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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2 

Instruktioner till mottagningen  
 

 

DEL 1 – Planen 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner  
 
Irja Bekking Verksamhetschef- Irja.Bekking@capio.se 
Lina Forssell MAL  
Soteris Eleftheriou, specialist i allmänmedicin 
Isabelle Lövgren Bitr verksamhetschef 
Johanna Persson, DSK, hjärt-kärlansvarig 
Hela DSK/SSK-teamet. 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
Steg 1 
Vi ligger bra till vad gäller andel patienter med diabetes och HbA1c under 70, vi registrerar ACT och 
CAT för våra patienter med astma och KOL och vi är duktiga på att göra spirometrier. Men våra 
patienter med hypertoni vill vi titta närmare på. Vi ser i Medrave M4 att vi har 331 patienter som inte 
nårmålblodtryck <140/90 och ytterligare 25 patienter som ligger riktigt högt med tryck på >160/100. 
Detta är onödigt då fler av våra patienter borde kunna nå målblodtryck ≤140/90 med de effektiva 
behandlingar som finns.  Högt blodtryck är förknippat med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, som i 
sin tur är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag (källa Socialstyrelsen). 
 
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 
 Steg 2 
Vi har idag en fungerande sköterskeledd hjärt-kärlmottagning, dit patienter med förmaksflimmer, 
hypertoni och till viss del hjärtsvikt går för sina årskontroller. Arbetet med att följa upp höga 
blodtryck sköts i första hans av hela sköterskegruppen och läkare kopplas in i svårare fall med 
kraftigt ökat blodtryck, samsjuklighet eller då ny behandling behöver initieras. Vi vill under 2020 
arbeta mer intensivt med de patienter med hypertoni som inte når målvärdet. 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
 
 
Vi vill få ner blodtrycket hos ännu fler av våra patienter, och förbättra omhändertagandet av våra 
patienter med högt blodtryck och för att minska risken för stroke. Vi vill att patienten ska ha kunskap 
om sin diagnos och vara delaktig i sin behandling. Med bättre förståelse hos patienten tror vi att vi får 
bättre följsamhet till föreslagen behandling. 
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Steg 4 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  
 

a. Vi vill bli ännu mer aktiva i uppföljningen av för höga tryck. Dessa patienter ska kunna bokas 
för en 24-h-BT-mätning inom 2 veckor, de ska kunna få med sig material för att göra en 
kvalificerad mätning hemma, de ska kunna rapportera in mätvärden från apoteket eller 
andra aktörer på ett enkelt sätt. De ska inte alltid behöva komma på bokade tider till 
vårdcentralen. 

b. Vi önskar att våra patienter är pålästa och delaktiga i sin egen vård. För at uppnå detta vill vi 
arbeta med att informera patienter genom att dela ut informationsmaterial. Vi kommer fråga 
om patienterna känner sig delaktiga genom att göra mätningar av detta på vår ”touch-platta” 
i väntrummet, men även med en egen patientenkät som lämnas till de 25 patienter med 
blodtryck över 160/100. Mätningen görs i början och sedan i slutet av året. Resultat visas i 
cirkeldiagram. 

c. Vi kommer att göra avstämningar av arbetet under året i samband med våra kvalitetsronder 
på vårdcentralen. 

 
 
 
 Steg 5 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
 

 Indikatornamn 
T.ex. Andel diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Datum för att 
uppnå mål-
värdet 

Indikator 1  MedRave M4 
Antal (andel) patienter med 
blodtryck>160/100 

25 (0,31%) 1/3-20 15  pt 
eller 
0,18% 
 
 
 

27/11-20 

Indikator 2 
 

MedRave antal (andel) 
patienter med blodtryck 
>140/90 

331 (4,1%) ½-20 200 pt 
eller 
2,5% 

27/11-20 

Indikator 3 Enkät som görs för 
patientgruppen med 
indikator 1 

 Mars 
2020 

 November 2020 

Indikator 4      

Indikator 5      

Kommentar (valfritt):   
Vi har avseendet detta förbättringsarbete fr o m mars 2020 t o m november 2020, fokuserat på 
framför allt de hypertoniker med BT >160/100, eftersom vi vet att denna grupp löper högre risk för 
hjärt-kärlsjukdom liksom cerebrovaskulär sjukdom. Vi har valt att skicka ut personliga enkäter med 
specifika frågor till 25 patienter som skulle delta i förbättringsarbetet och mäta deras blodtryck med 
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uppföljning. Detta har således gjorts i 2 delar (enkäten ifylls x2), varav den första mätningen var ett 
utgångsvärde. På andra delen, följde vi upp blodtrycket samt medicinering och patientens kunskap 
kring detta tillstånd.    
 
 
 
Steg 6 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Redovisningen av steg 6 sker i slutredovisningen i del 2 nedan. 
Döp denna fil till: Hypertoni patienter med högt blodtryck 
 Capio Södermalm Vårdcentral 2020 
Hypertoni patienter med högt blodtryck 
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. 

 
Vi har i våras skickat personliga enkäter till de 25 patienterna med BT>160/100; dessa patienter 
bokades då hos antingen dsk/ssk eller läkare på ett första besök för blodtrycksmätning 
(utgångsvärde) och i samband med besöket, ifyllning av enkäten. Före besöket kollade vi även om 
provtagning behövdes. Vi har av de 25, haft 10 bortfall efter första besöket (omlistningar, vissa som 
följs upp/valt att följas upp via annan mottagning exempelvis hjärtmottagning eller njurmottagning, 
och ett par som inte ville komma mer eller avbokade deras besök x flera, hög ålder >90 åå). Femton 
(15) patienter har kommit till uppföljningsbesök (andra besök) och enkäterna ifylldes igen för att 
följa upp compliance, kunskap, medicinering (vilka mediciner, eventuella biverkningar och intag) 
samt om de brukar komma på årskontrollerna. Av de femton, har ytterligare 2 bortfallit (avled).  
Under hela perioden vi har jobbat med detta, har vi lärt oss att bli mer uppmärksamma för våra 
hypertoniker, att bli bättre på att behandla och förmedla kunskap samt att tillåta patienterna att vara 
delaktiga och ge oss återkoppling. Viktigt också ur arbetspunkt är att utifrån första 
blodtrycksmätningen (utgångsvärdet), behövde vi justera medicinering på vissa patienter just för att 
uppnå bättre resultat.  Arbetssättet att hypertoni-sköterskorna är mer självständiga har vi infört på 
bred front. De har mandat att kalla patienter då de anser det nödvändigt, de har en lathund för att 
justera befintlig medicinering samt beställa vissa lab-prover vid behov. 
Vi har kvalitetsronder då vi går igenom våra riskpatienter (te.x. blodtryck >160/100) var 3’e vecka. 
 
B. Resultat 
Vilka resultat har ni uppnått? Ange startläge, datum och mål (klistra in från steg 5) 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/
period 
för 
start-
läge 

Mål (% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

MedRave M4 
Antal patienter 
med blodtryck 
>160/100 

25 (0,31%) 1/3-20 15 pat 
(0,18%) 

13 pat  
(0,16%) 

Nov/dec 
2020 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Indikator 2 
 

MedRave antal 
(andel) patienter 
med blodtryck 
>140/90 
 

331 (4,1%) 
 

1/3-20 200 pat   
(0,25%) 
 

234 pat 
 (0,28%) 

Nov/dec 
2020 

Indikator 3 Enkät som görs 
för 
patientgruppen 
med indikator 1 

25 Mars  
2020 

25 15 enkäter 
tillbaka 

Nov/dec 
2020 
 

Indikator 4       

Indikator 5       

Övriga kommentarer:   Vårt mål var att förbättra blodtrycket på de patienterna med mätvärde 
>160/100, vi har satt mål på 15 av 25 med tanke på omständigheterna inklusive covid-19 samt övriga 
interna faktorer. Vi har förbättrat blodtrycket på 13 av 15 patienter, så att dessa nu har ett blodtryck 
<140/90. Enligt svaren på enkäterna, hade de flesta av våra patienter kunskap och kännedom om 
både deras diagnos samt risker med ett obehandlat högt blodtryck. Just avseende detta, har vi inte 
förbättrat något.  
Hos några patienter lyckades vi förmedla den kunskapen de saknade, något som reflekterades i 
enkäterna (jämfört förstabesöks och andrabesöks enkät). Under perioden detta förbättringsarbete 
pågått, har vi haft bortfall som berodde på omlistningar, uppföljningar via annan mottagning 
exempelvis hjärtmottagning eller njurmottagning, patienter som inte ville komma på flera 
besök/avbokade deras besök x flera samt på grund av hög ålder. 
Arbetet har följt samma grupp på 25 patienter och resultatet presenteras för denna grupp. Under den 
här perioden har det tillkommit patienter i gruppen med blodtryck >160/100. Så denna grupp 
innehåller i dagsläget 27 personer, som vi oförtrutet arbetar vidare med.  
 
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? 
4. Vilka datakällor har varit användbara för er? 

1. 
Vi har lärt oss att ett strukturerat arbetssätt lönar sig. Vi har även lärt oss mer om effektiv 
blodtrycksbehandling samt att tydligare informera patienter om högt blodtryck, lära dem vara 
uppmärksamma på det och försörja dem med kunskap. Vi tycker även att sköterskorna har lärt sig 
vara mer självständiga och kunnat ta patienterna tillbaka på återkontroller om sådana behövdes samt 
vid tveksamhet fråga läkaren om råd.   
Vi har lärt oss att uppdatera våra grupper med riskpatienter (tex. blodtryck >160/100) regelbundet, 
samt vikten av att dokumentera vårt arbete och använda rätt sökord. 
2. 
Vi har blivit bättre på att tätare följa upp samt noggrannare gå igenom patienternas medicinering för 
att förbättra compliance. De patienter som initialt svarade att de hade låg kunskap kallades för ett 
motiverande samtal. Arbetet har strävat till att patienterna ska öka sin kunskap om högt blodtryck 
samt att främja hälsa och förebygga sjukdomar till följd av obehandlat högt blodtryck.   
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3. 
Gällande detta område är planen att fortsätta använda all kunskap om hypertonibehandling för att 
främja hälsa samt förebygga kardiovaskulär samt cerebrovaskulär sjukdom.  

4. 
MedRave M4, Take Care, enkäter 

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 och skicka in senast 31 mars 2020 (men kan skickas in 
redan från januari 2020) till funktionsbrevlådan forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

