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DEL 1 – Planen senast 28 februari 2020 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet, ange även teammedlemmar och deras professioner  
 
  
Ming.liu@sll.se 
franck.rinaldetti@sll.se  
Ming Liu, ST läkare i allmänmedicin 
Franck Rinaldetti, specialist i allmänmedicin 
 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
 Vi har jobbat med hypertoni patienter men det finns fortfarande många som inte har nått 
målblodtryck.  
 
Hypertoni är en tyst sjukdom som de flesta patienter inte har symtom från. Men ett förhöjt 
blodtryck är en dokumenterad faktor för ökad dödlighet. Sjukdomen är riskfaktor till bl.a. stroke, 
kronisk njursvikt, hjärtsvikt och aortaaneurysm. Med en välbehandlad hypertoni minskar 
patientens risk för kardiovaskulära sjukdomar samt samhällets ekonomiska belastning.   
 
I medrave m4 inom de senaste 5 år (från 2015-02-20 till 2020-02-19) har vi totalt 1332 patienter 
med hypertoni-diagnos.  Prevalensen vid Gärdets VC är 9 % vilket är betydligt lägre än 
genomsnittsnivån. Enligt Primärvårdskvalitet ligger prevalensen i Region Stockholm med 
medianvärde 13.8%.   
 
I nuläget ska vi öka insats på lipid mätning, 24 timmars blodtrycksmätning/hemmamätning och 
fånga de patienter som har ingen medicinering eller enbart har en blodtryckssänkande medicin 
samt har inte nått mål blodtryck. I samband med läkarbesök eller sjuksköterska mottagningsbesök 
uppmanar blodtryck mätning för att upptäcka hypertoni hos patient som ser ”frisk” ut men aldrig 
mäter blodtryck tidigare alternativt utan hypertoni-diagnos.  
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med?  
  
Hypertoni 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
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Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter som har högt blodtryck. Det är viktigt för att 
minska patientens lidande och för att förbättra samhällets ekonomiska vinst genom att minska 
risken för dödliga sjukdomar i framtiden. 
 
 
Steg 4 Specifika delmål 

Öka prevalensen av hypertoni, öka andel i % av dessa patienter som når målblodtryck (140 /90 
mmHg), ökar andel i av dessa patienter som är underbehandlad tidigare till välbehandlad. Genom 
att mäta andel av hypertoni patienter med blodtryck 140/90 mmHg eller över som enbart har noll 
eller ett läkemedel. Inför SSK hypertoni mottagning. Ökar m 
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!  

 

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 medrave m4 inom de senaste 5 år, hittar vi att det finns 9 % patienter med hypertonidiagnos med 
blodtryck över 160/100 mmHg och 43 % med blodtryck över 140/90 mmHg. De är den gruppen 
som har högre risk för stroke och aortaaneurysm. Vi planerar att kalla de patienter till läkarbesök 
för att utreda varför deras blodtryck var underbehandlad. Inom de svårbehandlad hypertoni 
patienter finns det sekundär hypertoni. Upptäck av fel diagnostiserad patienter leder till vinst för 
folkhälsa. 
 
De senaste 3 år har vi bättre resultat angående blodtryck mål.  År 2017 41 % patienter nådde 
blodtryck mål dvs under 140/90 mmHg. År 2018 var siffor 39 %. År 2019 ökade siffor till 45 %. 
Under de patienter som inte når målet, finns 188 patienter har ingen farmakologisk behandling, 
497 patienter har enda blodtryckssänkande läkemedel. Det är stort förbättringspotential. Vi 
planerar att bygga upp en hypertoni mottagning, kallar de här patienterna för besök.  Med 
livstilförändring och farmakologisk justering ska vår verksamhet kvalitet förbättras. 
 
På hypertoni mottagning kan vårdpersonal mäter BMI, midjemått förutom blodtryck, ger råd om 
kost, motion och livstilförändring till patienter som inte når målet. Vi kan rekommendera ökad 
användning av hemblodtrycksmätare, samt basera vår behandling i större utsträckning på 24h 
blodtrycksmätning.  Genom att använda ”kontrollistor” från Medrave för att identifiera patienter 
som kanske ”tappats bort” kan dessa kallas till en hypertonimottagning. 
 
 
 
 

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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b.   
 
 
Genom att uppmana patienter att använda hemblodtryckmätning och skriva dagbok för att öka 
patientens delaktighet.  
Vårdpersonal delar ut kunskap broschyr, ger livstilråd för att öka compliance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 patienter som 
har <140/90.  
Antal hypertoni-
årskontroller per månad 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Prevalens Hypertoni 9 2020021
9 

12 PvK 201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av dessa patienter 
som har <140/90 

47 2020021
9 

55 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 3 Andel i % av dessa patienter 
där BMI mäts 

75 2020021
9 

90 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 4 Andel i % där lipidnivå 
dokumenterats 

82 2020021
9 

95 Med-
rave 
m4  

201231 

Indikator 5 Andel i % med blodtryck 
över 140/90 som har n0ll el 
ett läkemedel  

25,8 2020021
9 

20 Med-
rave 
m4  

201231 

Indikator 6 Andel i % med 24 timmar 
blodtryckmättning 

<1 2020021
9 

2 Medr
ave 

201231 
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Indikator 7 Andel i % med hemma 

blodtryckmättning 
1 2020021

9 
10 Medr

ave 
201231 

 
 
 
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 hypertoni 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 januari 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 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 skrivit nya rutiner och flödesscheman för hypertonimottagning och redovisat dessa på APT för 
alla medarbetare på Gärdets VC.  I och med kunskapsspridning och implementering av dessa nya 
rutiner känner nu all vårdpersonal på Gärdets VC till hur man hanterar patienter med olika 
blodtrycksnivåer. Vi beställer patientbroschyrer om hypertoni och delar ut dessa till patienter som 
kommer för mottagningsbesök.  
 
Vi hade planerat att kalla patienter för blodtryckskontroll, framför allt de som har förhöjt blodtryck 
och inte nått målnivån med sin behandling. Men år 2020 blev på grund av Covid-19 pandemin inte 
som vi tänkt oss och de flesta inplanerade årskontroller blev tyvärr fördröjande.   
 
Vi planerar dock att återuppta och fortsätta förbättringsarbetet när rådande pandemisituation lugnar 
ner sig.  
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Star
t- 
läge 
(% 
eller 
antal
) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Prevalens 
Hypertoni 

9 20200219 12 10 Primä
rvårds
kvalite
t 

20201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av 
dessa patienter 
som har <140/90 

47 20200219 55 42,6 Med- 
rave 
m4 

20201231 

Indikator 3 Andel i % av 
dessa patienter 
där BMI mäts 

75 20200219 90 29 Med- 
rave 
m4 

20201231 

Indikator 4 Andel i % där 
lipidnivå 
dokumenterats 

82 20200219 95 63 Med- 
rave 
m4 

20201231 

Indikator 5 Andel i % med 
blodtryck över 
140/90 som har 
n0ll el ett 
läkemedel  

25,8 20200219 20 3,9 Med- 
rave 
m4 

20201231 

Indikator 6 Andel i % med 24 
timmar 
blodtryckmättnin
g 

<1 20200219 2 <1 Medra
ve 

201231 

Indikator 7 Andel i % med 
hemma 
blodtryckmättnin
g 

<1 20200219 10 <1 Medra
ve 

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. 
 
Angående indikator 6 och 7, vi har inte fått förbättring. Sannolik förklaring är: Under pandemin 
var antal av 24 timmar blodtryckmättning minskade. Antal av hemma mättning har inte 
registrerat i journaltext. Det behövs mer förbättringsarbete vilken ska fortsätta i dagligen arbete.       
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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. 
 
Hypertoni är en av de absolut viktigaste riskfaktorerna för allvarliga kardiovaskulära komplikationer 
såsom stroke, hjärtinfarkt och aortaaneurysm. Övervikt och metabol sjukdom med hyperlipidemi 
förvärrar även prognosen för patienter med hjärtkärlsjukdom. I samband med årskontroll av 
hypertoniker erhöll de flesta patienter information och data angående sin lipidprofil, vilken gör att 
man kan upptäcka patienter som har hyperlipidemi eller utvärdera de effekterna hos de patienter 
som har blodfettssänkande medicinering. Sammantaget anser vi att denna information och dessa 
åtgärder ska minska risken för morbiditet och mortalitet i samband med kardiovaskulär och metabol 
sjukdom.  
 
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Vi informerar och uppmanar våra patienter att på egen hand mäta och hålla koll på sitt blodtryck 
hemma. Detta ökar patienternas insikt om sin blodtryckssjukdom och förbättrar samverkan med 
läkare och sjukvården.   
 
Vi beställer mer långtidsblodtrycksmätningar (24 timmars ambulatorisk monitorering; ABPM) vilket 
är mycket viktigt för att kunna hjälpa oss att skilja mellan vitrockshypertoni och maskerad hypertoni.  
När vi presenterar/diskuterar resultaten av långtidsblodtrycksmätningar för patienten visar de stort 
intresse och ökad motivation för att förbättra (optimera) sin behandling. 
 
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. 
 

Som beskrivits ovan har vårt kliniska arbete blivit fördröjt pga pandemin.  vi även har planerat en 
drop in-mottagning för blodtrycksmätning för att kunna fånga upp patienter som går ovetandes med 

ett högt blodtryck, men att vi inte har kunnat starta den på grund av rådande situation. Vi har dock 

för avsikt att återuppta och fortsätta hypertonimottagningen med det planerade förbättringsarbetet 
så snart vaccinationsprogrammet nått en nivå som tillåter säkra/trygga fysiska möten mellan 
vårdgivare och patient.  
 
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC hypertoni 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

