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Lideta Järva VC kvalitetsarbete 2020  

 
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet. 
 
Hassan Abdirahman Ali, ST-läkare 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
Vi har valt att följa vårdcentralens förskrivning av antibiotika vid otiter. Det är sedan länge känt att 
antibiotikaresistenser ökat med rekordfart vilket har lett till olika behandlingsrekommendationer 
inom sjukhus och primärvården för minimering av onödig förskrivning. Vi har valt att utgå från 
strama som vårdcentralen ska följa. Otiter är något som primärt ses på vårdcentraler. Enl strama är 
rekommendationen för förskrivning väldigt restriktiv hos barn mellan 1-12 år med tydliga undantag. 
Därför är det viktigt att kvalitetssäkra förskrivning av antibiotika i området då de flesta bör 
behandlas med aktiv exspektans. 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 

  
Akut otitis media 

Steg 3 Övergripande 

 
Vi vill vara i linje med stramas behandlingsrekommendationer för akut otitis media. 
 
 
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 

 
- Minska andel antibiotikabehandlade patienter mellan 1 och 12 år vid akut otitis media 
- Vi siktar på 10% minskning vid 2021-02-28 jämfört med föregående år. 
- Föreläsning, diskussioner samt det gemensamma arbetet för att uppnå målet inom läkargruppen. 
- Tidsramen har varit 1 år med start mars 2020 och avslutning februari 2021 men då inlämning så 
uppgiften ska vara färdig vid januari 2021 blivit slutdatum ett december 2020. 
 

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.   
 

Strama föreläsning på vårdcentralen. Speciell fokus på akut otitis media där vi presenterar hur 
vårdcentralen ligger till antibiotikaförskrivning i förhållande till andra vårdcentraler i regionen. 
Involvering av sjuksköterskor där varje bokat/drop-in patientbokning för öronbesvär markeras 
med exempelvis grön färg eller text för uppmärksamhet. Tydlig journalföring med gemensamma 
fraser för den patienten gruppen. 
 

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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b.   

 
Vi arbetar i ett utsatt område Spånga/Rinkeby där utmaningarna är många. Befolkningen här har i 
majoriteten utländsk härkomst, ofta med lågutbildning och sämre socioekonomisk förhållande 
jämfört med landet i stort. Många kommer från länder där sjukvården i helhet är utformat 
annorlunda om något alls. Antibiotikaförskrivning är generöst i många delar av världen framför allt i 
fattigare länder där sjukvården fallerat. Det är en del av sjukvårdspersonalarbetet att upplysa om 
sjukdom, förklara val av behandling och icke behandling. Med detta arbete önskar vi per automatik 
vid icke behandling utbilda patienten varför antibiotika inte är indicerat. Vår erfarenhet är patienter 
ofta förstår och tar till sig information given att man tar den tiden som sjukvårdspersonal. 
 
 Steg 6 Indikatorer 

 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  Andel patienter som 
antibiotikabehandlats för 
akut otitis media som har 
åldergrupp 1-12 år  

49% 20-03-
01 

39% Med 
Rev 

21-02-
28 

Indikator 2 
 

      

Indikator 3       

Indikator 4       

Indikator 5       

 

 
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 följa det redan beprövade och framtagna metoden för att minska 
antibiotikaförskrivning: nämligen strama. Vi har lagt stort vikt på att föreläsa om stramas gällande 
riktlinjer, påminna vid läkarmöte samt att informera nya läkare gällande kvalitetsarbetet och hur vi 
arbetar kring detta. Vi har haft informationsmöte och uppföljningsmöte för sjuksköterskor som sitter 
i telefon gällande bokning av otit misstänkta patienter samt fokus på råd kring egenvård enl strama. 
 
Det har samtidigt varit Pandemi år 2020 där COVID-19 drastisk i början av året dragit ner på 
besöken gällande infektionspatienter i överlag då alla skulle stanna hemma och isolerar sig själv vid 
akut övre luftvägsinfektion inklusive vid öron besvär. Vi tror att även detta bidragit till minimering av 
antibiotikaförskrivning till otit patienter. Sedan har vi ändå lyckats öppna upp infektionsrum för alla 
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patienter med misstänkta öli symptom så vi tror att vi ändå lyckats träffa tillräckligt många patienter 
med otit för att dra slutsatser. 
 

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  
 

Andel patienter 
som 
antibiotikabehand
lats för akut otitis 
media som har 
åldergrupp 1-12 år  

 
49 % 

 
2020-
01-01 

 
10 % 
minsk
ning 

 
36,7% 

 
Med 
Rev 

 
Dec-2020 

Övriga kommentarer:    
 
 
 
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 har varit lärorikt på många olika plan att genomföra kvalitetsarbete. Hela vårdcentralen har 
engagerat sig och det har varit många dialoger och diskussioner där bl.a. på läkarmöte och vi har 
eftersträvat att följa stramas behandlingsrekommendationer. Vi har även haft en diskussioner 
kollegor emellan vid APT. Sjuksköterskorna har redan vid telefonkontakten med patienten fått 
ytterligare instruktioner på egen vård där feedback från patienter varit bra vid uppföljningar. Genom 
kvalitetsarbetet har vi också fått kvittens på våra rutiner då vi har minskat får antibiotikaförskrivning 
drygt 13%, målet varit ambitiöst med 10%. 
 
2. 
 
Vi har haft stort fokus på egen vård vid första kontakten med sjuksköterskan, med tydlig information 
till patienten där fokusen legat på information och förklaringar till föräldrar kring varför man 
rekommenderar aktiv expektans, antibiotika och antibiotika resistens och vad de har att vänta sig 
hemma med sjuka barnet. Man har följt upp dessa patienten per telefon, alternativt erbjudit att de 
ringer vid behov för fysisk möte. Många av patienterna ha varit glada över informationen vid 
uppföljningssamtalet och även lättat att sluppit antibiotika till sina barn. 
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3. 
 
Vi kommer att fortsätta de inplanterade rutinerna kring otit. Vi kommer även att följa upp Med Rev 
statistiken. Pandemin har påverkat patientflödet där fler valt att stanna hemma vid ÖLI-symtom, 
många har ringt till digitala aktörer men vi upplever ändå att vi har fått bra antal med otiter då de 
flesta digitala aktörerna tydlig rekommenderat kontakt med vårdcentralen då de inte kan titta in på 
örat.  
 
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

