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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2  

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 diabetes 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 diabetes 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 
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. 
  
Jonas Thun, Verksamhetschef, leg. Läk. PhD 
Ali Hashemi, MAL, Specialist i Allmänmedicin, 
Golazin Yarandpour, psykoterapeut, 
Semira Mohamadnur, sjuksköterska  
 
 
 
 
Kontaktperson för arbetet: Jonas Thun, jonas.thun@famlak.se 
 
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 (ändra inställningen så tiden går 5 år tillbaka och 
välj listade patienter så ni inte tappar de som inte varit hos er på ett tag), PrimärvårdsKvalitet (PvK), 
Nationella Diabetesregistret (NDR) 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 
  
Familjeläkarna Husby har sedan starten av verksamheten mött patienter med en stor efterfrågan på 
beroendeframkallande läkemedel. Från Primärvårdskvalitet samt informationsapotekare noteras hög 
förskrivning jämfört med snittet i Region Stockholm av bensodiazepiner samt morfinklassade 
smärtstillande läkemedel.  
 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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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. diabetes, hypertoni, 
patientsäkerhet, läkemedel, psykisk ohälsa, annat…… 
  
Arbeta med att minska onödig förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. 
 
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 
 

Familjeläkarna önskar minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och 

samtidigt förbättra omhändertagandet av en utsatt grupp med svåra  

 

Problematiken med beroendeframkallande läkemedel är stor. Patienterna upplever initialt 

toleransutveckling med 

 

- Ökad ångest trots lugnade läkemedel 

- Sämre sömn trots sömnmedel 

- Ökad smärta trots smärtlindrande läkemedel 

 

Fortsatt användande bidrar till försämring av de symtom som patienterna sökt hjälp för. 

Patientgruppen med beroendeproblematik har behov av stöd med ett strukturerat 

omhändertagande med involvering av psykiskhälsa, psykolog och psykoterapeut i ett team 

kring patienterna med kraftigt förstärkt läkarkontinuitet. 

Vi önskar även skriva avtal/kontrakt med patienterna. 

Familjeläkarna kommer under arbetet att etablera ett förstärkt samverkan med 

beroendemottagningar vilket är viktigt då denna patientgrupp behöver en vård som 

samarbetar. 

 
 
 
 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av diabetes, öka andel i % av dessa patienter som behandlas med statiner 

  
Minska förskrivning, DDD av Beroendeframkallande smärtstillande läkemedel som helhet. 
Minska förskrivning, DDD av Tradolan samt Citodon 
Minska förskrivning, DDD av Lugnande läkemedel som helhet 
Minska förskrivning, DDD av N05BA12, Xanor 
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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.   
Teamarbetet med förstärkt läkarkontinuitet och ett förbättrat patientflöde med god tillgänglighet. 
Patienter skall tas om hand och inte avvisas mottagningen.  Psykiskohälsa är stor i denna 
patientgrupp där alla skall erbjudas stödsamtal från psykolog eller psykoterapeut som en del i 
omhändertagandet. En sjuksköterska ska fungera som första kontakt för att skapa trygghet och god 
tillgänglighet och stöd. 
 
Utbildning av läkargrupp: Familjeläkarna kommer att bjuda in beroendecentrum att föreläsa för 
läkargruppen för att öka kunskapen om beroendeproblematiken. 
 
Återkoppling av resultatet genom att på månadsbasis ta ut förskrivningssiffror och informera team 
 
 
 

b.   
 
Genom att etablera ett skriftligt kontrakt med patienter få en delaktighet och förståelse för 
handläggning inkluderande nedtrappningsschema. 
 

 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 diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  N02A, Opioider 2,3 
DDD/listad 

191231 Under 
2 

GUPS 201231 

Indikator 2 
 

N02AX02, Tramadol 3800 DDD, 
rullande 12 

200101 -20% GUPS 201231 

Indikator 3 N02AJ06, Citodon 6000 
DDD, 
rullande 12 

200101 -20% GUPS 201231 

Indikator 4 N05B, lugnande 24000 
DDD, 
rullande 12 

200101 -20% GUPS 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 5 N05BA12 Alprazolam Xanor 6920 DDD, 

rullande 12 
200101 -20% GUPS 201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
GUPS, läkemedel 
 
 
 
 
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 diabetes 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 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. 

 
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. 
 
Ett kontrakt med patienter med beroendeproblematik har framtagits. Nya rutiner har skapats. En 
grupp på mottagningen inkluderande Psykiskhälsa, läkare och sjuksköterska samt reception har 
skapats. Gruppen har träffats regelbundet för att följa upp hanteringen av denna patientgrupp som 
involverar hela mottagningen samt för att följa upp arbetet med framtagning och uppföljning av nya 
rutiner. 
 
Beroendecentrum har inbjudits till föreläsning för mottagningen 
 
 
 
 
 
 

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 

T.ex. Andel 
diabetiker med 
HbA1c över 70 
mmol/mol 

Start- 
läge 
2,3 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

N02A, Opioider 2,3 
DDD/l
istad 

191231 Under 
2 

2,2 GUPS 201231 

Indikator 2 
 

N02AX02, 
Tramadol 

3800 
DDD, 
rullan
de 12 

200101 -20% 2135 GUPS 201231 

Indikator 3 N02AJ06, 
Citodon 

6000 
DDD, 
rullan
de 12 

200101 -20% 6822 GUPS 201231 

Indikator 4 N05B, lugnande 24000 
DDD, 
rullan
de 12 

200101 -20% 23769 GUPS 201231 

Indikator 5 N05BA12 
Alprazolam Xanor 

6920 
DDD, 
rullan
de 12 

200101 -20% 6716 GUPS 201231 

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. 
 
 
Vi ser en tydlig minskning i förskrivning av Tradolan medan förskrivning av Citodon är ökad och 
övriga indikatorer visar endast en marginell minskning. 
 
Vi hämtar ut data från SAS-läkemedel vilket stundtals varit komplicerat där systemet inte fungerat. 
Efter viss dialog med HSF, Läkemedelsstatistik fungerar det nu bra. 
 
Arbetet har kommit igång men behöver mer tid för att kunna visa resultat. Vi ser kvalitetsarbetet som 
väldigt viktigt för vår mottagning och önskar få fortsätta med detta arbete med vissa tillägg under 
2021.  
 
 
 
 
 
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. 
 
Ett viktigt arbete som skapar en förbättring i hanteringen av en stor patientgrupp i området som 
har beroendeproblematik. Temaarbetet är centralt för att få en hållbar långvarig förbättring o 
omhändertagandet. Återkoppling till läkargrupp gällande statistik kring förskrivningen är 
centralt. Samverkan med beroendemottagning är av stor betydelse. Denna patientgrupp har stor 
risk att hamna mellan olika aktörer vilket försvårar arbetet. Kontinuiteten, att har en personlig 
kännedom om patienterna skapar förtroende vilket är ett måste. Patienterna behöver själva 
uppmuntras i att ta tag i sitt problem utan en motivation är möjligheterna till att få hjälp väldigt 
små. Här har vår psykiskhälsa varit av stor betydelse   
2. 
Läkaren lyfter ärendet med de patienter som bedöms ha beroendeproblematik. Patienterna erbjuds 
att få hjälp och tackar ja genom att teckna på ett framtaget kontrakt. Alla patienterna erbjuds hjälp 
och stöd genom att erbjudas till för samtal till vår psykiskhälsa grupp. Planen är att utvärdera 
arbetet med patienterna när förutsättningarna till fysiska besök etableras. Utbildning i grupp är 
tänkt att erbjudas patienterna lokalt på mottagningen där teamet skall finnas på plats som alla 
patienterna känner väl till.   
3. 
Att teamet med representanter från hela mottagningen kvarstår och fortsätter att träffas 
regelbundet. Att återkoppling kring förskrivningssiffror tas fram för att följa utvecklingen. 
Återkoppling är av stor betydelse i förändringsarbetet. Behov av positiv feedback är stort. Att 
förändra stora förskrivningssiffror tar tid. Viktigt att arbetet är långsiktigt. Denna patientgrupp 
har tidigare skapat stora utmaningar från alla delar av vården och vårt nya arbetssätt har 
resulterat i en positiv förbättring av arbetsmiljön med mindre konflikter med frustrerade patienter 
och en känsla av att vi professionellt ger denna patientgrupp ett bra omhändertagande.  
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC diabetes 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

