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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  
Ett förbättringsarbete har större chanser att få goda resultat om flera olika yrkesgrupper deltar.  
Ange e-postadress för kontaktpersonen för arbetet. 
 

Carina Holmberg, distriktssköterska - carina.holmberg@sll.se 

Marie Haga, medicinsk sekreterare - britt-marie.haga@sll.se 

Abdullah Almaasarani, ST-läkare – abdullah.almaasarani@sll.se 

Marie Hellborg, sjuksköterska – marie.hellborg@sll.se 

Ása Kristjánsdottír, sjuksköterska – asa.kristjansdottir@sll.se 
 
 
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 
  

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje år insjuknar ca 25-30 000 

personer i sjukdomen. På Hässelby akademiska vårdcentral har vi via MedRave4 identifierat 

341 patienter med strokediagnos, fem år bakåt i tiden. Hässelby vårdcentral har  

18 500 listade patienter.  

 

I nuläget saknas rutiner för uppföljning av strokepatienter på vårdcentralen. Uppföljningen 

bygger idag på att patienten själv bokar tid, ofta i samband med receptförnyelser eller t.ex. 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:carina.holmberg@sll.se
mailto:marie.haga@sll.se
mailto:marie.hellborg@sll.se
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årskontroll av hypertoni. Patienter som drabbats av stroke är med andra ord en utsatt 

patientgrupp som lätt faller mellan stolarna, men det är viktigt att dessa patienter följs upp då 

de kan drabbas av ett flertal komplikationer. Vi vill därför skapa en lokal vårdrutin, där 

patienter årligen kallas från en väntelista för att få en strukturerad uppföljning. Väntelistan 

uppdateras sedan kontinuerligt när nya patienter tillkommer, utöver de 341 som redan ingår.  

 

Underlaget i MedRave4 visar att vi ligger långt från Socialstyrelsens riktlinjer vad gäller 

andelen patienter som får statinbehandling efter stroke, detta vill vi se över och förbättra. 

Förutom optimal medicinering är det viktigt att beakta livsstilsfaktorer som sömn-, kost- och 

motionsvanor samt rökning och bruk av alkohol, detta för att optimera livskvaliteten och 

förebygga återinsjuknande. För att få ökad kunskap om patientens hälsa väljer vi att börja 

använda oss av EQ-5D formulär, då det mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Även kognitiv nedsättning kan drabba strokepatienter. De patienter som under besöket 

påtalar minnessvikt kan erbjudas minnestest, MMSE-SR.  Besvär med psykisk ohälsa, 

kognitiv svikt och nedsatt livskvalitet är de facto vanligt förekommande efter stroke, men 

förbises ofta. Detta vill vi uppmärksamma vid den årliga uppföljningen genom att skapa en 

strukturerad rutin, som ska gagna patientens delaktighet och kontinuitet i vården.  
 
 
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… 
  

Förbättra vården och livskvaliteten för patienter drabbade av stroke. 
 
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 utarbeta en lokal vårdrutin för patienter som haft en stroke, för att tidigt identifiera 

nya eller förändrade symtom och erbjuda rätt åtgärd utifrån aktuell situation och behov, för 

att därigenom förbättra livskvaliteten samt förhindra återinsjuknande. 

  
 
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 

1. Utarbeta en lokal vårdrutin för årlig uppföljning av strokepatienter. 

2. Skapa väntelista utifrån identifiering i MedRave 4. 

3. Skapa kallelsebrev. 

4. Skapa blodprovspaket. 

5.  Erbjuda MMSE vid kognitiv nedsättning. 

6.  Optimera medicinsk behandling genom förbättrad statinbehandling. 
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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. 

5 a. Vi kommer att skapa en rutin och upprätta en väntelista för strokepatienter. Varje patient 

får sedan ett kallelsebrev, speciellt utformat för denna patientgrupp. I det årliga besöket ska 

det ingå blodprover och mätning av blodtryck, puls, vikt och EKG. Patienten kallas till 

samtal med sjuksköterska, där man går igenom livsstilsfaktorer såsom sömnkvalitet, kost- 

och motionsvanor, rökning och bruk av alkohol. Man samtalar även om livskvalitet och 

psykisk hälsa samt eventuella kognitiva nedsättningar.  

 

Till kallelsebrevet bifogas en EQ-5D hälsoenkät, som mätinstrument för livskvalitet. 

Samtalet utformas sedan efter denna och patientens behov. Vid misstanke om psykisk ohälsa 

får patienten fylla i screeningformulär inför medicinsk behandling och eventuellt behov av 

kuratorsamtal. Vid kognitiv nedsättning utförs undersökning med MMSE. Vid det 

efterföljande läkarbesöket ska den medicinska behandlingen optimeras och blodprover följas 

upp. Patienten remitteras därefter vid behov vidare till specialistenheter, fysio- och 

arbetsterapeut, logoped, kurator m.fl.  

 

b. Det är viktigt att patienterna blir kallade till en årlig uppföljning. Vår förhoppning är att 

optimera behandlingen och följa upp sekundärpreventiva insatser, samt säkerställa och öka 

patienternas livskvalitet. Vi har valt att involvera våra patienter via patientintervjuer.  

 

Personalen på vårdcentralen ska kontinuerligt informeras om kvalitetsprojektets innehåll och 

fortskridande på t.ex. APT och yrkesspecifika möten, för att öka delaktigheten i 

implementeringen av den nya rutinen som ska följas av alla berörda personalgrupper. 

 
 
  
 
 
 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… 

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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 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  Hur många patienter 
kommer på ssk-besök av de 
som blivit kallade? 
 

0 2020-11-
01 

100 %  2021-
01-31 

Indikator 2 
 

Hur många patienter 
kommer på läkarbesök av de 
som blivit kallade? 
 

0 2020-11-
01 

100 %  2021-
01-31 

Indikator 3 Hur många EKG utförs på 
de patienter som blivit 
kallade? 
 

0 2020-11-
01 

100 %  2021-
01-31 

Indikator 4 Hur många MMSE utförs på 
de patienter som blivit 
kallade? 
 

<1%* 2020-11-
01 

33 %  2021-
01-31 

Indikator 5 Hur många av de kallade 
patienterna har en aktiv 
statinbehandling efter 
läkarbesöket?  
 

50%* 2020-11-
01 

75 %  2021-
01-31 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från:  

*MedRave 4. 
 
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 

 

 

 

 

 

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

 

Vår intention var att förbättra vården och livskvaliteten hos patienter drabbade av stroke. 

Arbetet påbörjades i februari 2020 med att identifiera hur många av de listade patienterna på 

vårdcentralen som hade drabbats av stroke. Antalet vid denna tidpunkt blev 341 patienter. 

Steg ett blev att skapa en väntelista, där vi utgick från patientjournalen för att ta del av den 

senaste uppföljningen hos läkare. Vi hade planerat att börja kalla patienterna från april 2020, 

men p.g.a. rådande coronapandemi blev starten uppskjuten till november 2020, vilket 

avsevärt förkortade tiden för att testa våra förbättringsidéer.  

 

Vi skapade därefter en strokerutin, då en sådan saknades sedan tidigare. Inför skapandet av 

strokerutinen bjöd vi in patienter för intervju där förbättringsidéerna testades, som ett led i 

patientsamverkan. Rutinen som gjordes bygger på att patienten först träffar en sjuksköterska, 

som sedan bokar ett uppföljande besök till läkare. Vid sköterskebesöket ingår mätning av 

blodtryck, puls och vikt, samtal om sömnkvalitet, levnadsvanor, riskfaktorer som alkohol 

och rökning, bedömning av psykisk hälsa och kognitiv nedsättning, samt eventuella 

komplikationer efter stroke. Om det under besöket framkommer behov av vidare samtal om 

levnadsvanor, riskfaktorer eller kognitiv nedsättning, erbjuds patienten livsstilssamtal, 

minnestest, samtal om rökstopp etc. Om det däremot framkommer psykisk ohälsa, 

informeras läkaren om behovet av remiss till psykosociala teamet.  

 

Inför sköterskebesöket skickades först en hälsoenkät, EQ-5D, tillsammans med 

kallelsebrevet till patienten, dock valdes hälsoenkäten senare bort då den inte bidrog mycket 

till samtalet. Patientens hälsa och livskvalitet framkommer ändå under samtalet genom de 

frågor som sjuksköterskan ställer.  

 

Under sköterskebesöket bokas ett uppföljande läkarbesök. Primärt var tanken att patienten 

skulle ta blodprover inför sköterskebesöket. Detta visade sig dock bli lite krångligt, med 

tanke på att patienten sedan kanske inte fick tid hos den läkare som blodproven beställdes 

på, varpå vi beslutade att proverna skulle läggas in samtidigt som läkarbesöket bokades och 

att patienten skulle ta blodproverna inför läkarbesöket istället.  

 

Inför kallandet av patienterna skapades ett diagnosspecifikt kallelsebrev till sjuksköterska 

och läkare, med särskild information inför respektive besök. Vi bestämde även vilka 

blodprover som skulle tas inför besöket och skapade en strokeblodprovsgrupp. Samtlig 

information dokumenteras i TakeCare under Besök Hjärta/Kärl. 
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Enligt strokerutinen beslutades att patienten ska göra ett EKG inför läkarbesöket. Detta 

bokas av sjuksköterskan samtidigt som läkarbesöket bokas. Läkaren går sedan igenom 

blodprovssvaren, EKG-svaret och medicinoptimeringen. Ifall det under besöken 

framkommer behov av remisser skrivs dessa av läkaren.  

 

I början av november skickades de första breven med kallelse till sjuksköterska, men p.g.a. 

rådande pandemi blev antalet besök begränsade. Under november, december och januari 

kallades totalt 19 patienter, varav 17 kom. Dessa 17 patienter har blivit intervjuade efteråt 

om hur de uppfattade behandlingen enligt strokerutinen och har då uppgett sig vara nöjda 

med förfarandet.  

 

Vi har berättat om den nya rutinen på ett arbetsplatsmöte och informationen mottogs väl av 

övriga kollegor. Sjuksköterskor som bokar in strokepatienter för uppföljning hos läkare 

informerar nu kontinuerligt om att läkaren ska följa strokerutinen.  

 
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  
 

Hur många 
patienter 
kommer på 
sköterskebesök av 
de som blivit 
kallade? 

0 2020-
11-01 

100  17/19 
kom 
 (89 %) 

 2021-01-31 

Indikator 2 
 

Hur många 
patienter 
kommer på 
läkarbesök av de 
som blivit 
kallade? 
 

0 2020-
11-01 

100 % 13/13  
kom 
( 100 %) 

 2021-01-31 

Indikator 3 Hur många EKG 
utförs på de 
patienter som 
blivit kallade? 
 

0 2020-
11-01 

100 % 12/13 
utfördes 
(92 %) 

 2021-01-31 

Indikator 4 Hur många 
MMSE utförs på 
de patienter som 
blivit kallade? 
 

<1% 2020-
11-01 

33 % 4/17  
utfördes 
(24 %) 

 2021-01-31 
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Indikator 5 Hur många av de 

kallade 
patienterna har 
en aktiv 
statinbehandling 
efter 
läkarbesöket?  
 

50 % 2020-
11-01 

75 %* 9/17 
(53 %) 

 2021-01-31 

Övriga kommentarer:    

Av de 19 patienter som kallades till sjuksköterska avbokade två p.g.a. coronapandemin. Av 

de 17 som kom bokades 13 till uppföljande läkarbesök, fyra av patienterna hade redan varit 

hos läkare månaden innan. Av de 13 som kom till läkare togs EKG på tolv, då en patient 

nyligen hade gjort EKG på annan vårdinrättning. Samtliga 13 som kom till läkare lämnade 

blodprover. Fyra av de 17 patienterna hade kognitiv nedsättning och erbjöds nytt besök med 

minnestest. En patient erbjöds livsstilssamtal. Ett patientbesök utmynnade i ADD-utredning.  

 

Två av patienterna uppmanades att återuppta sömnapnébehandling, då de på eget bevåg hade 

avbrutit denna. En patient remitterades till ÖNH-mottagning. En patient skickades akut med 

ambulans till sjukhus p.g.a. supraventrikulär takykardi. Denna patient hade inga symtom vid 

besöket. En annan patient hade så högt blodtryck att jourläkare fick tillkallas för att åtgärda 

medicineringen, denna patient hade inte heller några symtom på sitt höga blodtryck. 

Troligen hade ingen av dessa två patienter sökt vård för sina värden eftersom de inte kände 

av några besvär, här kunde vi därför stoppa eventuella komplikationer i tid.  

 

Målet att utföra MMSE till 33 % uppnåddes inte, detta kan bero på att av de 19 patienter som 

kallades var merparten födda på 60-talet och därför i sammanhanget relativt unga. Endast 

fyra av de 17 patienterna som kom påtalade betydande minnessvikt och kognitiv nedsättning, 

vilket ledde till vidare utredning inklusive ny DT-hjärna. 

 

Målet att ordinera en aktiv statinbehandling till 75 % av patienterna uppnåddes inte. När vi 

tittade närmare på de 17 som kommit på uppföljande besök hade nio haft ischemisk stroke. 

En patient hade fått ett trauma mot skallen som lett till en blödning, en var för gammal för 

statinbehandling (född 1922), en hade för höga levervärden för en statinbehandling och fem 

patienter hade fått en intracerebral blödning och var alltså inte aktuella för statinbehandling. 

Av de nio patienter som haft en ischemisk stroke hade samtliga nio en statinbehandling som 

blivit justerad eller återinsatt efter läkarbesöket, så med andra ord blev resultatet 100 %.  
 

 

*En grundligare efterforskning visade att ett målvärde på 75 % statinbehandling gäller de 

patienter som drabbats av ischemisk stroke eller TIA, enligt Socialstyrelsen och Janusinfo 

Region Stockholm (https://janusinfo.se, 2021-01-08). 

 
 
 

https://janusinfo.se/
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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.  Vi har lärt oss att förbättringsarbete tar tid och att yttre omständigheter kan försvåra. Vi 

har i ännu större utsträckning än tidigare insett det stora behovet och värdet av 

uppföljningar av denna utsatta patientgrupp. Vi har i vårt möte med patienterna fått 

mycket uppskattning då de känner sig uppmärksammade och sedda.  

 

I skapandet av en ny rutin är det bra att ta del av kollegors kompetens och erfarenhet, det 

är också viktigt att engagera kollegorna för att rutinen ska kunna vidmakthållas.  

 

2.  I skapandet av rutinen tillfrågades patienterna vad de tyckte om denna typ av uppföljning. 

Merparten var positiva till att ha blivit kallade för en uppföljning istället för att själva 

behöva boka en tid. Patienterna upplevde det även som positivt att få frågor om sina 

levnadsvanor och sin livskvalitet, med detta har vi lärt oss att det är viktigt att 

vårdpersonalen är lyhörd och ställer adekvata frågor.  

3.  Flertalet patienter från strokeväntelistan har bokats in för besök i februari och i 

fortsättningen kommer patienter att bokas in månadsvis. Under dessa besök kommer man 

att utgå från den nu etablerade strokerutinen.  

 
 

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

