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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. 
  
Carin Lindahl, verksamhetschef. carin.lindahl@sll.se 
Melitza Lindström, Biomedicinskanalytiker 
Elisabeth Ascension, Astma/ KOL sjuksköterska.   
Monika Kancans, specialistläkare. 
Lena Gefvert, distriktssköterska, rökavvänjare 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
 
  
I Medrave M4 kan vi notera att Forums vårdcentral har många patienter med Astma där varken 
spirometri eller användandet av skattningsskalan ACT (astma kontroll test) har genomförts. 
Socialstyrelsens rekommendation i nationella riktlinjerna anger prioritet 1 för spirometri och 
prioritet 2 för att använda frågeformuläret ACT.  
307 patienter med astma diagnos har besökt Forums vårdcentral under 2018-2019. Av dessa har 59 
% fått undersökningen spirometri. På 48 % av patienterna har vi använt skattningsskalan ACT. 
 
Vi är bättre på att fråga patienten ang tobaksvanor, 88 % har fått frågan ang rökning. Av astma 
patienterna var under denna tid 8 % rökare. 
 
 
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…… 
 Vi vill arbeta med att förbättra vår planering för  astmapatienterna genom att aktivt kalla till 
undersökningen spirometri samt att både vid spirometriundersökningen och vid läkarbesöken 
använda oss av skattningsskalan ACT för att kvalitetssäkra behandlingar och undersökning.  

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:carin.lindahl@sll.se
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Utbildning och information behövs för implementering av ACT. Genom detta blir omhändertagandet  
utifrån socialstyrelsens riktlinjer och vi följer dess prioordning. 
 
 
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 att våra patienter ska vara delaktiga i sin behandling för att kunna ha optimal medicinering och 
på så sätt möjliggöra bättre livskvalitet över tid, ett steg är att patienterna fyller i astmakontroll 
formulärvid besöken samt att vi säkerställer korrekt inhalationteknik. 
 
 
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 

  
Öka antal spirometrier på besökande astma patienter under 2020 jmf med 2018-2019. 
 
Öka användandet av skattningsskalan ACT under 2020 jmf med 2018-2019. 
  
 

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. Genomgång av samtliga patienter med diagnos astma som medicinerar och kalla dem till 
spirometri för uppföljning och utvärdering av aktuella läkemedel. Väntelista skapas för att på 
ett kvalitativt sätt kalla patienterna inom rimlig tid för uppföljning. Byte av akuta 
inhalationsapparatur, vid andningssvårigheter, på vårdcentralen, att i första hand         
använda spray-inhalation tillsammans med spaycer. Idag använder vi Maxim inhalator. 
Genom att kalla patienter regelbundet till vårdcentralen utifrån när senaste spirometri 
genomförts ha möjlighet till kontinuerlig uppföljning som kan leda till ökad Complience till 
medicin behandling. 

 
b. Viktigt med regelbunden uppföljning och utvärdering samt. Pat blir kallad i första hand över 

telefon i andra hand genom brev, där vi förklarar att vi vill kvalitetssäkra och förbättra 
hanteringen av deras diagnoser och öka kvaliteten av behandlingen för dessa patienter. Öka 
kunskapen för hela medarbetargruppen kring Socialstyrelsens riktlinjer och 
rekommendationer. Tillfällen för kunskapsspridning på vårdcentralen är APT, 
förbättringsmöten samt separata personalmöten och veckobrev. Se över 
informationsmaterial. 

  
 
Vid ny insättning av inh. medel har pat bokats för genomgång av inhalationsteknik som ett led i 
förbättring av handhavandet av läkemedlet. 
Genomgång av patineter med astma är genomgången av astma/ kol ssk för prioritering och planering 
av besök för den enskilda. 
Maxim inalator är ersatt med spray inhalation tillsammans med spacer. 
Kvalitetsarbetets fortskridande är diskuterat på APT samt i professionsmöten så medarbetar gruppen 
är uppdaterad. 

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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Nätverket inom SLSO har haft digitala möte/ utbildningar samt uppdateringar gällande Astma/ kol 
och Covid – där har vi deltagit vid träffarna. 
 

  
 
 Samtliga patienter planeras fylla i ACT under  eller innan besök på vårdcentralen. Bra underlag 
för diskussion och delaktighet  i den egna  vården. 
 
 

 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
 

Uppstart Indikatornamn 
 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal patienter med Astma 
diagnos 

307 200101 Fler 
än 
307 

M 4 201231 

Indikator 2 
 

Andel patienter där 
skattningsskalan ACT har 
använts 

48 % 200101 70 % M 4 201231 

Indikator 3 Antal genomförda 
spirometrier, 2020. 

59 % 200101 70 % M 4 201231 

 
Del mätning Indikatornamn 

 
Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal patienter med Astma 
diagnos 

193 st 201106 Fler 
än 
307 

M 4 211231 

Indikator 2 
 

Andel patienter där 
skattningsskalan ACT har 
använts 

27 % 201106 70 % M 4 211231 

Indikator 3 Antal genomförda 
spirometrier, 2020. 

33% 201106 70 % M 4 211231 

 
 
Kommentar (valfritt):  
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 Vi kan se att vi, trots Covid – 19,  satt diagnos astma samt genomfört en del besök där ACT använts 
samt att antal spirometrier minskat. Mätningen som genomfördes innan 2020  dvs för 2018 och 
2019 visar ändå på en marginell förbättring av ACT användandet  utifrån antal patienter som 
genomförts spirometrier.  
Därför blir det extra viktigt att fortsätta arbetet under 2021 som vi har påbörjat. 
 
201031: uppdatering i kvalitetsarbete, delvis avstannat pga Covid-19. Under perioden 200231-
201001 har inga spirometrier genomförts fysiskt på plats på vårdcentralen.  
Vi har genomfört ca 4 st spiro med asthma thuner hemma hos pat. med videolänk/ telefon. Pga 
pandemin har mätningar  ej genomförts och act till viss del vid läkarbesöken.  
 
201106: Vi planerar att fortsätta att kalla våra astma/ kol patienter nu med Covid anpassade lokaler 
och korrekt skyddsutrustning. Fram till 201031 har vi träffar 193 patienter med astmadiagnos. 33% 
av dessa har gjort spirometri och 27% har fyllt i ACT. 
 
201201: Ny våg av Covid- 19 i samhället gör att vi pausar spirometriverksamheten tills vi ser att 
antal smittade sjunker igen. Planerar att återuppta verksamhet gällande spirometrier framgent. 
  
Vilka källor tar ni era data från: 
Medrave 4. Astma, 2018-2020 
Lyftvägsregistret 
 
Registrering, uppföljning och mätning per kvartal med start 200101 
Aktuella siffror presenteras via M4.  
 
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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Arbete har knappt kunnat starta pga Covid – 19. Vi fortsätter med implementering, utbildning 
samt ett strukturerat omhändertagande för våra astma patienter . 
Arbetet uppstartat  två gånger under året och pausats pga. Covid – 19. 
 
Fortsatt planering: Implementering ACT- utbildning / undervisning i professionsmöten. 
Fortsatt arbete och utveckling av struktur för kalla patienter  samt genomgång/ patientutbildning  
gällande inhalationsteknik  av astma ssk när läkare satt in inhalations medicin. 
Samtliga patientermed diagnos astma kan numera kallas via VL och erbjuds besök hos astma kol 
sjuksköterska på vårdcentralen-  
 
 
 
B. Resultat december 2020 
 

 Indikatornamn 
 

Nuläg
e = 
Startl
äge 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Datum/ 
period 
för 
resultat
-värdet 

Indikator 1  Antal patienter 
med Astma 
diagnos 

236 201231 Fler än 
307 

M 4 211231  

Indikator 2 
 

Andel patienter 
där 
skattningsskalan 
ACT har använts 

28 % 201231 70 % M 4 211231  

Indikator 3 Antal genomförda 
spirometrier, 
2020. 

32% 201231 70 % M 4 211231  

Övriga kommentarer:    
 
Planering i nuläget: Fortsatt arbete under 2021 med samma kvalitetsarbete då merparten av 
besök och spirometrier inte kunnat äga rum.  Planerad uppstart mitten av februari då vi nu åter 
ser en minskning av Covid i samhället 
 
 
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. 
 
En lärdom hittills är att många patienter inhalerar felaktigt. Många är positiva till ACT. 
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2. 
Samtliga patienter har kallats av astma sjuksköterska individuellt under denna period och har då 
haft möjligheter att via telefon få svar på eventuella frågor . Mycket har handlat om oro kring 
Covid- 19 och sin diagnos. 

3. 
Fortsatt arbete med inhalationsteknik och med följsamhet till ACT och att kunna genomföra fler 
spirometrier på våra astma patienter under 2021 

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

