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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. 
  
Monika Flodin dsk, diabetesköterska, Frida Carlström distriktssköterska,Victoria Rozenkrants St-
läkare, Tito Hellström  Läkare, Mahadeb Sarker distriktsläkare, Johanna Petersson 
distriktssköterska, Asmeret  Araia undersköterska, Kontaktperson:  lil.ragnerstam@ptj.se 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på? Inom vilket område ser ni en tydlig förbättringspotential och varför?  
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 är bra på att identifiera, diagnostisera och dokumentera våra patienter i allmänhet, men 
skulle behöva fördjupa oss i ett strukturerat arbete för patienter med perifer artärsjukdom. 
Detta vill vi åstadkomma genom att identifiera perifer artärsjukdom med doppler, 
blodprovstagning. frågor efter symtom och mätning av ankel/brakialindex (ABI).  Ett 
avvikande ABI medför mycket hög kardiovaskulär risk.  
 
Perifer artärsjukdom och benartärsjukdom är underdiagnostiserade tillstånd. 
 
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…… 
  

Förekommer perifer artärsjukdom hos hypertoni-, diabetes- och bensårspatientgruppen? 
 
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 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Perifer artärsjukdom och benartärsjukdom är underdiagnostiserade tillstånd, varför vi vill 
identifiera och kunna behandla dessa patienter för att undvika komplikationer och tidigt 
död. 
 
 
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 

  

 Identifiera patienter som är i riskzon med hjälp av dopplerundersökningar i våra 3 
grupper av patientkategorier 

 Redovisa hur många patienter vi utfört doppler på under 10 månader, from 1/3 tom 
31/12 2020. 

 Redovisa antal patienter som fått behandling för att förebygga kardiovaskulära 
komplikationer  

  
Delmål 1: Under perioden skall vi ha dopplat >25 patienter i hypertonigruppen  
                     Under perioden skall vi ha dopplat >50 patienter i  diabetesgruppen. 
                     Under perioden skall vi ha dopplat alla patienter med  bensår. 
 
 Delmål 2: Identifiera patienter inom de tre grupperna som skall omhändertas på vc. 
                       och vilka som skall remitteras till kärlkirurg och identifiera ABI, som: 
                       har 0,9<1,4 (normalt), <0,9 (nedsatt) , <0,6(betydligt nedsatt)0,4  
                      (gravt nedsatt/kritisk ischemi) 
                      
Delmål 3: Identifiera hur många patienter som är i behov av livsstilsförändring  
                      som: rökstopp, gångträning, kostrådgivning 
 
Delmål 4: Identifiera hur många patienter som är i behov av farmakologisk behandling  
                      som: a. Antikoagulationsbehandling, b. Trombocytaggregationshämning, 
                      c. Kolesterolsänkande, d.  Behandling av hypertoni och diabetes 
 
Delmål 5: Redovisa alla patienter som dopplats och hur många har fått rätt behandling tex 
insättning av statiner,  justering av blodtrycksmedicinering, kostråd, råd ang. fysisk 
aktivitet, insättning av trombosbehandling i våra 3 grupper. Se delmål 1-4 
 

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. 

 

Perifer artärsjukdom och benartärsjukdom är underdiagnostiserade tillstånd, varför 
vi vill i tvärprofessionell grupp, identifiera och kunna behandla dessa patienter för 
att undvika komplikationer och tidigt död. 
 

 Målen kommer att följas upp i presentationer vid 2 tillfällen på 
arbetsplatsträffar, där vi visar hur många doppler vi utfört i våra två grupper 
samt behandlingar  redovisade. 

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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 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  Antal doppler utförda på 
diabetespatienter 

0 200301 50 Take 
Care 

201231 

Indikator 2 
 

Antal  doppler utförda på 
hypertonipatienter 

0 200301 25 Take 
Care 

201231 

Indikator 3 Antal  doppler utförda på 
bensårspatienter 

0 200301 Alla Take 
Care 

201231 

Indikator 4 Andel hypertoni-, diabetes- 
och bensårspatientgruppen 
med ABI < 0,9 mmHg i 
ankelindex. Se Delmål:2 

0 200301 100% 
av 
dom 
med 
riskfa
ktor 

 201231 

Indikator 5 Andel 
livsstilsförändringar.Se 
Delmål:3 

0 200301 > 25%  201231 

Indikator 6 Andel farmakologisk 
behandling. Se Delmål:4 

0 200301 > 25%  201231 

Kommentar (valfritt):   
  
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Vi hämtar våra data för våra patienter med hjälp av Med-Rave och journalanteckningar i TakeCare.  
Råd och anvisningar hämtar vi från VISS, Kloka råd mfl 
 
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 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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DEL 2 – Slutredovisningen 

 
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. 

Vi har identifierat patienter som är i riskzon med hjälp av dopplerundersökningar i 3 
grupper av patientkategorier samt redovisat hur många patienter vi utfört doppler på under 
10 månader, from 1/3 tom 31/12 2020. Patientgrupperna är diabetes-/hyptertoni- samt 
bensårspatienter. 
Vi har givit samtliga patienter egenvårdsråd med program då fysiska recept inte kunnat 
förskrivas pga covid-19. 
 

Nedanstående delmål kommer att journalgranskas under 2021 och kommer finnas med i 
resultatet, när projektet fortsätter. 
 

Delmål 4: Identifiera hur många patienter som är i behov av farmakologisk behandling som: 
a. Antikoagulationsbehandling, b. Trombocytaggregationshämning, c. Kolesterolsänkande, 
d.  Behandling av hypertoni och diabetes 
 
Delmål 5: Redovisa alla patienter som dopplats och hur många har fått rätt behandling tex 
insättning av statiner,  justering av blodtrycksmedicinering, kostråd, råd ang. fysisk 
aktivitet, insättning av trombosbehandling i våra 3 grupper. Se delmål 1-4 
 
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 doppler 
utförda på 
diabetespatienter 

0 200301 50 168 st Take 
Care 

Dec 2020 

Indikator 2 
 

Antal  doppler 
utförda på 
hypertonipatiente 

0 200301 25 31 st Take 
Care 

Dec 2020 

Indikator 3 Antal  doppler 
utförda på 
bensårspatienter 

0 200301 Alla 4 st Take 
Care 

Dec 2020 

Indikator 4 Andel hypertoni-, 
diabetes- och 
bensårspatientgru
ppen med ABI < 
0,9 mmHg i 
ankelindex. Se 
Delmål:2 

0 200301 100% 
av 
dom 
med 
riskfak
tor 

13,1 % 
 

(22 st) 

 Dec 2020 
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Indikator 5 Andel 

livsstilsförändring
ar.Se Delmål:3 

0 200301 > 25% 100 % 
 

(168 st) 

 

 Dec 2020 

Indikator 6 Andel 
farmakologisk 
behandling. Se 
Delmål:4 

0 200301 > 25% 69,6 % 
 

(117 st) 

 Dec 2020 

Övriga kommentarer:    
 

Fysiska råd har givits till 4 patienter i bensårsgruppen och 26 patienter i hypertonigruppen 
samt 168 patienter i diabetesgruppen. 
 
Farmakologisk behandling har givits till 4 patienter i bensårsgruppen och 14 patienter i 
hypertonigruppen samt 99 patienter i diabetesgruppen. Nytt läkemedel har introducerats under 
perioden varför 3 patienter erhållit ”Xarelto”. 
 
Se också bifogade grafer. 
 
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 är ännu inte klara utan planerar att fortsätta arbetet under 2021 med ytterligare 
minst 50 patienter, för att senare utvärdera projektets totala resultat samt 
dopplermetoden och eventuella alternativ. 

2. 
 

Vi har involverat patienterna i löpande dialog och givit individuellt anpassade 
egenvårdsråd med program.  

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. 
 

Detta kan ännu inte besvaras, då arbetet kommer fortsätta under 2021 

D. Döp denna fil till: Fruängens VC Kardiovaskulära riskfaktorer 2020 del 2 
 
Skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

 

  

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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B ilaga – Grafer 

Tom Augusti 2020 
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Tom December 2020 

 


