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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. 
  
Fahimeh Lamian specialist i allmänmedicin Mal 
Nathalie  Fredlund Lundroth  SSK  Hypertoni ansvarig  
 
 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 I medrave m4 visar att vi har 35 % patienter med hypertoni som inte når målblodtryck 
och 26% som saknas värdet sedan jan 2020. 
 
  
I medrave m4 visar att vi har 35 % patienter med hypertoni som inte når mål för 
blodtrycket och 26% som saknas värdet sedan jan 2020. 
 
Andel saknande värdet för blodtrycket har utökat senaste året och från 5% till 26%. 
 
 
 
 
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 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter som har diagnosen hypertoni och 
aktiv kallar patienter med hypertoni till vår sjuksköterskeledd mottagning som inte 
sökt vårdcentralen för blodtryck kontroll. Det är viktigt att öka livskvalitet och att 
minska risken för t.ex. stroke och hjärtinfarkt hos patienter med hypertonidiagnos. 
Vi vill öka patienternas delaktighet i sin vård och i samband med detta ökas 
patienternas kunskap för sin sjukdom. Resursfördelning förbättras och ger möjlighet 
till en god uppföljning av patienterna med hypertoni. Samtidigt ssk har bättre 
möjlighet att ägna tiden åt att ha kvalificerade samtal med hypertoni patienterna och 
minska framtida komplikationer.  
    
 
 
 
 
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) 

Öka antal patienter med hypertonikontroll samt upptäcka de som inte har uppnått 
blodtryckmålet och kunna erbjuda rätt behandling.  

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 ska införa en digifysisk sjuksköterskeled hypertonimottagning som har det 
övergripande ansvaret för patienter med hypertoni. Mottagningens tonvikt ligger på 
blodtryckskontroll samt livsstilsfaktorer. En Blodtryckshörna i ett väntrum där man 
själv kan mäta sitt blodtryck är inplanerad. Dessutom kommer vi att registrera/ 
använda hemblodtrycksmätningar för patienter som har en hemblodtrycksmanschett. 
Digifysisk ssk-ledd mott - stor del av patienterna med hypertoni har även fler 
grundsjukdomar vilket placerar dem i riskgrupp. Digitalt mott hjälper oss att på ett 
säkrare sätt följa våra patienter. 
 
Lokala rutiner - Utifrån vårdprogram (viss.Nu)och de riktlinjer som finns kan vi skapa 
lokala rutiner för omhändertagandet. 
 
 

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 
Capio Väsby Vårdcentral  
  
Verksamhetschef 
 Mimmi Hellström  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

  
    

b.   
 
Vi involverar våra patientrådsgruppen i vårt förbättringsarbete. Ett möte mellan 
förbättringsarbetes teamet och patientsrådsgruppen är redan inbokat. Syftet med 
mötet är att Vi får synpunkter från patienter om vårt förbättringsarbete.  
Med hemblodtryckmättningar får patienter bättre inblick i sitt värde och involveras i 
sin vård.  
Viktigt att upptäcka de som ovetandes går runt med högt bt 
Viktigt med uppföljning - ökar delaktighet och följsamhet - kan skapa ett 
välfungerande kallelse-system via mott. 
 
 
 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 

 
Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal patient som har 
Blodtrycket <140/90 

41%  70% PvK 201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av dessa patienter 
där tobaksvanor 
efterfrågats 

67%  80% PvK 201231 

Indikator 3 Antal patienter som kommer 
till digifysisk mottagning 

0%  40% Med- 
rave 
m4 

201231 

     

     

Kommentar (valfritt):   
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
PVK samt 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 
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. 
 

 Digifysisk sjuksköterskeledd hypertonimottagning: Vi har försökt minimera de fysiska 
besöken så mycket det går genom att ha digitala besök (videobesök) istället. 
Vi har samlat in digitalt medgivande från så många patienter det gått, bl.a. då patienten själv 
kontaktat oss via telefon/chatt/i receptionen/mottagningsbesök samt genom att ringa 
patienterna inlagda på väntelistan för att fråga om medgivande. 
Efter medgivande har givits har patienterna bokats in för videobesök istället för fysiskt besök, 
vi har då skickat ut en kallelse via brev som är särskilt formulerad för dessa bokningar. 
Denna kallelse har haft information gällande hur videobesöket startas upp, hur det går till, 
hur de ska vara förberedda genom att själva ha mätt sitt blodtryck vid minst 2 oberoende 
tillfällen samt info om möjligheten att mäta blodtrycket själv via vår blodtryckshörna särskild 
startad för detta ändamål. 
15-30 min innan videobesöket skickas ett meddelande till patienten med en frastext som 
meddelar att vi inför videobesöket startar önskar de besvarar ett formulär, vi bifogar då ett 
formulär utformat för patienter med högt blodtryck. Patienterna får då lite tid på sig att logga 
in och besvara på formuläret. Efter besvarat formulär ringer sjuksköterskan upp patienten 
via video och kompletterar med den information som behövs utifrån svaren samt utifrån 
patientens egna önskemål. Formuläret kopieras in i patientens journal och dokumenteras 
innan besöket avslutas. Under perioden september 2020-mitten av januari 2021 har vi, trots 
pågående pandemi, kunnat ha hypertonimottagningen tillgänglig i stor utsträckning och 
cirka 30-50% av besöken har varit digitala.  
Oavsett om besöken varit digitala eller fysiska har vi följt rutiner från Viss.nu avseende 
hantering och uppföljning av patienterna.  

 Frågeformulär: Vi har använt oss av ett redan färdigt frågeformulär utformat för patienter 
med högt blodtryck, då patienten fyller i detta själva innan videobesöket spar vi mycket tid 
som istället kan läggas på det patienten behöver fokusera på 

 Patientrådet: Vi fick många bra tips och idéer, särskilt gällande att vara tydliga med hur de 
egna blodtrycksmätningarna skulle göras 

 Blodtryckshörna: För de patienter som ej har egen blodtrycksmätare hemma öppnade vi upp 
en blodtryckshörna där de själva kan mäta blodtrycket på vårdcentralen. Alla patienter 
inbokade för digitalt besök fick skriftlig information om denna möjlighet, samt patienter som 
kontaktade oss via telefon eller kom upp till receptionen fick informationen muntligt. 
Patienterna skriver ner mätvärden på en lapp med personnummer, vilken lämnas till 
hypertonisjuksköterskan alternativt skrivs in i mätvärden i journalen. Information om hur 
mätningen går till finns i blodtryckshörnan. 
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 Hemblodtryck: I kallelsen som skickas hem till patienterna som har inbokat videobesök finns 
information om att de ska mäta blodtrycket självständigt, hemma om de har en egen 
blodtrycksmätare. Där fanns även information om vikten att mäta fler gånger för att få ett 
medelvärde samt att vila innan och avstå kaffe, snus, cigaretter 1 timme innan.  

 

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  
 

Antal patient 

som har 

Blodtrycket 

<140/90  

 

41% 2020-
09 

67% 47/6%  
PKV 

2020-12 

Indikator 2 
 

Andel i % av dessa 
patienter där 
tobaksvanor 
efterfrågats  

67% 2020-
09 

Kopier
a från 
steg 6 
80% 

74% PKV/ 
Medre
v 

2020-12 

Indikator 3 Antal patinter 
som kommer till 
digifysisk 
mottagning 

0% 2020-
09 

40%  40%-50% 
Av all 
besök 

Manue
lt/ 
medre
v 
kunde 
ej 

T.ex. dec 
2020 

Indikator 4        

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    
Indikator 3 : det var  svårt att ta fram statistik från medrev avseende video besök. Togs fram 
manuellt. Detta betyder att vi räknade per dag hur många av våra besöket har skett via video och 
hur många per fysiskt besök.  
Måndagvis har vi kontrollant antal våra kontrallade pat avseende Hypertoni via medrev( Hur 
många som har diagnosen hypertoni och har ej haft kontakt med VC under senaste 18 månader)  
Vi har försökt att boka så mycket så möjligt video men det finns anledningar att alla inte  kan  ha 
ett digitalt besök, Språksvårighet, sakande av Bank.id och vissa har inte möjlighet att ta 
blodtrycket själva även via blodtryckhörnet.  
 När vi har gått igenom vår okontrallade  listan upptäckte vi att några enstaka fall har pat fått 
diagnosen hypertoni utan att uppfylla diagnosens.  



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Capio Väsby Vårdcentral  
  
Verksamhetschef 
 Mimmi Hellström  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

  
    

Detta har diskuterades med vederbörande vårdpersonal.  
 
 
 
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. 

 Vi har lärt oss hur viktigt det är med bra och tydliga rutiner för både patienter och teamet. 

 Att ha mål som sedan följs upp för att vi som team ska kunna utvecklas 

 Denna patientgrupp behöver mycket stöd, information och tid till en början men efterhand 
ju mer medvetna och delaktiga de blir i sin egen vård desto bättre uppföljning 

 
 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
2. 

 Vi har utvecklat både den skriftliga och muntliga informationen för att underlätta för 
patientens självständighet och delaktighet 

 Vi har haft MI-samtal och arbetat patientcentrerat utifrån vad varje enskild patient behöver 

 Vi har försökt att skicka ut några frågeformulär utan att ha patienten inbokad för något besök 
innan, för att eventuellt kunna prioritera annorlunda i våra bokningar beroende på vad 
patienterna behöver. Dock har vi ännu inte fått någon respons på just den kontakten, då 
patienten ej varit informerad och involverad från start. 

 Genom vårt patientråd där vi fått tips främst avseende de egna blodtrycksmätningarna 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
3. 

 Vi avser att trots de utmaningar pandemin leder till fortsätta på detta sätt med digifysisk 
mottagning 

 Vi tänker fortsätta att utveckla samarbetet mellan hypertoni-sjuksköterskan, 
undersköterskor och läkare för ännu bättre teamarbete. 

 Vi kommer att intensivera våra medicinbehandlingar för att flera patienter uppnå 
blodtryckmålen. 

 Vi kommer justera några av de rutiner vi har avseende uppföljningen av patienterna samt ser 
vi att det finns utrymme att justera ansvaret ytterligare mellan t.ex. läkare och 
hypertonisjuksköterskan 

 Fortsätta utveckla hur vi använder oss av våra frågeformulär, vi tänker oss att efter denna 
uppstart kommer vi ha fler delaktiga patienter som själva vet mer vad som väntas av dem 

 Vi kan göra mottagningen ytterliga digital genom att minimera de papperskallelser vi har till 
att även dem blir digitala 

 Vi kommer att ta upp slutligt resultatet på ett lärande möte ( ssk,läk usk) och går igenom våra åter 
rutiner om hypertoni kontroll samt insatser som behövs att införas  för att pat kan nå sin individuella 
blodtryckmål.  
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. 
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

