riskfaktor för osteoporos. Om framgångsrikt planerar vi att nästa år applicera det på 
hela verksamheten. 
 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
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Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. osteoporos 
  
Osteoporos. 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
  

  
Vi vill undersöka hur många patienter med KOL som har odiagnostiserad osteoporos för att kunna 
initiera behandling och undvika ytterligare frakturer.  
 

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.Alla patienter med KOL ska genomföra FRAX utom de som redan har diagnos osteoporos 
och står på specifik behandling.  
2. Alla med FRAX > 15 % ska bedömas av läkare avseende ev. osteoporosutredning och/eller 
frakturförebyggande behandling.  

               3. De som får diagnos ska få specifik behandling, stöd och uppföljning. 
 

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

 
Målet med förbättringsarbetet är att i större utsträckning identifiera KOL-patienter med osteoporos 
och därigenom kunna erbjuda multiprofessionell hjälp med fallprevention, livsstilssamtal och 
medicinsk behandling. Om framgångsrikt planerar vi framöver att utarbeta rutiner för att upptäcka 
fler patienter även utanför gruppen med KOL.  
 
 

  

5b 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., se länk ovan 

Viktigt för patienterna, förutom att upptäcka osteoporos och initiera behandlingen, är att själva vara 
välinformerade om diagnosen och vad de själva kan göra framförallt genom fallförebyggande 
åtgärder, vad gäller t.ex. nutrition, balansträning, öka muskelstyrka, adekvata gånghjälpmedel, 
bostadsanpassning, och så vidare. I denna studie ska vi fånga upp patienterna, man kan tänka sig 
framöver att man i större utsträckning informerar om FRAX och riskfaktorer för osteoporos så att 
patienterna är informerade och själva kan söka när de misstänker en osteoporosdiagnos. 
 
 
 
 
 

https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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 Indikatornamn 

T.ex. Andel med 
monoterapi kalk/D-
vitamin.  
Antal FRAX per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/pe
riod för 
start-läge 

Mål (% 
eller antal) 

Kä
lla 

Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal genomförda 
FRAX hos KOL-
patienter 

0 200220 70% av alla 
KOL-
patienter 
(144 st) 

Me
dR
ave 

201231 

Indikator 2 
 

Antal KOL-patienter 
med diagnos 
Osteoporos 

15 st av 192 
pat. 
7,8 % 

200220 30 % av 
KOL-
patienter 
(se källa 2 
och 3) 

Me
dR
ave 

201231 

Indikator 3 Antal KOL-patienter 
med 
frakturförebyggande 
behandling 

10 st av 192 
pat. 
5,2 % 

200220 30 % av 
KOL-
patienter 
(samtliga 
med 
diagnos) 

Me
dR
ave 

201231 

 
Vilka källor tar ni era data från: 
 

1. MED-RAVE 2020-12-14 
 

2. Metaanalys år 2019 av 58 studier visade en prevalens på 38 %. Källa: Chen, Y., Ramsook, 
A.H., Coxson, H.O., et al. (2019) Prevalence and Risk Factors of Osteoporosis in Individuals 
With COPD: A Systematic Review and Meta-analysis. CHEST journal. 156(6), 1092-1110. DOI 
https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.06.036 

 
3. Systematisk översikt från 13 studier visade en prevalens på i genomsnitt 35 %. Källa: Graat-

Verboom L, Smeenk FW, van den Borne BE, et al. (2009) Progression of osteoporosis in 
patients with COPD: a 3-year follow up study. European Respiratory Journal. 34(1), 209-
218. DOI 10.1183/09031936.50130408 

 
 
 
 
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 

 

 

 

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 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. 

 
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. 
 
 

- FRAX har inkluderats som en del i besöket hos KOL-sjuksköterska, där patienter med KOL 
följs med jämna mellanrum, minst en gång årligen. FRAX ska registreras i journal under 
mätvärde ”FRAX” för att snabbt kunna återfinnas i journalen vid behov, samt finnas 
registrerat för statistik. 

- Om > 15 % i FRAX informeras patienten om att denne kan komma att kontaktas av läkare för 
att initiera osteoporosutredning. Patienten ska samtidigt bokas till sjuksköterska för 
livsstilsrådgivning och fallprevention.  

- En administrativ bokning görs till patientens husläkare (HL) med information om FRAX-
poäng och eventuella riskfaktorer, tidigare frakturer, kortisonbehandling, längdminskning 
och tidigare bentäthetsmätningar. HL bedömer om patienten ska remitteras för 
bentäthetsmätning, direkt initiera frakturförebyggande behandling eller ingen åtgärd.  
Provtagning innan påbörjad behandling för att utesluta sekundär osteoporos. 

- Om infusionsbehandling påbörjas registreras patienterna i en särskild lista i TakeCare där 
information om preparat, ansvarig HL, datum för påbörjad behandling och datum för nästa 
dos noteras. På så sätt underlättas uppföljningen av patienterna och fortsatt behandling. 

 
 
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) 

Kä
lla 

Datum/ 
period 
för 
resultat
-värdet 

Indikator 1  
 

Antal 
genomförda 
FRAX hos KOL-
patienter 

0 st av 
192 st 
pat. 
0 % 

200220 70 % av 
alla KOL-
patienter 

86 st av 
204 pat. 
 
42 % 

Me
dR
ave 

200220 
– 201214 

Indikator 2 
 

Antal KOL-
patienter med 
diagnos 
Osteoporos 

15 st 
av 192 
pat. 
7,8 % 

200220 30 % (se 
källa 2 och 
3) 

29 av 204 
pat. 
14,2 % 

Me
dR
ave 

200220 
– 201214 
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Indikator 3 Antal KOL-

patienter med 
frakturförebygga
nde behandling 

10 st 
av 192 
pat. 
5,2 % 

200220 30 % av 
KOL-
patienter 
(samtliga 
med 
diagnos 

27 av 204 
pat. 
13,2 % 

Me
dR
ave  

200220 
– 201214 

Övriga kommentarer:    
Under året som kvalitetsarbetet bedrivits har det uppstått en del svårigheter som troligen har 
påverkat resultaten. Den pågående pandemin har i hög grad påverkat verksamheten. Detta har lett 
till att en stor del av våra årskontroller som företrädelsevis gäller äldre patienter har uteblivit eller 
skjutits fram. Dessutom har äldre patienter i stor utsträckning sökt sig mindre till vårdcentralen pga 
rädsla för smitta. Det gäller även i stor utsträckning KOL-patienter som till stor del skötts per telefon 
under året. Dessa patientgrupper är där man till största delen hittar obehandlad osteoporos. Man kan 
tänka sig att vi skulle hittat några fler patienter under ett år med vanlig verksamhet. 
 
Dessutom var Zoledronsyra restnoterat under en period under hösten vilket har gjort att 
behandlingen förskjutits för en del patienter. De kan troligtvis hamna utanför statistiken då många 
påbörjat behandling senare än slutdatum för kvalitetsarbetet.  
 
För övrigt har vi under året fått uppfattningen om att man mer medvetet tänker på osteoporos i 
större utsträckning, utreder mer frekvent och startar upp behandling oftare, vilket ger uppfattningen 
om att patiententgruppen i stort har ökat. När vi kontrollerat detta i MedRAVE ses en stor ökning av 
antalet osteoporospatienter generellt bland våra listade patienter.  
Man ser att under perioden 200220 – 201214 har totalt antal patienter med osteoporosdiagnos ökat 
från 129 st till 163 st, alltså ökning med 26 %. Antal patienter med frakturförebyggande behandling 
har ökat från 48 st till 90 st, alltså en ökning med 87 %. 
 
 
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. 
Generellt har kunskapen och medvetenheten om osteoporos vad gäller diagnostik och behandling 
ökat på vårdcentralen. Arbetet har primärt gällt patienter med KOL men det har, som beskrivet 
tidigare, ”spillt över” och gjort att läkargruppen framförallt oftare tänker på osteoporos när det 
framkommer riskfaktorer, såsom tidigare frakturer, kortisonbehandling osv. Tidigare har det 
upplevts som svårt att veta när man ska sätta in behandling och så vidare, men då vi har diskuterat 
det relativt frekvent under året har det förtydligats och upplevs nu mycket enklare att ta beslut om 
utredning och/eller behandling.  
 
2. 
Förutom den medicinska behandlingen är en stor del av behandlingen fallförebyggande åtgärder. 
Dessa behöver patienterna till stor del vara delaktiga i. Genom att sjuksköterska har samtal om 
fallprevention med alla patienter som insätts på behandling ser vi till att patienterna blir 
välinformerade om vad de själva kan göra för att förebygga fall och stärka skelettet, alltså med 
åtgärder inom t.ex. nutrition, balansträning, öka muskelstyrka, adekvata gånghjälpmedel, 
bostadsanpassningar och så vidare. 
 
Uppfattningen är att kunskapen om osteoporos bland patienter generellt är låg, framförallt gällande 
hur vanligt förekommande diagnosen är. När vi nu fortsätter vårt arbete med osteoporos kan man 
t.ex. tänka sig information i väntrummet gällande osteoporos för att öka medvetenheten bland 
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patienterna och att de får möjlighet att själva fylla i FRAX medan de väntar på sitt besök och på så 
sätt själva kunna ta upp under läkarbesöket om de misstänker osteoporos.  
 

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. 
 
Under kvalitetsarbetet har vi fokuserat på att hitta odiagnostiserad osteoporos hos KOL-patienter. 
Primärt har vi hittat patienter med potentiell osteoporos med hjälp av FRAX som screeningverktyg. 
Det är ett effektivt och snabbt sätt att hitta patienter som behöver utredas vidare. Vi kommer att 
fortsätta med de förändringar som vi implementerat under året. Vi planerar också att fortsättningsvis 
utvidga detta till att gälla vid alla regelbundna kontroller hos sjuksköterska, t.ex. diabetesmottagning, 
vid samtal om rökavvänjning, livsstilsrådgivning, etcetera. Man kan också tänka sig inkludera FRAX 
vid läkemedelsgenomgång som genomförs en gång per år av läkare på våra äldre patienter. Det vore 
också bra om man kunde öka medvetenheten hos patienterna själva, se under punkt 2.  
 
 
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

