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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. 
  
Camilla Martin, verksamhetschef, camilla.martin@famlak.se 
Olle Sjöstedt, medicinskt ansvarig läkare.  
Madeleine Brommelin, undersköterska/Reception 
Martina Eriksson distriktssjuksköterska/Barnsjuksköterska 
Fredrik Ansker, 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 (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 
Vi kan bli bättre på att öka kontinuiteten för våra patienter, där listning på läkare är en del av detta. 
Vi ser i dag i GUPS att vi kan öka andelen listade patienter på läkare. En annan viktig del för att öka 
kontinuiteten för våra patienter är att skapa team med specialistläkare, underläkare, ST/AT-läkare 
samt sköterska, som tar ett gemensamt ansvarar över patientens vård. Husläkarmottagningen vet 
vilket team som ska ta hand om patienten efter vilket läkare patienten har valt att lista sig på. Den 
listningsbara läkaren är samtidigt handledare till underläkarna i teamet. Sjuksköterskan kan starta 
vården och förbereda inför läkarbesöken, vara en första linjen samt utföra uppföljningar som en del i 
teamet.  
 

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…… 
  
Kontinuitet, Patientsäkerhet, patientens upplevelse av trygg och god vård.  

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 önskar förbättra kontinuiteten för våra listade patienter, vilket vi tror kommer att leda till ökad 
patientsäkerhet och ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet hos våra patienter.  
 
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 

S:  Öka andel listade patienter på Husläkare.  
M: Genom att mäta andelen listade patienter i Liston/GUPS. Blankett till patient av 
upplevelsen av vården hos Familjeläkarna 
A: Efter undersökning i arbetsgruppen, önskar kollegorna ökad kontinuitet i den egna 
patientgruppen, samt att minska andelen patientbesök där flera läkare är involverade.  
R: Öka andel listade patienter till 50%  
T: Uppföljning med återkoppling varje månad 

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.   
I den här rutan beskriver ni vad ni kommit fram till för förbättringsidéer, se tips ovan för hur ni 
kan få fram många idéer. 
 

- I samband med läkarbesök, lämna ut listingsblankett till patient.  
Reception kan lämna ut blankett som patient kan fylla i, i väntan på att gå in till läkare eller 
efter besöket. Reception kan informera om fördelarna med att vara listad på specifik läkare.  

- Läkare kan ha blanketter inne på rummet som lämnas till patient.  
 

- Att skapa team med Specialist läkare, underläkare, ST-läkare/AT-läkare och Sjuksköterska 
som tillsammans ansvarar över en patientgrupp, som teamet har gemensamt ansvar över. 
Detta leder till ökad kontinuitet och tillgänglighet mot patienten.  

 
-  

 
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…. 
 

- Dela ut patientenkät angående upplevelsen av vården hos Familjeläkarna.  
 

 
 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  Andel listade patienter i 
Liston 

6% 2019 75% GUPS 201231 

Indikator 2 
 

Samlad data från intern 
patientenkät 

- - Förbä
trad 
uppev
else 

Intern 
Enkät 

201231 

Indikator 3 Kontinuitet och koordinering 
GUPS 

65% 2019 75% Centr
al 
patien
tenkät 

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 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Skriv här vilka källor ni använt. NOTERA källa och datum för varje gång ni tar ut data, så att det 
är lätt för någon annan att fortsätta ta ut data. Det är bra om ni kan ta ut era data en gång varje 
månad och följa hur det går så ni vet om era insatser får effekt. Sätt gärna upp det ni drar ut i 
fikarummet, det kan ge ett ökat engagemang.  
Väljer ni indikatorer som speglar era förbättringsidéers implementering får ni gärna följa dem 
varje vecka för att snabbt veta om åtgärden får effekt eller inte. Idéer kan behöva bytas under 
förbättringsresans gång. 
 

GUPS, Data tas ut på månadsbasis och återkopplas verksamheten. Intern patientenkät tas 
fram och en förstudie utförs. Enkäten genomförs sedan var tredje månad för att följa 
patienternas upplevelse av förändringsarbetet. 

 
 
 
 
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. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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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. 
 
En grupp har skapats med representanter från verksamheten olika yrkeskategorier inklusive 
receptionen för att driva arbetet med att öka kontinuiteten i vården på mottagningen. Ett arbete har 
startat där samtliga patienter erbjuds möjlighet att välja vilken läkare som de önskar vara listad hos. 
Listningsblanketter har tagit fram och finns nu tydligt tillgängliga i receptionen samt inne hos 
läkarna. 
 
Team har skapats där varje team leds av en allmänspecialist och inkluderar underläkare, ST-läkare 
som handleds av specialisten samt sjuksköterska. Teamet har gemensamt ansvar för patienterna som 
är listade till teamet. När patient kontaktar mottagningen kopplas det team in som sköter patienten. 
 
En intern patientenkät är framtagen för att följa patienternas upplevelse av kvalitetsarbetet. 
 
 
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  
 

Andel listade 
patienter i Liston 

6% 191231 75% 17% GUPS 201231 

Indikator 2 
 

Samlad data från 
intern 
patientenkät 

- - -   201231 

Indikator 3 Kontinuitet och 
koordinering 
GUPS 

65% 191231 75% 72% 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 upplever att liston ger en tydlig feedback på arbetet med att öka listning på specifik läkare. De 
interna patientenkäterna är långsiktiga mål på ett långsiktigt arbete med en förbättrad kontinuitet.  
 
 
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. 
 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
 
Hur betydelsefullt det är att arbeta med en bra koordinering av patientflödet.  Att kvalitetsarbetet 
har en tydlig förankring på arbetsplatsen med engagemang och återkoppling.  
 
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Via framtagna patientenkäter 

3. 
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. 
 
Arbetet har påverkats kraftigt av pandemin med Covid-19 vilket ses med en ganska svag 
förbättring på utvalda indikatorer.  Mottagningen kommer att arbeta med målen framtagna i 
detta kvalitetsarbete långsiktigt för att under 2021 nå alla uppsatta mål som är framtagna. Under 
2021 är även målet att lägga till en digital triagering för att ytterligare förbättra kontinuiteten. 
Arbetet med teamen ska också ta ordentlig fart när patientarbetet normaliseras efter att 
vaccination mot Covid-19 har hanterats . 
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

