
  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Husläkarna i Österåker 
  
Verksamhetschef 
 Peter Hallin 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

 

Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

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  
 
Cristina Rodrigo – Specialist i Allmänmedicin 
Annica Magnusson – Distriktssköterska/Diabetessköterska 
Caroline Fridblom – ST-läkare i Allmänmedicin 
 
 
 Beskrivning av nuläget 
 
  
På vår mottagning har vi sedan många år ett välfungerande diabetesteam med distriktssköterska och 
diabetesansvarig läkare. Vi har regelbundna diabetesronder varannan vecka och har fokuserat på 
våra patienter med HbA1c >70 mmol/mol.  
Vi har dock varit sämre på att uppnå målvärdet för hypertoni hos våra diabetiker samt att behandla 
med statiner. 
Vi måste också bli bättre på att journalföra alla diagnoser som tex ischemisk hjärtsjukdom, 
cerebrovaskulär sjukdom, retinopati etc. 
Ytterligare en förbättringspotential är att utföra fotstatus regelbundet på våra patienter 
 
Val av tema för förbättringsarbete 
 
  
Diabetes mellitus typ 2 

Övergripande mål  
 
 
Vi vill förbättra kvaliteten på vården av våra diabetiker och på så sätt minska risken för 
komplikationer hos dem. 
 
Specifika delmål  

  
 

1- Fortsatt identifiering av pat med HbA1c > 70 mmon/mol 
2- Öka andelen pat med blodtryck < 140/85 
3- Öka andelen pat som står på statiner 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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4- Diagnossättning av pat med hjärt- kärlsjukdom, njursvikt, retinopati och 
cerebrovaskulär sjukdom 

5- Öka frekvensen av utfört och dokumenterat fotstatus 
6- Kontrollera läkemedelsordinationer så att de står i vårat namn och inte hos 

sjukhusläkare. 
 
 

 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventioner) 

a. Informera kollegor om pågående kvalitetsarbete samt uppmuntra till att hela tiden ha dessa 
förbättringsidéer i fokus. 
Regelbundet (varje månad) dra ut statistik ur Medrave4 samt NDR och förevisa för 
kollegorna samt identifiera pat med avvikande värden och dela ut till ansvarig läkare. 
 
Studiebesök i närliggande vårdcentral som uppnått bättre värden än vi och försöka lära av 
dem samt öka samarbetet mellan vårdcentralerna 
 
Bjuda in Öl i Endokrinologi och Diabetolog Lena Landstedt-Hallin till vårdcentralen vid 2 
tillfällen under våren 2020 för föreläsning hos oss. 

 
b.  Informera pat om att det pågår ett förbättringsarbete om diabetes på mottagningen. 

Dela ut patientenkäter samt intervjua patienter för att dokumentera hur de upplever vården 
hos oss samt be de komma med förbättringsförslag från deras synvinkel 

 

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

 Indikatornamn 
 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Prevalens Diabetes typ 2 1174 191231 1200 NDR
+Med
rave 

201231 

Indikator 2 
 

Pat med HbA1c >70 7,4% 191231 5% NDR
+Med
rave 

201231 

Indikator 3 Pat med blodtryck <140/85 52,5% 191231 65% NDR
+Med
rave 

201231 

Indikator 4 Pat som står på statiner 53% 191231 65% NDR
+Med
rave 

201231 

Indikator 5 Pat där fotstatus 
dokumenterats 

56,7 191231 90% NDR
+Med
rave 

201231 

Kommentar (valfritt):   
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Vilka källor tar ni era data från: 
Medrave4 samt NDR 
 
 
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 haft ett möte med diabetesansvarig sjuksköterska på närliggande vårdcentral. Överläkare Lena 
Landstedt-Hallin har föreläst för läkare och diabetessköterska men endast 1 gång pga. Pandemin. 
Kollegor har informerats om förbättringsarbetet och återkommande uppmuntrats till förbättring. 
På grund av pandemin har en del årskontroller skjutits upp. 

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  
 

Prevalens 
Diabetes typ 2 

1174 191231 1200 1015 NDR+
Medra
ve  

201231 

Indikator 2 
 

Pat med HbA1c 
>70 

7.4 191231 5% 5,5% NDR+
Medra
ve 

201231 

Indikator 3 Pat med blodtryck 
<140/85 

52,5 191231 65% 59,4 NDR+
Medra
ve 

201231 

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


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Husläkarna i Österåker 
  
Verksamhetschef 
 Peter Hallin 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

 

Indikator 4 Pat som står på 
statiner 

53% 191231 65% 50,3 NDR+
Medra
ve 

201231 

Indikator 5 Pat där fotstatus 
dokumenterats 

56,7 191231 90% 63,1 NDR+
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. 
 
 
 
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. 

Det behövs återkommande uppföljning av resultat och uppmuntran av kollegor. Det finns 

en del felkällor är svåra att påverka pga. datatekniska skäl. 

2. 
 

Vi försöker ständigt att patienten ska vara delaktig i sin utredning och behandling. Vi har 

försökt vara tydligare angående målvärden och vad de står för. 

3. 
 

Resultatet blev över förväntan med tanke på pandemin. Vi har kommit en liten bit på 

vägen och planerar att följa upp resultaten även 2021. 

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

