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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. 
  
Estelle Deshayes ST-Läkare 
Gunilla Danielsson Distriktssköterska/enhetschef, gunilla.danielsson@hlmtabycentrum.se 
Lasse Andersson Leg Psykoterapeut 
Elisabeth Wester Verksamhetschef 
 
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 
  
Börja med att titta på era siffror t.ex. i medrave m4 (oftast från programmenyn) där även 
PrimärvårdsKvalitet (PvK) finns med (under huvudmeny -rapporter-primärvårdskvalitet) med en 
översiktssida för er vårdcentral. De röda trianglarna visar hur er enhet ligger inom respektive 
område. Välj ett område där ni ligger under medel. Ni kan lära er mer om PrimärvårdsKvalitet på: 
http://primarvardskvalitet.skl.se/ 
 
Vi har i personalgruppen och speciellt sköterskorna i telefonrådgivningen reflekterat över att det är 
en grupp patienter som ständigt återkommer via telefon för receptförnyelse på 
beroendeframkallande läkemedel. Detta påverkar allas arbetsmiljö och är stressande för alla 
yrkeskategorier samt för patienten som möts av olika besked beroende på vem som får förfrågan om 
förskrivning. 
Handläggningen av dessa har sett väldigt olika ut. 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:gunilla.danielsson@hlmtabycentrum.se
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Statistik i MedRave visar inte att vi sticker ut på något sett när det gäller förskrivningar men vi har 
identifierat en grupp patienter där vi gemensamt behöver styra upp förskrivningen av 
beroendeframkallande läkemedel. 
På vår planeringsdag i januari hade vi som ett tema att titta på förskrivning av beroendeframkallande 
läkemedel och hur olika yrkeskategorier berörs av patienternas önskemål och krav på förskrivning. 
Vårt syfte var att ta fram riktlinjer vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt en 
skriftlig överenskommelse mellan patient och läkare vid förskrivning. Riktlinjerna ska vara till hjälp 
för alla yrkeskategorier på mottagningen, från receptionisten till förskrivande läkare. 
 
 
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…… 
 Läkemedel 
 

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 
 
Utarbeta tydliga rutiner och riktlinjer vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt en 
skriftlig överenskommelse mellan patient och läkare vid förskrivning. Detta med förhoppning om att 
det ska leda till en bättre arbetsmiljö för sköterskorna i telefonrådgivningen och för förskrivarna i 
mötet med patienten. 
 
 
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 

  
Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
S - Specifikt, tydligt och konkret 
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!  
 
Att den patientgrupp på ca 20 patienter som identifierats med att ha en överkonsumtion/beroende 
ska ha en skriftlig behandlingsplan 2020 och erbjudas sömnskola med KBT inriktning. 
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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. 
 
Utarbeta tydliga rutiner och riktlinjer vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel samt en 
skriftlig överenskommelse mellan patient och läkare vid förskrivning. Detta med förhoppning om att 
det ska leda till en bättre arbetsmiljö för sköterskorna i telefonrådgivningen och för förskrivarna i 
mötet med patienten. 
Starta sömnskola med KBT inriktning, för att få patienten delaktig i sin behandling. 
 
 

b.   
 
I den här rutan fyller ni i hur ni skulle kunna involvera era patienter i ert förbättringsarbete, t.ex. 
via patient i ert förbättringsteam, patientenkäter, patientintervjuer…. 
 
 
Skriftlig överenskommelse mellan patient och läkare när det gäller åtkomst till läkemedelsjournal 
och se apoteksuttag. Samt en tydlig behandlingsplan med ut trappnings schema vb. 
Tydlig information ang. behandling och iterering av recept. 
Återbesökstid för avstämning av ev. biverkningar/sömn/smärta samt förnyelse av recept. Pat ska ej 
ringa om detta. 
 
 
 
 
 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 patienter som 
förskrivits Imovane 
 

456 st 20-04-
01 

10%  201231 

Indikator 2 
 

Andel som förskrivits 
Imovane som har 
behandlingsplan i Take care 

0% 20-04-
01 

10%  201231 

Indikator 3      201231 

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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Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Hälso och sjukvårdsförvaltningens uppföljning ( GUPS) 
MedRave 
Primärvårdskvalitet 
 
 
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. 

 
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 skapade 2 st journalmallar: 
1. Samtycke läkemedelsförteckning 
2. Behandlingsplan läkemedel. 
 
Sköterskor i telefon, ska fråga patienter om samtycke att läsa läkemedelsförteckning om det finns 
önskemål om recept förnyelse på beroendeframkallande läkemedel. Om ej samtycke ges får patienten 
boka tid för recept, recept kan då ej förnyas via telefon. 
 
När läkaren gör en ny insättning/skriver recept på beroendeframkallande läkemedel i samband med 
läkarbesök, ska en Behandlingsplan läkemedel skrivas. 
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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För patienter som redan står på dessa preparat sedan länge är målsättningen att även de ska ha en 
behandlingsplan om de inte har en låg konsumtion samt att förskrivning i första hand sker via 
patientens ansvariga husläkare 
 
Detta ska underlätta för sköterskor i telefon att kunna informera patienten om vad som är 
överenskommet med förskrivande läkare. Och för övriga läkare på mottagningen om ansvarig läkare 
är ledig. 
 
Patienter som får sömnmedel utskrivet ska erbjudas sömnskola hos vår terapeut. Tanken var att 
sömnskola skulle göras som gruppverksamhet, så att patienter kan ta del av varandras strategi för 
bättre sömn. Men pga rådande pandemi har gruppverksamhet ej kunnat genomföras, patienterna har 
fått individuella möten. 
 
 
 
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 patienter 
som förskrivits 
Imovane 
 

456st 20-04-
01 

10% 289 st Med 
rave 

20-12-31 

Indikator 2 
 

Andel som 
förskrivits 
Imovane som har 
behandlingsplan i 
Take care 

0% 20-04-
01 

10% 4 st Take 
Care 

20-12-31 

Indikator 3        

Indikator 4        

Indikator 5        

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. 
 
Vi hade ej samtycke till läkemedelsförteckning som en indikator, vilket vi borde ha haft. 
 
Nästan alla patienterna som förskrivits Imovane har givit sitt samtycke till läkemedelsförteckningen.  
Det har underlättat för förskrivande läkare att kunna se om patienten fått Imovane utskrivet från 
annan vårdgivare. 
Att det inte är alla patienter som givit sitt samtycke beror på att sköterskorna inte alltid har frågat 
patienten om detta. Men det är ingen tillfrågad som sagt nej. 
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Av den patientgrupp på ca 20 patienter som identifierats med en överkonsumtion, har 4 patienter en 
skriftlig behandlingsplan, några har fått remiss till beroendemottagning och går där, medan några få 
har valt att omlista sig till annan mottagning. 
 
Även om vi ej nått vårt mål att patienter ska ha en skriftlig behandlingsplan, kan vi se att recept som 
förskrivits är tydligare i ordination, ofta mindre förpackning med angivna itereringsintervall. 
 
Den tydligheten har gjort det lättare för sköterskorna att ta receptförfrågningar via telefon och också 
med stöd av tydligt recept informera patienten att nästa förskrivning kan tidigast ske …och datum för 
det. 
 
Flertalet av patienterna som erbjudits sömnskola har, tackat ja till detta och upplevt detta positivt. 
 
Här har vi främst tittat på förskrivning av Imovane, men vi jobbar med samtycke till 
läkemedelsförteckning och behandlingsplan på alla beroendeframkallande läkemedel. 
 
Första insättning av beroendeframkallande läkemedel ska alltid ske på ett läkarbesök, aldrig via 
telefon. 
 
Inga recept önskemål på beroendeframkallande läkemedel tas emot i receptionen, det ska gå vi 
sjuksköterska. 
 
Sköterskorna upplever en bättre arbetsmiljö i telefonen, de upplever att det är lättare att informera 
patienterna om vad som gäller. Vår receptionist säger att receptönskemål via receptionen minskat 
rejält. Läkarna upplever det lättare att hjälpa till med ett recept om ansvarig kollega ej är i tjänst.  
Vår psykoterapeut som har sömnskola, upplever att patienterna är nöjda, möjligt att 
gruppverksamhet fungerat ännu bättre, det får vi prova när pandemin är över. 
 
 
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. 
Man måste vara tydlig och konsekvent i ordination, alla kontakter med mottagningen ska lämna 
samma svar på frågan om receptförnyelse. 

2. 
Att patienterna lämnar sitt samtycke till läkemedelsförteckningen, att läkaren kan se uttag från 
apoteket och om läkemedlet förskrivits från annan vårdgivare. Att man informerar patienterna att 
det är för att inte dubbelförskrivning ska ske. 
Läkaren informerar patienten om risker med överkonsumtion. På läkarbesöket tydligt informerar 
hur och när sömntablett ska tas. 
Recept ska vara tydligt skrivna, ej vb eller enl behandlingsschema. Inga muntliga avtal ska finnas 
ang att tillfälligt ta fler tabletter än det som förskrivits. ( vilket pat ofta säger) 
 Erbjuder sömnskola för att patienterna ska kunna hantera sina sömnsvårigheter utan läkemedel. 
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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 upplever att det har blivit lättare att hantera samtal och bemöta patienter som efterfrågar 
recept på beroendeframkallande läkemedel, när det finns en behandlingsplan eller tydlig 
ordination på receptet, och att alla följer den överenskommelse som gjorts mellan förskrivare och 
patient. Behöver det göras en dosjustering får patienten komma på ett läkarbesök 
 
 
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

