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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. 
  
Camilla Törnfeldt distriktssköterska, astma och KOL sköterska. 
Alfonso Roman distriktsläkare, astma och KOL läkare. 
Amin Gesso ST läkare. 
 
 
 
 
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. 
 
  
Vi har en mycket väl fungerande astma-KOL mottagningsom tar hand bl a av 264 patienter med 
KOL diagnos d.v.s. 2,0% av listade hos oss. 85% är CAT skattade var av 58% skattas <10 poäng. I 
tre år har ökat diagnostiseringen av KOL med 216% och samtidigt ökat CAT:s resultat <10 i 202%, 
d.v.s vi har flera patienter som mår bättre än vi hade förut. 
På Capio Skogås VC har vi 13 000 listade och en prevalens för osteoporos som ligger på 0,3 (47 
patienter med diagnosen osteoporos). På olika studier ligger prevalensen klart över 4,5%. Vilket 
innebär att en del patienter går till VC utan diagnos och behandling. 
 
Osteoporos är en folksjukdom, vars komplikationer som benfraktur kan leda till allvarliga 
konsekvenser för individen och ekonomiska följder för samhället. Risken för benfraktur kan 
förminskas med adekvat behandling. Osteoporos är vanlig förekommande komorbiditet hos KOL 
patienter och äldre rökare. Vi planerar utföra FRAX skattning på våra KOL patienter i syfte att 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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upptäcka odiagnostiserade patienter. I nuläget har vi 47 patienter med osteoporosdiagnos och 9 
patienter har KOL och osteoporos.  
 

Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. osteoporos 
  
Osteoporos diagnostik med FRAX skattning bland KOL Patienter.  
 
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 

  
Våra patienter med KOL drabbas ofta av lågt BMI, de använder ofta systemisk kortisonbehandling 
och har varit rökare i flera år. De flesta är äldre än 50 år och med låg fysisk aktivitet och har 
därmed flera riskfaktorer för utveckling av osteoporos.  
Vi vill FRAX-skatta dem, upptäcka eventuella osteoporosfall och sätta in en adekvat behandling för 
att minska risken för frakturer som komplikation. 
 
 
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 

F.o.m. 2020-02-01 och t o m 2020-09-31  
 
Data fram till januari 2020: 
Antal personer med diagnosen osteoporos 47 personer. 
Antal personer med diagnosen KOL och osteoporos: 9 personer. 
Antal personer FRAX-Skattade bland KOL-patienter:1 personer. 
Antal personer med diagnosen osteoporos med FRAX och DEXA undersökning med och utan 
KOL:28 personer.  
Antal personer med diagnosen osteoporos med och utan KOL och behandlade med: 
Benaktiv medicinering:25  personer.  
Endast Calcium och Dvitamin: 12 personer. 
Med diagnos osteoporos men annan behandling: 10 personer. 
Antal personer med diagnosen osteoporos och med lågenergi frakturer:7 personer. 
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!  
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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. 

a. Förbättra diagnostiken hos en riskgrupp (KOL patienter) som kan drabbas av osteoporos. 
b. Motivera patienterna till utredning och eventuell behandling i samband med KOL kontroller 

på astma-KOL mottagningen. 
c. Genomföra FRAX skattning på KOL patienter i samband med kontroller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
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…. 
 
Patienterna kommer att genomgå FRAX skattning i samband med besök till Astma-KOL mottagning.  
Vår astma-KOL sköterska Camilla Törnfeldt genomför skattningen med patienter.  
De patienter som skattar 15% eller mer än 15% av risk för osteoporotiska frakturer kommer att 
remitteras av Dr Alfonso Roman till DEXA undersökning.  
De patienterna som visar osteoporos efter DEXA undersökning kommer att sättas in på behandling 
med bifosfonater och Calcium med D vitamin i samband med läkarbesök. 
 
 
 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 

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 1  Antal genomförda FRAX 
bland KOL patienter 

1 = 0,4% 200201 40% Take 
Care 

201231 

Indikator 2 
 

Antal bentäthetsmätningar 
(DXA) alla pat med 
osteoporos 

13=5,2% 200201 10% Take 
Care 

201231 

Indikator 3 Antal med benspecifik 
behandling och diagnos 
osteoporos  

25 = 53% 2002901 70% Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 4 Antal med diagnoskod 
osteoporos och KOL(M80-
82) 

9= 3,6% 200201 10% Med- 
rave 
m4 

201231 

Kommentar (valfritt):   
 
 
Vilka källor tar ni era data från: GUPS, Take Care, 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. 

 
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. 
 
Vi har infört FRAX skattning i PM för årliga kontroller av KOL patienter.  
Frax risk skattning genomförts av KOL sköterska.  
Patienter med högre risk än 14 % för osteoporotiska fraktur remitteras till DEXA undersökning.  
Patienter med osteoporos bokas på läkarbesök för att diskutera en lämplig behandling. 
Vi har skapat en rutin för handledning av patienter med verifierad osteoporos.  
Införa underrubriken DEXA i journal anteckningar för att underlätta statistiken.  
 
 
 

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 
(%) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller ) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum
/ 
period 
för 
resulta
t-
värdet 

Indikator 1  
 

Antal 
genomförda 
FRAX bland KOL 
patienter 

1= 
0,4% 

200201 
 

40% 70% Medrave 210131 

Indikator 2 
 

Antal 
bentäthetsmätnin
gar (DXA) alla 
pat med 
osteoporos 

13= 
5,2% 

200201 10% 23% Medrave 210131 

Indikator 3 Antal med 
benspecifik 
behandling och 
diagnos 
osteoporos 

25 = 
53% 

200201 70% 63% Medrave 210131 

Indikator 4 Antal med 
diagnoskod 
osteoporos och 
KOL(M80-82) 

9= 
3,6% 

200201 10% 12% Medrave 210131 

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? 
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1. 
 
Hur viktigt det är att jobba systematisk i ett team och vikten av att bygga upp rutiner för att 
underlätta arbetet.  

2. 
Patienter med KOL blivit informerad om risker för benskörhet, risk för frakturutveckling och behov 
av behandling efter varje fall.  

3. 
Fortsätta med FRAX skattning bland personer som drabbas av KOL och följa rutinerna.  
Vi försöker påverka andra medarbetare som jobbar med riskgrupper för osteoporos t ex äldre 
mottagning, hemsjukvård.  

D. Döp denna fil till: Capio Skogås VC Osteoporos bland KOL patienter 2020 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

