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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. 
  

Kiran Khiani ST-läkare kirandrnankani@gmail.com, Peter Nordström Specialist i 
allmänmedicin MAL och handledare, Birgitta Eldridge Verksamhetschef, Emma 
Hög Björnstad Sjuksköterska.  
 
 
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 
  

Idag är vi mycket bra på behandla Diabetes, hypertoni, KOL och förmaksflimmer. 
Prevalensen av hjärtsvikt är cirka 2 procent. Vi ser i Medrave att vi har ett behov att 
hitta patienter med odiagnostiserad hjärtsvikt. Vi vet idag att de vanligaste 
orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck, tidigare hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom, 
diabetes, järnbrist anemi och även alkoholöverkonsumtion ökar risken.  
 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Syfte med detta arbete är att ge bra vård genom att tidigt upptäcka och följa upp 
patienter. Ge bättre livskvalitet genom att ge rätt behandling, optimal dosjustering 
och rehabilitering samt minska sjukdomsbördan genom färre sjukhusinläggningar.  
 

Vi vill införa hjärtsviktmottagning på vår vårdcentral i samarbete med 
rehabiliteringscenter (PVR) som redan finns på vårdcentralen. 
 
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…… 
  

Hjärtsvikt 
 
 
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 

 
Hjärtsvikt är ett kronisk, allvarligt, vanligt och behandlingsbart sjukdomstillstånd 
och tidig upptäckt och behandling gör en stor skillnad. Bra diagnostik krävs för bra 
behandling.  
 

Vi vill förbättra verksamheten genom att hitta fler patienter med sjukdomen, ge bra 
vård genom att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling, uppföljning och 
rehabilitering. 
 
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!  
 

Vi vill kartlägga eller öka prevalensen av hjärtsviktpatienter på AKKA hälsocentralen 
under år 2020. Prevalensen av hjärtsvikt är cirka 2 % och enl. Med rave ligger vi 
cirka 0,99 %. 
 
Vi vill erbjuda återbesök och uppföljning av alla hjärtsvikt patienter genom att 
etablera hjärtsvikt mottagning tillsammans med DSK och rehabiliterings (PVR) som 
redan finns på vårdcentralen. Idag erbjuder vi cirka 45 % av våra patienter på 
återbesök och målet ska vara 100 % 
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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.  

Med ett enkelt blodprov NT pro BNP och Hjärt EKO kan man hitta diagnostiserade 
hjärtsviktspatienter. 

 
b.  

Med hjärtsviktsmottagning får patienten möjlighet att kontrollera sina symptom och 
träffa en erfaren hjärtsviktsläkare och sjuksköterska som ett team och få 
symptomkännedom och upptitrering av sina mediciner 
 
Med ett rehabiliteringsteam ges patienten bland annat en bra livskvalitet. 
 
Det är mycket viktig för våra patienter att ge bättre livskvalitet, minskat lidande, 
mindre symptom, mindre sjukhusinläggningar och minska kostnaden för 
sjukvården.  
 
Vi kan erbjuda läkarbesök för alla listade patienter med hjärtsviktsdiagnos en gång 
per år. 
 
 
 
 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 med 
diagnosen till hjärtsvikt. 

149 20-01-01 260 
enl. 
preval
ensen 

Mdra
ve 

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 2 
 

Antal patienter sökte 
med symptom, dyspne, 
svullna ben, trötthet 
som misstänkt ev. 
hjärtsvikt år 2020 

148 20-01-01  Medr
ave 

201231 

Indikator 3 Antal patienter från 
indikator 2, hittades 
med högt NTproBNP  

124 20-01-01  Medr
ave 

201231 

Indikator 4 Antal patienter från 
idikator 2,och 3 som 
genomgick hjärt EKO 

21 20-01-01  Medr
ave 

201231 

Indikator 5 Antal patienter från 
indikator 2,3 och 4 satt 
vi diagnos på Hjärtsvikt 
I50 

16 20-01-01  Medr
ave 

201231 

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. 
 
 
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 

 
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. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Vi började vårt arbete från januari 2020 genom att vi skrev ett kort PM till alla våra 
läkare, kollegor.  
1: Tydliga instruktioner att kontrollera NT-proBNP på alla patienter med 
risk för att utveckla hjärtsvikt till exempel alla patienter med tidigare hjärtinfarkt, 
patienter med kroniskt förmaksflimmer, patienter som hade diabetes eller hypertoni 
och patienter med KOL. Patienter som sökte med symptom på andningssvårigheter, 
nattliga besvär med andning, nattlig hosta, nedsatt allmäntillstånd, trötthet, svullna 
fotleder och ascites, hjärtklappning eller andra obehag i bröstet. Gärna fråga aktivt 
om olika symptom.  
 
2: Vid förhöjda nivåer beställa hjärt EKO för att bekräfta diagnosen. 
 
3: Tidigt sätta in behandling med ARB eller ACE hämmare och 
betablockerare redan vid misstanke om hjärtsvikt under utredningen.  
Vi tog DATA från Medrave från januari år 2015 till december 2020 för att uppskatta 
prevalensen där hittade vi totalt 149 patienter som hade fått diagnos hjärtsvikt, vi 
kontrollerade bara patienter som var listade på VC.  
 
År 2020 var ett speciellt år för hela världen pga. Covid 19 pandemin. Trots pandemi 
hittade vi flera odiagnostiserade patienter från januari 2020 t.o.m. december 2020. 
Hur: Dels beror detta på att vi blev duktiga på att kontrollera NTproBNP på alla 
patienter med risk för hjärtsvikt som sökte med symtom på andfåddhet, trötthet och 
så vidare. Dels frågade vi aktivt om olika symptom. Och dels pga. att vår personal 
blev mer uppmärksam och många av våra gamla sköra patienter fick flera hembesök 
av läkare där man misstänkt hjärtsvikt utifrån symptom och klinisk bild.  
  
Syftet med vårt förbättringsarbete var att kartlägga prevalens, tidig diagnostik och 
optimal och adekvat behandling.  
 
Under år 2020 ville vi införa hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen i samarbete 
med hjärtsvikts ssk och rehabiliteringscenter (PVR) som redan finns på 
vårdcentralen.  
 
P.g.a. pandemin med Covid 19 och alla dessa omständigheter kunde vi inte etablera 
en hjärtsviktsmottagning på vår VC då vi ville undvika smittspridning och att våra 
gamla patienter skulle komma till mottagning. Vi utökade till flera hembesök där 
våra kollegor åkte hem till patienterna med all skyddsutrustning. Vi justerade deras 
mediciner och tog prover och sedan skickades remiss för EKO. Vi kommer att 
fortsätta med denna rutin på vår mottagning. Vi har en förbättringspotential.  
 
Vi kommer att erbjuda ett läkarbesök till alla listade patienter med 
hjärtsviktsdiagnos en gång per år. Vi ser fram emot att etablera en 
hjärtsviktsmottagning under de närmast månaderna och ge våra patienter 
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möjligheten att kontrollera sina symptom och träffa en erfaren hjärtsvikts läkare och 
sjuksköterska och sjukgymnaster i ett team och få symptomkännedom och 
upptitrering av sina mediciner till exempel diuretika. Våga träna med lätt till måttlig 
intensitet, till exempel i 10-60 minuter efter rekommendationer av en erfaren 
sjukgymnast vilket ger utökad gångsträcka, ökar maximalt syreupptag, och ger 
bättre livskvalitet. 
 

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. Antal 
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 
med diagnosen 
till hjärtsvikt. 

149 20-01-
01 

260 
enl. 
preval
ensen 

Mdrave 20123
1 

dec 2020,  

Indikator 2 Antal patienter 
sökte med 
symptom, 
dyspne, 
svullna ben, 
trötthet som 
misstänkt ev. 
hjärtsvikt år 
2020 

148 20-01-
01 

 Medrave 20123
1 

 dec 2020,  

Indikator 3 Antal patienter 
från indikator 
2, hittades 
med högt 
NTproBNP  

124 20-01-
01 

 Mdrave 20123
1 

 dec 2020 

Indikator 4 Antal patienter 
från idikator 
2,och 3 som 
genomgick 
hjärt EKO 

21 20-01-
01 

 Medrave 20123
1 

dec 2020 

Indikator 5 Antal patienter 
från indikator 
2,3 och 4 satt 
vi diagnos på 
Hjärtsvikt I50 
 

16 20-01-
01 

 Medrave 20123
1 

dec 2020 



  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 

Hälsocentralen Akka Västerhaninge. 
  
Verksamhetschef 

 Birgitta Eldridge 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
Övriga kommentarer:    
 
 

På grund av Covid pandemi kunde vi inte erbjuda våra patienter uppföljning hos dsk 
eller rehabiliterings team (PVR)  
 
 
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 lärde oss mycket i år, speciellt under Covid-pandemin. Vi märkte att våra gamla 
sköra sjuka patienter behöver mer uppmärksamhet. Vi lärde oss att det är mycket 
lätt att missa diagnosen hjärtsvikt p.g.a. andra samsjukligheter. 
Vi lärde oss att med lite utökad uppmärksamhet och tydlighet ger tidig diagnos och 
tidig insättning av behandling gör en stor skillnad. Små åtgärder ger bättre 
livskvalitet. Begränsa symptomen och förhindra sjukhusinläggningar.  
 
 
2. 

För att behålla vår lärdomar skrev vi ett tydligt PM för vår läkargrupp om att alla 
patienter med risk för hjärtsvikt utveckling bör kontrollera NTproBNP och vid 
förhöjda nivåer beställs hjärt EKO för att bekräfta diagnosen och tidigt kunna sätta 
in behandling med ARB eller ACE hämmare och betablockare. Kontrollera järn och 
blodvärden och elektrolyter. Eventuell sätta in behandling med aldosteron 
antagonist, till exempel Spironolakton som är en kaliumsparande diuretiska samt 
skyddar mot diastolisk hjärtsvikt. 
 
Genom diskussioner med läkare, sjuksköterskor och rehabiliteringsteam höjde vi 
kompetensen och ökar även förståelsen om sjukdomen vilket ger en bättre vård för 
våra hjärtsviktspatienter. 
 
3. 

Det finns flera datakällor som har varit mycket användbart under vårt arbete till 
exempel, viss.nu, Pub Med, internetmedicin, med olika artiklar om hjärtsvikt och 
underdiagnostik, European Society of Cardiology guidelines om behandlings trappa, 
NYHA (New York Heart Association) klass vid hjärtsvikt, vårt journalsystem Take 
Care och MedRave. 
 
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

