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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

del 1 och del 2  

 

 

DEL 1 – Planen 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner  
 
  

 

 Karin Klefbom, läkare  

 Gregory Palega , läkare  

 Catrin Skoog, sjuksköterska ( catrin.skoog@fpvc.se ) Kontaktperson 

 Eva Dieden, undersköterska  
 
 
 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
  

 
Vi har i nuläget ingen bra rutin för screening av patienter med förmaksflimmer och vi 
vill fokusera på att hitta patienter för att kunna erbjuda förebyggande behandling. 
Detta ingår som ett led i att förbättra vården för patienter med hjärt-och kärlpatienter.  
 
Vi anser att detta är ett arbete som avsevärt kan förbättra livskvalitet, förhindra 
lidande och bidra till minskad samhällskostnad.  
Vi ser i Medrave att vi har en jämförelsevis låg prevalens och detektionsgrad jämfört 
med övriga vårdcentraler. Av de som vi diagnosticerar får färre antikoagulation 
jämfört med övriga mottagningar.  
 
 
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 

  

Förmaksflimmer 
 
 

mailto:catrin.skoog@fpvc.se
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Steg 3 Övergripande mål  
 
 

Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med förmaksflimmer, det är 
viktigt för att minska risken för stroke och andra kardiovaskulära komplikationer 
 
 
 
Steg 4 Specifika delmål 

  

 
S – Öka antalet patienter som får sin puls palperad 

 Öka antalet som får EKG taget av de som har oregelbunden puls 

 Öka andelen EKG av de med hjärt- och kärldiagnos 

 Nå upp till minst samma behandlingsnivå som snittet i länet 

 Ökad registrering av Chadsvasc i Take Care 

 Öka andelen journaler där det finns dokumenterat AK / inte AK 
M - OK 
A - Ja 
R – Ja 
T – Månatliga besök. Tas upp på APT. Första sammanställning / rapport 200331 
 
 
 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 
 

a) 
 

 Om man i samband med blodtrycksmätning noterar oregelbunden puls ska ett 
EKG tas.  

 Fråga patienter som söker för blodtryckskontroll om de noterat oregelbunden 
puls 

 Fråga patienter som söker för blodtryckskontroll om de noterat försämrad 
kondition eller ökad andfåddhet, trötthet. 

 Erbjuda EKG till alla patienter med hjärt-kärldiagnos/sjukdom 

 Utbilda och informera personalen, de ska kunna förklara övergripande vad 
förmaksflimmer är och kunna ge lämplig information.  

 Ta fram en lathund/flödesschema 

 Särskilda ”labpaket” för förmaksflimmer respektive NOAK läggs upp i Take 
Care 

 Ta fram särskild journalmall ”Antikoagulantia” 

 Ta kontakt med företag som säljer patientnära arytmidiagnostik, t.ex. Coala.  
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 Etablera kontakt med fysiologisk klinik för optimerad diagnostik 

 Rutinmässigt beställa 72-timmars Holter-EKG 

 Boka utbildning med arytmiansvarig kardiolog på S:t Görans sjukhus 

 Följa förskrivningen av Waran, NOAK och ASA i 
Uppföljningsportalen/läkemedel. 

 Alla polikliniska EKG ska granskas av läkare före hemgång 
 
 
 

 
 
b) 

 Affischer med information om förmaksflimmer.  

 Vi kommer att erbjuda alla patienter som får diagnosen förmaksflimmer att 
redan inom 2–4 veckor träffa sjuksköterska för en genomgripande förklaring 
av tillståndet samt hur man själv kan påverka framtida risker för 
komplikationer (s.k. empowerment). 

 Inför detta besök ska patienterna få ett kuvert med all nödvändig information 
samt varningsbadge. 

 Erbjuda motiverande samtal inom områdena kost, motion, tobak och alkohol 

 Bjuda in anhöriga att närvara vid informationen som ges enligt ovan 

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

 
Nuläge  Datum/

period 
för 
start-
läge 

Mål (% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Förmaksflimmer, 
detektionsgrad 

65,82% 191231 75% LUD 201231 

Indikator 2 
 

Behandling med 
antikoagulantia 

72,78% 191231 85% LUD 201231 

Indikator 3 Gruppen möts en gång 
per månad+informerar 
på APT 

2 möten 200228 10 möten APT 201231 

Indikator 4 CHA2DS2-VASc finns 
noterat i journalen hos 
patienter med diagnosen 
förmaksflimmer.  

0% 191231 100% Med-
Rave 

201231 

 



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Fridhemsplans vårdcentral 
  
Tf verksamhetschef 
  
Emma Lindh  

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

 
 

 

 

 
DEL 2 – Slutredovisningen 

OBS: Denna del skickas in senast 31 mars 2021, 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 januari 2020 startar gruppen upp. Vi är ett tvärprofessionellt team med två läkare, 
sköterska och undersköterska. Utifrån den kurs i kvalitetsarbete som en av 
medlemmarna i gruppen går, introduceras mötesteknik, med olika mötesroller. 
Mötestekniken har under året varierat och kan förbättras. En förbättring vore att vara 
mer konsekvent till tekniken och låta rollerna vandra mellan deltagarna mer, detta 
för att minska skörheten i projektet. Om någon blir sjuk skall nästa kunna ta över så 
att arbetet kan fortskrida. Agenda har använts och har varit ett uppskattat verktyg för 
att strukturera och effektivisera mötena.  Agenda med tidsangivelse för varje ämne 
som skall tas upp har även använts i andra delar av verksamheten. Under början av 
året skapas en patientlista, egengjord sökmall i Med rave för att fånga upp 
pulsfrekvens samt regelbundet/oregelbundet. Se bifogat styrdiagram på 
pulsfrekvens. Mallen granskas djupare i december 2020/januari 2021. SSK går 
igenom varje patient där det registrerats oregelbunden puls för att ta reda på hur 
patienten har handlagts. Det visar sig att: 
 

 6 patienter har haft oregelbunden puls i perioden 191231 - 201208 

 4 av 6 patienter hade en förmaksflimmerdiagnos, alla patienterna hade 
antikoagulation behandling  

 1 av 6 patienter var bedömda som att inte ha förmaksflimmer 

 1 av 6 patient hade oregelbunden puls men hade ej handlagts. Detta lyftes med 
berörd personal  

 
I februari 2020 har vi i samarbete med Phizer gått igenom mottagningens rutiner och 
flöden relaterat till förmaksflimmer och antikoagulantia behandling. Förslag på ny 
lathund/flödesschema togs fram och vi har nu en förbättrad rutin för patienter 
som har ett förmaksflimmer. Detta har medfört ett mer strukturerat 
omhändertagande. SSK ledd patientundervisning har integrerats mer i flödet 
för nydebuterat förmaksflimmer. Vi har erbjudit patienter som fått diagnosen 
förmaksflimmer under våren att redan inom 2–4 veckor träffa sjuksköterska för 
utbildning om tillståndet, behandling samt följa upp följsamhet/adherence till 
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behandling. Vi gick även igenom hur man själv som patienten kan påverka framtida 
risker för komplikationer. Detta genom s.k. empowerment och Motiverande 
samtal för ökad delaktighet i sin vård. Vi har haft möjligheten att erbjuda 
motiverande samtal inom områdena kost, motion, tobak och alkohol, vilket en av 
patienter önskade uppföljning i. Pilot-SSK hade två patienter under året med 
nydebuterat förmaksflimmer. Patienterna fick i början av Coronapandemin ett besök 
på mottagningen och sedan via video vilket fungerat bra och varit uppskattat av 
patienterna. Fortsatt arbete krävs för implementering i hela SSK-gruppen vilket 
kommer att ske genom fortsatt utbildning till personalen. En patientenkät skapade 
i samband med starten av patientundervisning. I Maj 2020 vid möte ser vi över 
resultat av en enkät och gör en PDSA på enkäten. Reviderar den.   
 
Särskilda ”labpaket” för förmaksflimmer respektive NOAK har lagts upp i Take 
Care, framtaget av läkargruppen, detta för att underlätta flödet vid behandling. 
Läkargruppen har även tagit fram en särskild journalmall ”Antikoagulantia” 
som startar upp nu i februari 2021. Mallen kommer vi arbeta vidare med och 
utvärdera följsamheten genom egenskapade patientlistor i MedRave.  
 
Vi har den 1/6 2020 haft en kortare utbildning för personalen på ett APT. Läkare 
Gregory föreläste för att höja medvetenhet kring pulstagning, om att många patienter 
går symtomfria samt orsak och behandling. Innan utbildningstillfället utfördes ett 
kunskapstest. Utbildningen följdes upp med ytterligare ett test 7/12 - 2020. Se 
bifogat resultat.  I detta tillhör även följande förbättringsidéer då vi varit tydliga med 
just vikten av de här interventionerna i utbildningen: Om man i samband med 
blodtrycksmätning noterar oregelbunden puls ska ett EKG tas. Fråga patienter 
som söker för blodtryckskontroll om de noterat oregelbunden puls. Fråga 
patienter som söker för blodtryckskontroll om de noterat försämrad kondition 
eller ökad andfåddhet, trötthet. Erbjuda EKG till alla patienter med hjärt-
kärldiagnos/sjukdom. Det har varit svårt att skapa utvärdering av interventionerna. 
Något som vi tar med oss in i fortsatt arbete. Det är viktigt att arbetsgruppen håller 
kunskapen vid liv och att varje enskild vårdpersonal fortsätter att vara noggrann i sin 
bedömning, följsamhet till rutin och uppföljning.  
 
Kunskapstestet som instrument har en god reliabilitet med relevanta frågor för det 
fenomen vi önskat undersöka det vill säga kunskapsläget hos personalen. Validiteten 
är dock svagare. Testet utfördes på två olika sätt. Det första testet utfördes på ett APT. 
Alla i urvalet skulle utföra testet anonymt och enskilt men flera gjorde testet 
tillsammans. Vi har även inte kunnat följa upp med exakt samma personer vid nästa 
test som utfördes december 2020 då många varit sjuka. Det testet lämnades ut i 
brevfacken. Det är svårt att avgöra om enskilda personer har ökat sin kunskap 
gällande förmaksflimmer. Det vi kan se är ett varierat resultat och kan därför inte dra 
några egentliga slutsatser. Ett förmodat resultat som ej kan påvisas är att 
förmaksflimmer i högre grad har blivit mer belyst vilket bör leda till ökad 
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medvetenhet kring förmaksflimmer. Vid sista tillfället fick personalen tips om länkar 
samt självtest för fortsatt förkovring i ämnet.  
 
En ytterligare förbättringsidé är att vi fått kontakt med ett externt företag som utför 
arytmidiagnostik. Med hjälp av en Patch kunde Holter-EKG rutinen effektiviseras. 
Istället för att skicka remiss till fysiologisk klinik för diagnostik kunde vi direkt efter 
läkarbesök koppla på en mätare på bröstkorgen. Tiden mellan besöket, mätningen 
och svar minskade. Mätaren var enkel att sätta på och hindrade inte patienten i 
vardagen. Två sjuksköterskor och en undersköterska fick lära sig proceduren samt 
instruktion till patienten. Patienten fick efter mätningen ta av patchen och skicka den 
för frankerat till fysiologisk klinik. Problem upptäcktes dock efter en tid i flödet med 
remissvar dock fick vi ej möjlighet att hitta lösningar till detta då det visade sig att 
interventionen inte stöttades av landstinget i nuläget.  
 
I augusti 2020 utförde vi en sökning i Medrave där vi granskade våra patienter 
med förmaksflimmer utan antikoagulantia enligt sökningen. I granskningen 
undersökte vi om patienten: 
 

 Hade behandling eller inte   

 Om ingen behandling, fanns det goda skäl för att inte ha 
antikoagulationsbehandling?  

 Bedömda med CHA2DS2-VASc? 
 

Det visar sig att av 87 stycken patienter med diagnosen Förmaksflimmer var 54 st 
registrerade som AK-behandling. Vi gjorde en journalgenomgång av övriga 33 
patienter: 

 

 26 av 33 patienter står faktiskt på antikoagulantia varav 2 är ej längre listade 
på VC 

 2 av 33 patienter saknar tydligt ställningstagande med CHA2DS2-VASc i 
journalen. Vi sänder en förfrågan till PAL kring patienterna 

 7 av 33 patienter har bedömts ej aktuell för behandling eller att patienten 
själv inte önskar behandling 

 
Sammanfattningsvis visar granskningen att vi faktiskt behandlar våra patienter väl. 
Vi kontaktade PAL för egengranskning av patienterna som inte var bedömda för 
handläggning. Det visar sig att Medrave inte räknar med antikoagulantia som skrivs 
ut på annan mottagning vilket ger ett missvisande resultat. Patienter som ej fått 
behandling har önskat själv inte ta läkemedlet eller ska inte ha det på grund av olika 
kontraindikationer. Av 87 patienter var 2 patienter med förmaksflimmerdiagnos 
inte helt bedömda. Enligt uträkning betyder detta att vi handlägger våra patienter 
med förmaksflimmerdiagnos enligt riktlinjer upp till 97,7 % i dagsläget. Av alla våra 
patienter med förmaksflimmer står 91,8% på antikoagulantia. I vår mätplan 
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genererar vi därför i vårt koncept ”säker vård” ca 97,7% rätt handläggning till 
patienter med diagnosen förmaksflimmer. Utfallsmåttet ” nå upp till minst samma 
behandlingsnivå som snittet i länet” är uppnått. Processmått ”öka registrering av 
CHA2DS2-VASc i takecare på patienten med förmaksflimmer” var svårt att nå med 
LUD, vi har däremot i granskningen letat efter CHA2DS2-VASc och hittat att 97,7 % 
av våra patienter med förmaksflimmer har fått en sådan bedömning. Målet att ”Öka 
andel journaler där det är dokumenterat AK/AK på patienter har inte blivit mätt 
och kommer därför inte redovisas. Processmåttet ” öka antal patienter som får sin 
puls palperad som är över 65 år eller de med symtom och eller diagnos 
stroke/hypertoni har vi försökt främja i och med utbildning. Vi behöver försätta 
arbeta med detta. Speciellt genom att vårdpersonal dokumenterar lika för att kunna 
följa målet i statistiken. Teamet har använt den egna patientlistan för pulsfrekvens i 
Medrave. Resultatet är svårbedömt då pandemin har påverkat vårt inflöde till 
mottagningen.  
 
I oktober 2020 hade gruppen som helhet sin sista sammankomst.  Gruppen fyllde i 
diagrammet "Ta tempen på arbetet" med tillhörande spindeldiagram. Det 
noterades att vi nu värderade ett mindre tydligt syfte med arbetet. Kanske delvis pga 
att vi vid förra mötet insåg att vi inte är så dåliga på att ge antikoagulantia till våra 
FF-patienter som vi trodde när projektet startade. Vi gick igenom labpaketen i Take 
Care. Beslutade att omforma "Förmaksflimmer - nytt" och lägga till ett paket 
"Förmaksflimmer uppföljning" för att bättre matcha viss. nu och rådande 
riktlinjer.  
 
 
 
B. Resultat 
Vilka resultat har ni uppnått?  

 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  
 

Förmaksflimme
r, 
detektionsgrad 

65,82% 191231 75% 65.36% LUD 2020 nov 

Indikator 
2 
 

Behandling med 
antikoagulantia 

72,78% 191231 85% 91,8 % Granskn
ing av 
patientli
stor i 
Medrave 
 

2020 aug 

Indikator 
3 

Gruppen möts 
en gång per 
månad+informe
rar på APT 

2 möten 200228 10 
möten 

7 st 
möten 
hade 
teamet, 
3 

APT 2021 jan 
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redovis
ningar 
på APT  

Indikator 
4 

CHA2DS2-VASc 
finns noterat i 
journalen hos 
patienter med 
diagnosen 
förmaksflimmer 

0% 191231 100% 97,7 % Granskn
ing av 
patientli
stor i 
Medrave 
 

2020 aug  

Övriga kommentarer:    
Se vidare för bifogat resultat samt tankar om resultat i fritext – slutreflektion  
 
 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

 

 
1. Vad har vi (teamet/mottagningen) lärt oss?  
 

Teamet har gjort en fördjupning i kvalitetsprojektprocessen, mycket till följd av att 
en i teamet parallellt gick er kvalitetsprojektkurs. Viktiga lärdomar för 
verksamheten i sin helhet när det gäller att skapa nya flöden och interna rutiner är 
att skapa tydliga mål, delmål och uppföljning av målen. Ett led i denna lärdom är att 
i större utsträckning skapa färre förbättringsidéer. Vi bör förhålla oss mer till 
utarbetad mätplan och se till att målen och idéerna faktiskt är genomförbara. Det är 
avgörande att vara konsekvent till uppsatta mål och att stämma av och eventuellt 
revidera när vi behöver. Detta ställer krav på att tid finns avsatt, att ofta stämma av 
och att se till att agenda följs. Vi borde ha haft mer av inplanerade PDSA cykler, att 
ofta stämma av i gruppen med spindeldiagram, att varva med rollerna, delegera, för 
att skapa ökad delaktighet i teamet. Instrument för mätningar bör vara mer 
studerade, t ex att vara mer tydliga i hur vi skall mäta. Vi insåg allt för sent att 
vårdpersonalen dokumenterar på olika sätt, dvs. om vårdpersonal dikterar eller 
dokumenterar på egen hand. Detta har medfört att vi förmodligen inte fångat upp 
alla pulsfrekvenser i vår egengjorda patientmall i Medrave. LUD och medrave fångar 
inte vårt resultat rätt utan vi har fått granska varje individs journal för att korrigera 
detta.  
 
Något som försvårat arbetet detta år är pandemin. Det har påverkat inströmningen 
av patienter till mottagningen, uppföljningar av patienter som är i riskgrupp och 
personal på mottagningen. Teamet hoppas på bättre förutsättningar i framtida 
projekt.  
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2. Patientinvolvering 
 
Hur har vi involverat patienter? En patientenkät har konstruerats med mål att 
fördjupa förståelsen kring vad patienten upplever som viktigt i sin vård. 
Involveringen och framförallt delaktigheten är av betydelse för oss vårdgivare men 
framförallt för patientens möjlighet att påverka sin vård och skapa sammanhang. 
Gruppen menar med detta att det skapas utrymme för patienten att samtala om sin 
upplevelse samt möjlighet att öka förståelsen kring förmaksflimmer, orsak, 
behandling och fortsatt vård. Se bifogad enkät. Fråga 3 reviderades, togs bort.  
Vad tar gruppen med sig som lärdom? Att vi behöver involvera mera, vi har 
haft för få utdelningar av enkäten detta relaterat till faktorer så som Coronakrisen 
vilket ledde till omgruppering på mottagningen men framförallt att vi inte varit 
tillräckligt konsekventa i vår egen process att dela ut enkäten och följa upp.  
 
 
”Vara mer konsekventa till våra egna förbättringsidéer generellt” 
”Tidsbestämda interventioner, använda PDSA cykler mer frekvent” 
 
 
 

3. Planen framöver 
 
Finns det positiva förändringar att behålla? 
Finns det önskemål om förändrad ansats? 

 
Hela teamet har visat stort engagemang. Det har varit mycket givande att följa 
projektet. Vi tar med oss de verktyg som SSK fått på kursen. Flera av verktygen har 
använts i andra delar av verksamheten. Förmaksflimmerprojektet kommer att 
fortskrida. Vi kommer följa upp eventuell ny mall/sökord för bedömning om 
antikoagulantia. Hela SSK gruppen skall involveras i flödet. I framtiden bör 
patientinvolvering få mer utrymme i form av t ex. enkäter.  Teamet måste också 
säkra bättre mätinstrument för effektivare mätning och godkända resultat.  
 
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


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Fridhemsplans vårdcentral 
  
Tf verksamhetschef 
  
Emma Lindh  

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ja
n
-

fe
b

fe
b
-

a
p
r

a
p
r-

ju
n
i

ju
n
i-

a
u
g

a
u
g
-

o
k
t

o
k
t-

d
e
c

Puls palperad patienter över 65 årAntal


