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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. 
 
Anna Ekstrand ST-läkare (anek82@hotmail.com), Susanne Lövström ssk osteoporosansvarig på 
vårdcentralen, Kristina Joelsson verksamhetschef, Sofia Hellman kvalitetsansvarig läkare och 
specialist i allmänmedicin Familjeläkarna i Vaxholm. 
 
 
 
 
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 i Vaxholm saknar i dagsläget en rutin för behandling och utredning samt nödvändiga 
uppföljningar av patienter som kommer på remiss från sjukhusen med frågeställning osteoporos . Vi 
har inget provtagningspaket som är lämpat för behandlingskontroll och det finns ingen rutin för hur 
ofta dessa patienter ska följas av läkare och sjuksköterska. Kvalitetsarbete blir en del av vårt mål att 
starta upp en sjuksköterskestyrd osteoporosmottagning med god kvalitet på vårdcentralen i Vaxholm 
för att befrämja att alla patienter med osteoporos som är listade hos oss får jämlik och god vård. 
 
 
 

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…… 
 osteoporos 
 

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 förbättra omhändertagande av osteoporospatienter på vår vårdcentral så att vi 
kan start a en sjuksköterskestyrd osteoporosmottagning, där det finns rutiner för 
nybesök , återbesök och sedvanliga kontroller årsvis hos läkare med standardiserade 
prover före besöket. Vi önskar också sjuksköterskeledd screening av riskindivider med 
FRAX- formulär, längd och vikt för att öka diagnossättningsgraden och förebygga 
frakturer och framtida handikapp hos våra sköra äldre 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 detektionsgraden osteoporos M.81.9 samt användningen av FRAX. 
M-När detektionsgraden osteoporos är >80% och FRAX har utförts på >50% av våra patienter som 

är 80+ år och äldre. Och när det finns en skriftlig rutin för utredning uppföljning och behandling av 

dessa patienter. 

A- Kvalitetsarbetet är en obligatorisk del av ST-läkarens utbildning och  läk Anna Ekstrand har 

accepterat att arbeta med detta utvecklingsområde liksom Susanne Lövström ssk som redan nu tar 

hand om våra osteoporospatienter och administrerar läkemedelsinfusionerna för osteoporos. 

R-Vi bedömer att målet är realistiskt att uppnå. 

T- tiden för kvalitetsarbete är jan 2020-december 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. 

a) Förbättringsideer: - att alla äldre patienter >80+ åå under sin årskontroll hos sjuksköterska 
för genomföra en FRAX skattning samt längd och vikt (om de inte redan har diagnosen och 
behandlas för/ eller har genomgått behandling för osteoporos). 
-Alla individer som kommer på remiss från sjukhusen för osteoporosutredning efter 
lågenergi fraktur ska erbjudas standardiserat besök hos sjuksköterska med FRAX som 
uppstart av osteoporosutredning. 
Individer med lågt BMI och osteoporosrisk kan av sjuksköterskan remitteras till dietist och 
sjukgymnast för balans-och styrketräning samt kostråd som del i behandling . De med FRAX 
> 15 % risk ska erbjudas läkarbesök för ställningstagande till DEXA mätning och 
läkemedelsbehandling om de så önskar. Vi behöver också utveckla ett samarbete med rehab 
för mottagandet av dessa patienter.  
Utbilda personalen i handläggning utredning och behandling av osteoporospatienter genom 
bl.a  läkemedelsluncher, samarbetsmöte med rehab osv. Om möjlighet finns även att vår ssk 
får gå en fördjupad kurs i osteoporos och att alla sjuksköterskor får lära sig FRAX.  
 

b) Vaxholm har en stor andel äldre patienter och eftersom osteoporos finns hos mer än 50% av 
individer 80 år och äldre bör prevalensen vara hög i Vaxholm. Att arbeta förebyggande för 
dessa individer för att hitta och förebygga fall i hemmet och frakturer sparar samhället och 
vården både ekonomiskt och resursmässigt. Vi kan åka ut till äldreboende och screena med 
FRAX (redan gjort en omgång 2019 med gott reslutat) och synas på t.ex. Strömmingsloppet 
2020 och erbjuda FRAX skattning till de som önskar. 

 
 
 

b.   
 
Vi kan erbjuda en ”osteoporosdag ” under hösten (innan ishalkan kommer) där vi erbjuder de som 
haft fraktur, de som är äldre eller de som äter kortison eller de som har ärftlighet att komma och 
mäta sin FRAX, och de som faller ut med mer än >15 % risk erbjuds läkarbesök för att diskutera 
förebyggande behandling. 
 
 
 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 2020-12-31 
även om det är 2020 ni redovisar här. En indikator ska börja med Antal… eller Andel… 
 Indikatornamn 

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

Nuläge = 
Startläge 

Datum/
period 
för 

Mål 
(% 

Källa Datum 
för att 
uppnå 

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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Antal snabbspirometrier per 
vecka 

(% eller 
antal) 

start-
läge 

eller 
antal) 

mål-
värdet 

Indikator 1  Andel FRAX utförda vid 
årsbesök hos ssk hos pt >80 
år 

  >50%   201231 

Indikator 2 
 

Detektionsgrad osteoporos   >80%  201231 

Indikator 3 Andel patienter som finns 
med på väntelista för 
behandlingskontroll ssk / 
läkarbesök var (6:e)-12:e 
månad av de med diagnosen 
osteoporos 

  >80 
% 

 201231 

Indikator 4 Andel patienter som fått 
årligt besök med diagnos 
osteoporos 

  >80 
% 

 201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
 MEDRAVE 4, GUPS, primärvårdskvalitet mm. 
 
 
 
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. 
 
Vi har valt att lägga vikten på att öka detektionsgraden av osteoporospatienter genom att jämföra hur 
många med diagnosen vi hade hos våra listade patienter före respektive efter förbättringsarbetet 
start. För att mäta detta har vi använt sökverktyget Medrave.  
För att finna fler med diagnosen har vi utvärderat om mätinstrumentet FRAX kan användas mer för 
att fånga upp riskindivider. 
Under året har ansvariga för arbetet, ssk Susanne och ST-läk Anna haft en gemensam genomgång 
och föreläsning med hela personalgruppen på en arbetsplatsträff (som på grund av covid-19 
situationen blev först i augusti) för att uppmärksamma osteoporos och vilka patienter som är i 
riskgrupper. Vi hade gemensam genomgång av skattningsverktyget FRAX och diskuterade bland 
annat vikten av att hemsjukvården gör fallriskbedömningar på hemsjukvårdspatienterna. 
För att få detta till en mätbar indikator har vi lagt in sökordet FRAX i samtliga läkar - och 
sjuksköterske - journalmallar vilket inte fanns innan. 
Ssk Susanne var med på temadagen ”balansera mera” som rehabgruppen i Vaxholm anordnar för 
pensionärer, enligt rekommendation från socialstyrelsen, och gjorde FRAX på frivilliga för att nå ut 
med information till den äldre befolkningen.  
 
Vi håller på att vidareutveckla en rutin för sjuksköterskeledd osteoporosmottagning med egen 
väntelista och ett flödesschema för hur vi hanterar remisser från sjukhuset och hur vi utreder, 
behandlar och följer upp osteoporospatienterna på vårdcentralen och i hemsjukvården.  
 
Vi har fått justera våra indikatorer och målvärden under arbetets gång.  
 
Det visade sig att FRAX var dokumenterat hos mkt få individer på sökord varför vi bara tittat på hur 
mkt vi har ökat dokumentationsgraden enligt sökord. Det har säkert varit angivet i text i många fall 
men det har inte varit möjligt att granska alla journaler.  
 
Vi har inte tidigare haft någon väntelista för årskontroller för patienter med osteoporos så det 
kommer skapas. 
Särskilt viktigt att Proliapatienterna får sina injektioner med rätt intervall och där har vår sköterska 
börjat skapa väntelista för dem som får Prolia och och Aclasta.    
 
Vi har inte haft någon rutin för årskontroll av osteoporos hos läkare och sköterska. Det har tidigare 
vävts in i andra besök men vi bedömer att patienterna behöver ha särskilda besök med årskontroller 
för detta för att följa upp compliance, behandlingseffekt, ev. kontraindikationer mot behandling och 
andra riskfaktorer.  
Likaså behöver det finnas en rutin för utredning av patienter med misstänkt osteoporos och nybesök 
t.ex. efter fraktur , där remiss skrivits från sjukhuset.  
 
 
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 
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Indikator 1  
 

Antal utförda och 
dokumenterade 
FRAX på 
riskpatienter, hos 
sköterska eller 
läkare. 

4 st 2015-
01-17-
tom 
2020-
01-17 

Öka 
antal 

31 st Medra
ve 

2021-01-17 

Indikator 2 
 

Antal patienter 
med 
osteoporosdiagno
s 

120 st 2015-
01-17-
tom 
2020-
01-17 

Öka 
antal 

137 st Medra
ve 

2021-01-17 

Indikator 3 Andel patienter 
som finns med på 
väntelista för 
behandlingskontr
oll ssk/läkarbesök 
var (6:e)-12:e 
månad 

Kunde 
ej 
mätas 
då vi 
inte 
hade 
en 
vänteli
sta. 

  Väntelista 
är under 
utarbet- 
ning. 
Finns 
bara en 
för de 
som får 
inj./infusi
onsbeh.  

  

Indikator 4 Andel patienter 
som fått årligt 
besök med 
diagnos 
osteoporos 

73 st 2018-
12-31 
tom 
2019-
12-31 

Öka 
antal 

60 st Medra
ve 

2019-12-31 
tom 2022-
12-31 

 
 
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. 
 
Medrave är ett bra verktyg för att mäta indikatorer. Det förutsätter dock att saker är dokumenterade 
enligt sökord och inte i t.ex. fritext, varför man kan missa en del registrerad dokumentation om man 
inte gör journalgranskningar. 
 
När man planerar förbättringsarbete är det viktigt att man tänker igenom vilka indikatorer som är 
praktiskt genomförbart att följa upp med de sökverktyg som finns till handa och förstå vilka felkällor 
som finns i informationsinhämtningen.   
 
På grund av pandemin har vi inte haft lika mycket strukturerade årskontroller hos sköterskor och 
läkare som vanligt varför det har varit svårt att finna utrymme för FRAX skattning. 
 
Vi har under året omorganiserat mottagningsarbetet med så få riskpatienter, dvs 70 +, som möjligt. 
Vi har haft mycket fokus på att organisera får covidmottagning och ökat den digitala vården varför 
det har blivit färre årskontroller för patienter med de kroniska sjukdomarna. 70 + patienterna har vi i 
första hand gjort hembesök till om det varit medicinskt motiverat, vilket inte gett utrymme FRAX 
skattningar och lika bra struktur för årskontrollerna.   
 
Antal patienter som fått årligt besök där diagnoskoden registrerats är lägre i år än förra året vilket 
sannolikt präglas av pandemin enligt ovanstående resonemang. Många årskontroller har blivit 
framskjutna och fokus har varit på de mer akuta tillstånden. Detta räknar vi med kommer bättras 
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under kommande år och därmed ge ett bättre resultat. Vi liksom många andra i vården har en del 
arbete att ta igen och vi kan göra ytterligare förbättringar i kvaliteten på vården inom 
osteoporosområdet.  
 
 
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. 
 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
Vi har lärt oss att patienter med osteoporos behöver en mer strukturerad utredning, uppföljning och 
utvärdering.  
Det hjälper att skapa lokala rutiner för att få en bättre struktur vilket också gör det mer lättarbetat för 
alla.  
Det är roligt och lärorikt att tillsammans med de olika professionerna på vårdcentralen samarbeta 
kring förbättringsprojekt och uppmärksamma förbättringsområden. Inom detta område öppnas 
också möjligheter för fördjupat samarbete med rehabteamet på vårdcentralen.  
 
Genom att belysa och uppmärksamma sjukdomstillstånd så som osteoporos har vi trots pandemin 
ändå blivit bättre på att göra FRAX skattningar. Detta gör att vi i förlängningen kommer identifiera 
fler och öka detektionsgraden av sjukdomen, samtidigt som vi förbättrar kvaliteten i vård och 
behandling genom att utarbeta bättre rutiner.  
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
Patienterna har inte varit direkt involverade i detta arbete men de som var med på temadagen 
”balansera mera” fick fördjupad kunskap. Patienterna märker kanske också att vi tar deras diagnos 
på allvar vilket kan förbättra compliance och delaktighet i behandlingen. För osteoporos handlar det 
ju mycket om sjukdomsförebyggande arbete också, som involverar livsstil. Genom att göra FRAX 
skattning på fler kan man naturligt komma in på denna diskussion.    
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. 
Vi kommer att fortsätta utarbetningen av rutinerna för handläggning, utredning, uppföljning och 
behandling för våra osteoporospatienter.  
Vi kan senare följa upp hur kvaliteten på vården förbättras med t.ex. väntelista för årskontroller och 
behandling samt en utvecklad sjuksköterskeledd osteoporosmottagning.  
Vi kommer att fortsätta använda riskindikatorn FRAX men också vara medvetna om att alla risker 
inte fångas upp där varför man också behöver göra individuella bedömningar avseende risk för 
osteoporos och när det finns behandlingsindikation som framkommer genom andra markörer eller 
anamnes.  
Vi kommer fortsätta att ha som mål att göra fallriskbedömningar på alla HSV patienter.  
 
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

