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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020 

del 1 och del 2 

Instruktioner till mottagningen  
Familjeläkarna i Barkarby skall jobba genom att i tidigt stadium, när patienten ligger i riskzon och 
för  prediabetes,  jobba med livstilsfrågor som kost, motion, alkohol och rökning. Sjuksköterskor, 
Rehabteamet med dietist, sjukgymnast och ev arbetsterapeut skall vara drivande i projektet men få 
hjälp av både läkare och psykologer. Alla befattningarna kommer behövas för projektet. Patienterna 
kommer att träffa oss både enskilt och i grupp. 
 
I Europa beräknas cirka 10% av befolkningen i åldern 20-79 år ha glukosintolerans (IGT) med en betydligt 
ökande förekomst hos äldre. Cirka 15% till 30% av personer med prediabetes kommer att utveckla typ 2-
diabetes inom fem år. De som är födda utanför Europa har en dubblerad risk och utvecklar prediabetes cirka 5 
år före de som är födda i Europa.  

 

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. 
 
Ansvarig för kvalitetsarbetet är verksamhetschef Catharina.allo@famlak och till sin hjälp DSK och 
diabetessköterska jenny.vikbladh@famlak.se . Arbetet kommer att kräva insatser från läkare, 
sjukgymnaster, dietist och psykolog. I vissa fall även arbetsterapeut.  
 
 
 
 
 
 
Steg 1Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på?Inom vilket områdeser ni entydlig 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 
EllerVi ser i GUPS att vi ligger långt från Socialstyrelsens riktlinjer gällande andel 
patienter som får statinbehandling efter stroke 
 
Vi har valt detta då vi på familjeläkarna i Barkarby nyligen har fått in ett välfungerande Rehab 
team samt har otroligt duktig diabetessköterska som brinner för området och vill kunna göra 
skillnad. Att jobba preventivt ligger i linje med husläkaruppdraget.  
 
 

mailto:Catharina.allo@famlak
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 Välj ett område där ni ligger under medel. Ni kan lära er mer om PrimärvårdsKvalitet på: 
http://primarvardskvalitet.skl.se/ 
 
 
 
 
Steg 2 Val av temaför förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. diabetes, hypertoni, 
patientsäkerhet, läkemedel, psykisk ohälsa, annat…… 
 
Prediabetes (R73.0B) 

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 förhindra att diabetes uppstår och där med minska sjukdomsbördan. 
 
 
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 

 
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!  
 
Öka antalet registrerade diagnoser för prediabetes till 32st 31/12 2020 
Alla hypertonipatienter skall vid årskontroll även ta fastesocker. (ligger idag i årskontrollsprovpaket 
för hjärt/kärl) 
  
Allmän generositet med opportunistisk screening på fastesocker hos överviktiga.  
Öka antalet KVÅ DV143 med 10patienter 31/3-2020, 50 patienter 1/6-2020, 100 patienter 31/12-
2020, 
Öka antalet Far recept (DV200) till 8st 1/6 2020, 16 st 31/12-2020  
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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.  
I den här rutan beskriver ni vad ni kommit fram till för förbättringsidéer, se tips ovan för hur ni 
kan få fram många idéer. 
 

 Blodprov glukos ska göras hos personer mellan 40-65 års ålder med riskfaktorer för prediabetes så som 

övervikt, fysisk inaktivitet, rökning, dåliga kostvanor, stor alkoholkonsumtion. 

 Tidigare graviditetsdiabetes – av särskild vikt är att upprätta kontakt med närliggande MVC för att kvinnor 

med tidigare graviditetsdiabetes ska kunna remitteras för uppföljning  

 Jobba nära med rehabteamet där patienterna kommer att kallas till livstilsgrupper där dem under 8 veckor 

kommer att få träffa sjukgymnast, dietist, psykolog, sjuksköterska och läkare. Efter 8 veckor fortsätter arbetet 

med sjukgymnast på mer individuell nivå.  

 Ta fram egen enkät för diabetesrisk som vi kan använda vid olika happenings tex öppethus, järfälla dagar 

osv. Diabetesrisktest kan även genomföras på 1177 Vårdguiden.  

 
 

b.  
 
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…. 
 

 Ta fram egen enkät för diabetesrisk som vi kan använda vid olika happenings tex öppethus, järfälla dagar 

osv. Diabetesrisktest kan genomföras på 1177 Vårdguiden.  

 
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 

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 patienter m 

prediabetes 
16 st 1703-

2003 
32st Medr

ave 
201231 

Indikator 2 
 

Antal kvå fysisk aktivitet på 
recept DV200 

5st 1803-
2003 

16st Medr
ave 

201231 

Indikator 3 Antalet kvalificerade samtal 
kost DV143 (alla patienter) 

281st Dec 19 
R12 

381st LUD 201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar(valfritt): 
 
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Medrave, gups, Viss - prediabetes 
 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Använd gärna förbättringshjulet PDSA(=PlanDo StudyAct) 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. 

 
Sköterskorna screenade patienter som var mellan 40-65 år som hade riskfaktorer som t. ex övervikt, 
fysiskinaktivitet, rökning, dåliga kostvanor och stor alkoholkonsumtion. Alla dessa patienter fick 
lämna ett B-glucos prov. Om provet kom tillbaka utanför referensintervallet bokades patienten in till 
läkaren.  
 
Läkarna identifierar och diagnostiserar patienterna med R730B, Diabetes, latent (prediabetes) 
Därefter har patienten blivit uppsatt på en prediabetslista i TC som SSK/DSK har kallat utefter.  
Vid mötet hos SSK/DSK har patienten fått kartläggning av livsstil och fått rådgivning utifrån 
patientens behov men med fokus på kost och motion. Sköterskorna har använt sig av kvalificerad 
rådgivning av motion och kost för att försöka minska risken för utveckling av diabetes hos patienten. 
Dem har använt sig av MI metoden för att stärka motivationen hos patienten och få patienten själv 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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att vilja göra en livsstilsförändring.  FAR recept har erbjudits till alla patienter, dock har ett stort 
antal ändå tackat nej till det.  
 
Kontakt till fysioterapeut och dietist har bokats in i samband med besök hos SSK/DSK  
Pga coronapandemin så stannade projektet av här… tanken var att grupper skulle skapas för att 
genom gruppverksamhet skapa större motivation och glädje i förändringen. Att få stöd i att fler var i 
samma situation. Några patienter har i tidigt skede träffat både fysioterapeut och dietist i enskilda 
samtal/möten medans andra stannade hemma isolerade och valde bort besöken 
 
De flesta utav patienter med graviditetsdiabetes har sökt vård själv eller kom in på remiss vilket 
medförde att uppsökandet av dessa ej blev av. Vi tog emot patienterna och övertog ansvaret. 
 
Pga Coronapandemin har alla olika inplanerade happenings blivit inställda. Därav föll även 
screeningen med enkät bort.  
 
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 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Antal patienter 
med prediabetes 

16st 1703-
2003 

32 67st Medra
ve 

20201231 

Indikator 2 
 

Antal KVÅ fysisk 
aktivitet på 
recept DV200 

5st 1803-
2003 

16 14st Medra
ve 

20201231 

Indikator 3 Antal 
kvalificerade 
samtal kost 
(DV143) alla 
patienter  

281st Dec 19 
R12 

381st 403st LUD 20201231 

Indikator 4        

Indikator 5        

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. 
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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 hittat många patienter när vi screenade vilket vi ser är viktigt då vi vet att ju tidigare vi 
kommer in desto större chans är det för patienten att inte insjukna i allvarliga sjukdomar.  
Vi ser även en enorm fördel för patienterna med en bred vård där vi erbjuder en helhet med alla 
professioner så som läkare, sköterskor, dietist, fysioterapeuter och psykologer. 

2. 
Vårt arbete baseras på patientens egna vilja och motivation till förändring, så patientens egen 
insats är den största.  

3. 
Vi kommer att fortsätta screena patienter med övervikt, fysisk inaktivitet, rökning, dålig 
kosthållning och stor alkoholkonsumtion och snabbt slussa över dessa till vårt rehabteam. Vi 
kommer framöver fortsätta följa dessa patienter med prover och motiverande samtal dock ej inom 
ramen för kvalitetsarbetet då vi inte vet framåt hur pandemin kommer att fortsätta påverka vår 
verksamhet med grupper och liknande.  

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

