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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. 
  
Naomi Flamholc ST läkare E-mail: naomi.flamholc@ptj.se 
 
Mette Friberg Sjuksköterska 
 
Maria Wänelöf Barnmorska 
 
Eva Norin Östin Barnmorska 
 

 
 
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 
Jag ser en tydligt förbättringspotential inom området KLIMAKTERIET då det 
inom primärvården inte läggs stort fokus eller intresse på denna relativt stora 
patientgrupp. 
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Detta är en patientgrupp som lätt faller mellan stolarna då resurserna inom 
specialistvården gynekologi är begränsad och intresset och kunskapen från 
primärvården är liten. 
 
50-75% av kvinnor i klimakteriet få både psykiska och fysiska besvär. Dom 
kommer till oss läkare eller barnmorskorna vid cellprovtagning med symtom 
ifa sömnproblem, psykisk ohälsa (oftast humörpåverkan och nedstämdhet), 
vallningar och svettningar, ledbesvär och torra slemmhinnor i underlivet och 
därmed påverkat sexliv. Samanfattningsvis påverkas deras livskvalitet negativt. 
 
Utöver dessa ovannämda symtom ökar risken för hjärtkärlsjukdom, dålig 
balans, frakturer,  recidiverande urinvägsinfektioner, inkontinens, försvagad 
bäckenbottenmuskulatur och propaps. 
 
Jag tror att ett ökat fokus, intresse och kunskap för dessa kvinnor och deras 
problem hade kunnat hjälpa många i en tid av fysisk och psykisk förändring. 
 
 
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…… 
  

Kvinnor i klimakteriet. 

 
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 förbättra omhändertagandet, intresset och kunskapen om kvinnor i 
klimakteriet. Vi vill fånga in denna stora patientgrupp som lätt hamnar mellan 
stolarna och erbjuda dem behandling i form av fysisk aktivitet, FAR för att 
förbättra deras symtom och livskvalitet. 

 
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 
 
Med hjälp av fysisk aktivitet och FAR ( fysisk aktivitet på recept)  är vårt mål att: 
 
 
-Minska nedstämdhet och andra symtom på psykisk ohälsa. 
 
-Förbättra sömnproblemen som uppstår. 
 
-Minska problemen med svettningar och vallningar. 
 
-Minska vikt och kolesterolvärden. 
 

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

• 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. 

• 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. 

•   
-Fysisk aktivitet på recept, FYS. Detta involverar patienterna och motiverar dem till att må 
bättre, uppnå resultat och minska deras symtom. 
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-Återbesök med en sjuksköterska efter 3 månader. Motiverande samtal.   
 
-Återbesök till sjuksköterska efter 6 månader med utvärdering symtom mha skala och 
enkäter samt vikt och blodprov (lipider) 
 
-Läkarbesök vid första besöket samt vid avslutning av studien efter 12 månader. Vid båda 
tillfällena vikt och blodprov (lipder) samt skattning av symtom mha enkät och skala. 
 
-Samarbete med barnmorskorna som ofta träffar kvinnor i klimakteriet vid 
cellprovtagning. Dom kan hitta kandidater till vårt arbete. 

 
•   

 
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…. 
 
-FYS; fysisk aktivitet på recept. 
 
-Enkät mhp psykisk hälsa och sömn. 
 
-Skala för att värdera problem med vallningar och svettningar. 
 
-Motiverande samtal med sjuksköterska. 
 
 

 
 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 
= 
Startläg
e (% eller 
antal) 

Datum/perio
d för start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal
) 

Käll
a 

Datu
m för 
att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikato
r 1 

Psykisk hälsa enkät 
Grad av psykisk 
ohälsa efter skala… 

    20123
1 

Indikato
r 2 

 

Sömnskattningsschem
a efter formulär 

    20123
1 

Indikato
r 3 

Vallningar och 
svettningar. Grad 
bedöms på skala 

    20123
1 

Indikato
r 4 

Vikt     20123
1 

Indikato
r 5 

Blodprov med lipider     20123
1 

Kommentar (valfritt):   
  



 
Vilka källor tar ni era data från: 
Skriv här vilka källor ni använt. NOTERA källa och datum för varje gång ni tar ut data, så 
att det är lätt för någon annan att fortsätta ta ut data. Det är bra om ni kan ta ut era data 
en gång varje månad och följa hur det går så ni vet om era insatser får effekt. Sätt gärna 
upp det ni drar ut i fikarummet, det kan ge ett ökat engagemang. 
Väljer ni indikatorer som speglar era förbättringsidéers implementering får ni gärna följa 
dem varje vecka för att snabbt veta om åtgärden får effekt eller inte. Idéer kan behöva 
bytas under förbättringsresans gång. 
 
Vi använder inga källor i vårt förbättringsarbete. 
 

 
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. 
 
 
Vi har valt att ofta boka klimakteriepatienter till mig då jag är väldigt intresserad och 
försöker vara påläst och uppdaterad. Jag brukar boka in 45 minuter per kvinna vid första 
besöket med frågeställning klimakteriet, detta för att ha tid att komma runt alla 
frågeställningar och problem och ha tid att lyssna på kvinnan. Ofta är där många frågor, 
oro, stress och ofta en psykisk problematik kring klimakteriet. 
 
Vi har bokat in uppföljande motiverande samtal med sköterska efter första besöket hos 
läkare där FAR har ordinerats och viktnedgång med ändrade levnadsvanor för att förbättra 
klimakteriesymptom varit i fokus. Vi har som mål att ha motiverande samtal ca 1-3 månad 
efter läkarbesöket, målet där har inte varit att redan notera viktnedgång men hoppet är att 
kvinnan då har kommit igång med fysisk aktivitet och känner sig motiverad att fortsätta på 
regelbunden basis och att hon redan då känner skillnad i sina klimakteriesymtom. Återbesök 
till sköterska bokas in igen efter ca 3 månader om patienten önskar. 
Ett återbesök till mig har bokats in efter 6 månader från första besöket. 
 
Vi har också fortfarande skyltar inne hos barnmorskorna i deras väntrum och inne på deras 
undersökningsrum om att boka in läkartid om dom har misstankar om att dom är i 
klimakteriet och lider av det. Barnmorskorna får ofta frågor men hinner inte svara utförligt 
då det inte finns tid. Det har fungerat bra att skylta med klimakteriet, vi upplever att det lett 
till att många fler sökt hjälp. 

 
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 
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gärna inkludera det i en bilaga (t.ex. över tid i form av ett linjediagram som visar mätvärdena 
över tid) 
 Indikatorna

mn 
T.ex. Andel 
diabetiker med 
HbA1c över 70 
mmol/mol 

Start
- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum/peri
od för start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal
) 

Result
at (% 
eller 
antal) 

Käll
a 

Datum
/ 
period 
för 
resulta
t-
värdet 

Indikato
r 1 

 

Psykisk hälsa 
enkät 

0,6 Mars-20  0,4  Dec-20 

Indikato
r 2 

 

Sömnskattning 
baserat på 
schema 

1,6 Mars-20  0,8  Dec-20 

Indikato
r 3 

Vallningar och 
svettningar 

2,2 Mars-20  1,2  Dec-20 

        
        
Övriga kommentarer:    
Indikator 1: Jag har mätt psykisk hälsa genom fråga 1 och 9 i MADRAS schemat. 
Intervallen är 0-6 där 0 är ingen psykisk ohälsa och 6 svår psykisk ohälsa. Jag har lagt 
ihop poängen och delat med antal kvinnor i start resp resultat och jämför därför medeltal. 
 
Indikator 2: Jag har mätt sömnskattning genom att välja fråga 2 i MADRAS schemat. 
Intervallen är 0-6 där 0 är inga problem och 6 är mycket problem. Jag har lagt ihop 
kvinnornas svar och delat med antal patienter i start resp slut resultat. Jag jämför därför 
medeltal. 
 
Indikator 3: Jag har gjort ett eget intervall mellan 0-3 i vallningar och svettningar där 0 
är inga svettningar och 3 är mycket svettningar. Jag har lagt ihop svaren och delat med 
antal patienter. Jag har alltså jämfört ett medeltal i start och slut beräkningen. 
 

 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

• Vad har ni lärt er? 
• 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? 
• Vad har ni för plan framåt gällande detta område? 

1. 
Vi har lärt oss att teamarbete och uppföljning är enormt viktigt för följsamhet av en ny 
livsstil i detta fall fysisk aktivitet Vi har lärt oss att kunskapen hos oss läkare är ringa när det 
gäller både hormonell och inte hormonell behandling. Vi har också lärt oss att behovet av 
vård hos kvinnor mellan ca 45-55 är större än vi hade trott. Vi har slutligen lärt oss att fysisk 
aktivitet verkligen kan göra en markant skillnad när det gäller klimakteriesymtom. Något vi 
visste innan men ser i vår undersökning också. 

 
2. Patienterna har varit ansvariga för förändringen av deras livsstil och den fysiska 
aktiviteten. Först genom att läsa på om FAR och vad det innebär och sen genom att 
regelbunden fysisk aktivitet + uppföljning med motiverande samtal hos sköterska. 
Patientens mående har mätts både innan och efter FAR skrevs ut och vi har mätt måendet ift 
sömn, vallningar och psykisk sinnesstämning samt livslust i starten och efter ca 9 månader. 

 
3. Vi kommer att fortsätta vara lyhörda för kvinnor i klimakteriet då deras symtom varierar. 
Vi kommer att ordinera fysisk aktivitet på recept, FAR till alla som önskar och inte redan 
tränar regelbundet och samtidigt berätta för dom att forskning visar att regelbunden fysisk 
aktivitet förbättrar många symtom i klimakteriet, främst vallningar och svettningar vilket 
många lider av. Vi kommer fortsätta försöka boka många av våra patienter med 
klimakteriebesvär till mig då jag har ett intresse av detta. Jag kommer att regelbundet föra 



diskussioner med både mina läkarkollegor, sköterskor och barnmorskor om vår 
gemensamma patientgrupp kvinnor i klimakteriet. På sikt har vi pratat om en mindre 
klimakteriemottagning där man kunde vara en läkare, en ssk och en barnmorska. 
. 
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 
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