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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2 – mall om ni väljer hypertoni 

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 hypertoni 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 hypertoni 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. 
Mavluda Nabieva ST-läkare 
Fanny Ljung Ssk 
Jennie Wennerberg Ssk 
 
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. 
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 en prevalens på 22% hypertoniker av våra listade patienter viket är i högre grad än riket.  
Vi ser i primärvårdskvalitet att vi har försämrat vårt resultat för patienter med blodtryck ≤ 140/90 
med ca 10% och för patienter med <140/90 med 5% de sista 18 månaderna. Vi har färre patienter än 
median som når målvärde för blodtryck. 
Vi ser i Medrave att vi 2019 har 20% patienter som inte har något blodtrycksvärde registrerat, i 
jämförelse mot 2018 då andelen utan registrerat blodtryck var 12%. Vi ser även att patienter utan 
samsjuklighet har en något lägre grad (1%) av registrerade blodtryck än de med samsjuklighet. För 
mätvärdena rökvanor och mikroalbuminuri är skillnaden ännu större mellan patienter med 
samsjuklighet vs utan samsjuklighet, 9% resp 5%. 
 
Vidare ser vi i Medrave att vi 2019 har vi 7% färre patienter med blodtryck under målblodtrycket 
140/90 och vi har även en högre andel (2%) med blodtryck  > 160/100 än 2018. Vidare är spannet i 
nivån 140/90-160/100 lägre med 4%.  
 

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


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Capio vårdcentral Nynäshamn 
  
Verksamhetschef 
  
Bodil Björnsdotter 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
Vi har enligt Medrave 48 hypertonipatienter som inte haft något besök på vårdcentralen och fått 
diagnos 2019 och 25 stycken de senaste 18 månaderna. 
 
Vi vill arbeta med en strukturerad sjuksköterskeledd hypertonimottagning.  Vi ser att 
sjuksköterskorna är bra på att upprätthålla kontinuitet och genomföra goda pedagogiska samtal. Vi 
har sjuksköterskor som är intresserad av att arbeta förebyggande och med samtal om levnadsvanor. 
Vi är även bra på att arbeta i team med flera yrkeskategorier. 
Vi ser att vi har en högre del hypertonipatienter utan samsjuklighet som sällan besöker vårdcentralen 
för uppföljande samtal kring levnadsvanor och blodtryckskontroll. De tar sina prover och får recept 
förnyade med risk för missad uppföljningskontroll därför kommer vi att fokusera på den 
patientgruppen. 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. hypertoni 
  
Hypertoni 
 
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 omhändertagandet av våra patienter som har högt blodtryck utan samsjuklighet. Det 
är viktigt för att öka livskvalitet och för att minska risken för t.ex. stroke och hjärtinfarkt 
(hjärtkärlsjukdom). 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av hypertoni (hitta fler), öka andel i % av dessa patienter som når målblodtryck 
(definiera målnivå) 

Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
S - Specifikt, tydligt och konkret 
M - Mätbart, hur vet man när man nått målet? Antal / andel / öka eller minska ett visst värde osv. 
A - Accepterat av de som berörs, det måste vara ett mål som ni vill uppnå 
R – Realistiskt, både ett för högt och ett för lågt uppsatt mål kan dra ner engagemanget, det ska vara möjligt att uppnå 
målet på den tidsram ni satt upp  
T – Tidsatt, det är viktigt med ett tidsatt mål så att ni vet till när det är tänkt att målet ska uppnås, detta kan också bidra till 
ökat engagemang!  
 

Vi vill: 
Öka andelen hypertonipatienter utan samsjuklighet i % med ett registrerat blodtryck de senaste 12 
månaderna och som når blodtryck ≤ 140/90 under 2020. 
Öka andelen patienter med hypertonidiagnos utan samsjuklighet där tobaksvanor är efterfrågade och 
mikroalbuminuri är dokumenterat de senaste 12 månaderna. 
 



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Capio vårdcentral Nynäshamn 
  
Verksamhetschef 
  
Bodil Björnsdotter 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

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.   
Vi vill införa en strukturerad sjuksköterskeledd hypertonimottagning. Sjuksköterskorna ska ha det 
övergripande ansvaret för hypertoni patienter utan samsjuklighet med fokus på att registrera aktuella 
blodtrycksvärden (1. Hemblodtryck, 2. 24h blodtryck, 3. Mottagningsblodtryck) och säkerställa att 
dessa patienter har provtagits angående proteinalbuminuri. Vidare ska ohälsosamma levnadsvanor 
identifieras och rådgivande samtal hållas. Vi vill att sjuksköterskorna, enligt viss.nu, arbetar i team 
med läkarna kring dessa patienter. Teamarbetet verkställs genom att använda sig av 
sambedöming/ronder vid frågeställningar, bedömningar och uppföljning av tex 24h- bltr mätning, 
avvikande provsvar, förskrivning av medel vid nikotinberoende. 
 
Brainstorma gärna fritt vad skulle kunna passa bra i er verksamhet, bland dessa eller andra åtgärder. 

b.   
Patienterna informeras via brev om nytt arbetssätt samt om hur uppföljningar och kontaktvägar 
fungerar.  
I brevet informeras patienterna om att mäta sitt blodtryck hemma, gå till provtagningen för att ta 
ordinerade blodprover samt fylla i webformulär om sina levnadsvanor. Patienterna informeras även 
om att komma till den öppna hypertonimottagning när de utfört provtagning, blodtrycksmätning och 
webformulär. De får även där öppettider för hypertonimottagningen och en rekommenderad 
tidsperiod för deras fysiska besök till sjuksköterskan. 
Patienterna som deltar i förbättringsarbetet planeras få utvärderingsunderlag hemsänt 1-3 månader 
efter besöket hos sjuksköterskan. 
 
I den här rutan fyller ni i hur ni skulle kunna involvera era patienter i ert förbättringsarbete, t.ex. via patient i ert 
förbättringsteam, patientenkäter, patientintervjuer…. 

 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 patienter som 
har <140/90.  
Antal hypertoni-
årskontroller per månad 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Andel i % av dessa patienter 
som har ett blodtryck 
registrerat 

79% 200102 95% MedR
ave 
m4 

201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av dessa patienter 
som har blodtryck ≤ 140/90 

52,2% 200102 60% PvK 201231 

Indikator 3 Andel i % av dessa patienter 
där tobaksvanor 
efterfrågats 

41% 200102 80% 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 4 Andel i % där 

mikroalbuminuri 
dokumenterats 

27% 200102 60% Med-
rave 
m4 

201231 

Kommentar (valfritt):   
 
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Medrave 4 200102 
 
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. 

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 hypertoni 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. 

Projektet började med en öppen mottagning dit patienterna kom på utsatta veckor och tider. 
Patienterna kallades via brev och i brevet fick de information om den nya hypertonimottagningen. De 
lämnade prover innan besöket och mätte om möjligt blodtrycket hemma.  Denna struktur fortgick 
under våren 2020 men vi hade börjat upptäcka att många av de patienter som fått kallelse ändå inte 
dök upp under sina aktuella veckor. Vi insåg att denna form inte verkade vara den bästa att driva 
hypertonimottagning på. I samband med att covid-19 fick fäste och vi på vårdcentralen generellt 
började övergå till mer digital vård började även hypertonimottagningen att utvecklas ditåt. Vi insåg 
snabbt att detta verkade vara en form som passade våra patienter bättre, då fler patienter än tidigare 
genomförde sitt besök. Strukturen utvecklades till att patienterna istället fick hem en kallelse med 
bokat videosamtal till sjuksköterska. Via kallelsen informerades patienterna om att lämna prover, 
mäta sitt blodtryck hemma om möjligt samt att fylla i livsstilsformulär via 1177.  I denna kallelse 
fanns också ett informationsbrev om det nya arbetssättet. Högre andel av de kallade patienterna 
lämnade prover och hade videosamtal med sjuksköterska. Under hösten 2020 utvecklades detta 
ytterligare och den öppna hypertonimottagningen togs bort till förmån för bokade besök med 
sjuksköterska, främst via video. De patienter som ej kunnat mäta sitt blodtryck hemma bokades i 
första hand in på 24-timmars blodtrycksmätning om detta ej gjorts nyligen. I de fall patienterna ej 
hade möjlighet att delta i videosamtal bokades de på fysiskt besök till sjuksköterska där blodtryck 
kunde tas vid besöket. 
 

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

 
Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Andel i % av 
dessa patienter 
som har ett 
blodtryck 
registrerat 

79% 200102 95% 71% MedR
ave4 

20201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av 
dessa patienter 
som har 
blodtryck ≤ 
140/90 

52,2% 200102 60% 46% PvK 20210118 

Indikator 3 Andel i % av 
dessa patienter 
där tobaksvanor 
efterfrågats 

41% 200102 80% 57% MedR
ave4 

20201231 

Indikator 4 Andel i % där 
mikroalbuminuri 
dokumenterats 

27% 200102 60% 53% MedR
ave4 

20201231 

Övriga kommentarer:    
Andel patienter som har ett registrerat blodtryck här sjunkit. Vi ser att 24-blodtryck ökat från 8% till 
14% och att hemblodtryck ökat från 3%-20% vilket kan förklara den uteblivna ökningen i registrerade 
blodtryck. I benchmark för november 2020 har vi registrerat blocktryck inkl hemblodtryck och 24-h 
blodtryck till en nivå på 87%. 
 
Registrering av Microalbuminuri har nästan nått upp till målvärde det är en bra kvalitetsökning för 
dessa patienter vilket till stor del beror på att vi arbetat med grupprover, dvs förutbestämda analyser 
där mikroalbuminuri ingår. 
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. 

 
Vi har lärt oss att vara flexibla och att inte fastna i arbetssätt som ej fungerar optimalt. Vi har lärt oss 
att anpassa oss till faktorer som personaltillgänglighet men även världs och samhällssituationen. Vi 
har lärt oss att förändringar går att genomföra även med kort varsel så länge den medicinska 
säkerheten är framlyft och huvudmålet säkerställt. Som team har vi lärt oss att samarbeta i högre 
grad kring denna patientgrupp. Vi har utvecklat ett sätt mellan framförallt läkare och sjuksköterska 
att genom våra olika kompetenser ge bästa möjliga vård till patienterna.  
 
Vi ser även att det är viktigt när vi väljer våra indikatorer, att tänka till på vad som kan tillkomma 
som förbättring och således försämra resultatet för den valda indikatorn. Att specificera vad som ska 
inkluderas och exkluderas. Tex patienter med registrerar blodtryck, alla former. 
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2. Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 

 
Patienterna har löpande under året vartefter arbetssättet justerats fått information främst via brev 
om det nya arbetssättet. Patienterna har även informerats under besöket till sjuksköterska om hur 
arbetet kommer fortlöpa. De patienter som under detta år blivit kallade till hypertonimottagningen 
har i högre grad än innan blivit mer delaktiga i sin egen vård. Detta då de ombetts mäta sitt blodtryck 
hemma och reflektera över sin livsstil inför sjuksköterskebesöket. Patienter med egen 
blodtrycksmätare som bedöms adekvata har fått ta ett större egenansvar för att kontrollera sitt 
blodtryck hemma och sedan rapportera in värden till sjuksköterska. 
 

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. 

 
Då vi under pandemin snabbt fick ställa om till att arbeta mer digitalt och då detta visade sig vara en 
fördelaktig vårdform för denna patientgrupp kommer detta arbetssätt att fortgå. Vi kommer att 
utveckla mottagningen ytterligare och arbeta mer med vårdinitierade kontakter via chatt och att i hög 
grad arbeta med videosamtal.  
 
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC hypertoni 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

