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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. 
  
Jeanette Blomqvist, Verksamhetschef, jeanette.m.blomqvist@sll.se 
Victoria Rouzdar, Specialist i allmänmedicin 
Sheila Javadi, Specialist i allmänmedicin 
Jessica Husman, Enhetschef och distriktssköterska 
Julia Wegman, Sjuksköterska, hjärt-kärl 
Anette Nordin Binay, Sjuksköterska, hjärt-kärl 
 
 
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 
 
Vi har via medrave sett att vi har onödigt många patienter med pågående waranbehandling vad gäller 
diagnosen förmaksflimmer. Vi vill förenkla för patienterna så de inte behöver besöka vårdcentralen 
specifikt gällande provtagning och ordination. Det är även en stor administrativ hantering kring 
waranordinationer vilket involverar reception, laboratoriet, läkare och sjuksköterska. Det är patienter 
som missar sina provtagningar och därmed ny ordination vilket är en patientsäkerhetsrisk. Det finns 
även evidens som pekar på att NOAK är ett bra alternativ till Waran.   
 
Vi har även sett att 20% av patienterna med förmaksflimmer inte har någon behandling med 
antikoagulantia. Det är en väldigt viktig grupp som annars har hög risk att få stroke. Vi behöver även 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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förbättra hanteringen och årskontroller för patienter med förmaksflimmer. Vi har utifrån ovan därför 
valt detta ämne. 
 
Tidigare arbete kring hjärtsvikt har lett till att vi nu sedan hösten 2019 har en nystartad 
sköterskeledd hjärt-kärlmottagning så där fortsätter vi att jobba mot att förbättra vården kring våra 
hypertoniker. Det var under processen kring att starta hjärt-kärlmottagningen som gjorde att vi 
uppmärksammade patienterna med förmaksflimmer så det finns en tanke redan från i mitten av 
2019 kring det.  
 
2019 års arbete är pågående och det gäller diabetespatienter med höga blodtryck, så vi ville den här 
gången rikta in oss mot en hjärt-kärldiagnos.  
 
 
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…… 
 Vi har valt att arbeta med våra patienter med diagnosen förmaksflimmer som har behandling med 
Waran i nuläget med övergång till behandling med NOAK samt titta på de patienter med 
förmaksflimmer som inte har någon antikoagulantia behandling alls.  
 
 
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 föra över fler patienter med diagnosen förmaksflimmer till behandling med NOAK på de 
patienter där byte är möjligt och förenkla för dem. Vi vill även titta på och göra bedömning kring de 
patienter med diagnosen förmaksflimmer som inte har någon antikoagulantiabehandling alls.  
 
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 

  
Vi vill öka andel patienter i % med diagnosen förmaksflimmer I48-, som behandlas med NOAK.  
Vi vill minska andel patienter i % med diagnosen förmaksflimmer I48-, som behandlas med Waran. 
 
Vi har en del patienter  med förmaksflimmer som i nuläget inte har någon antikoagulantia av oklar 
orsak. Utifrån journalgranskning vill vi finna orsak till det. Om möjligt, efter bedömningen, sätta in 
på NOAK och därmed minska andel patienter i % med diagnosen förmaksflimmer I48- som inte har 
någon antikoagulantiabehandling. 
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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.   
Vi har, 2020-01-01, 274 st patienter med diagnosen förmaksflimmer I48-. 
Vi vill kalla våra patienter med förmaksflimmer som är behandlade med Waran till ett 
informationsmöte angående NOAK och hur ett eventuellt byte går till. Där får patienterna noggrann 
information om vad förmaksflimmer är samt jämförelse mellan Waran och NOAK behandling med 
för- och nackdelar. Patienterna får även information om hur ett eventuellt byte går till samt även 
möjlighet att ställa frågor till sin husläkare. De patienter som är intresserade av att få en bedömning, 
om det är möjligt att sättas över från Waran till NOAK, blir sedan individuellt kallade till ett 
läkarbesök hos husläkare med en tydlig rutin kring provtagning och hantering. 
 
I processen kring uppföljning i samband med byte blir även vår sköterskeledda hjärt-kärlmottagning 
involverad.  
 
För de patienter med diagnosen förmaksflimmer som inte har någon antikoagulantia kommer vi göra 
en individuell journalgranskning för att finna orsak. De patienterna som är aktuella för behandlingen 
blir kallade till läkarbesök.   
 
 

b.   
 
Se ovan, patienterna blir delaktiga via informationsmötet samt i processen hos läkare och hjärt-
kärlmottagning.  

 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  Andel patienter med 
diagnosen förmaksflimmer 
I48- med Waranbehandling 

36% 2020-
01-01 

20% Medr
ave 

2020-
12-31 

Indikator 2 
 

Andel patienter med 
diagnosen förmaksflimmer 
I48- med NOAK behandling 

44% 2020-
01-01 

60% Medr
ave 

2020-
12-31 

Indikator 3 Andel patienter med 
diagnosen förmaksflimmer, 

20% 2020-
01-01 

Minsk
a % 

Medr
ave 

2020-
12-31 

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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I48- utan 
antikoagulantiabehandling 

       

       

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Medrave, M4 samt Primärvårdskvalitet, 2020-01-01 
 
 
 
 
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 började med att kalla våra patienter, i mindre grupper, med förmaksflimmer som är behandlade 
med Waran till ett informationsmöte angående NOAK och hur ett eventuellt byte går till. Där fick 
patienterna noggrann information om vad förmaksflimmer är samt jämförelse mellan Waran och 
NOAK behandling med för- och nackdelar. Patienterna fick även information om hur ett eventuellt 
byte går till samt även möjlighet att ställa frågor till sin husläkare. De patienter som sedan var 
intresserade av att få en bedömning, om det är möjligt att sättas över från Waran till NOAK, blev 
individuellt kallade till ett läkarbesök hos husläkare med en tydlig rutin kring provtagning och 
hantering. 
 
I processen kring uppföljning i samband med byte blev även vår sköterskeledda hjärt-kärlmottagning 
involverad.  
 
För de patienter med diagnosen förmaksflimmer som inte har någon antikoagulantia behandling 
gjorde vi en individuell journalgranskning för att finna orsak. De patienterna som sedan var aktuella 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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för behandlingen blev kallade till läkarbesök. En del patienter uppfyllde dock inte Chads-Vasc 
kriterier och fick 0 poäng vilka därför inte skulle ha behandling med antikoagulantia.  
 
Patienterna är uppsatta på väntelista till hjärt-kärlmottagningen för årlig kontroll.  
 
 
 
 

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 
med diagnosen 
förmaksflimmer 
I48- med 
Waranbehandling  

36% 2020-
01-01 

20% 
eller 
mindr
e 

19% MedR
ave 

2020-12-31 

Indikator 2 
 

Andel patienter 
med diagnosen 
förmaksflimmer 
I48- med NOAK 
behandling 

44% 2020-
01-01 

60% 69% MedR
ave 

2020-12-31 

Indikator 3 Andel patienter 
med diagnosen 
förmaksflimmer, 
I48- utan 
antikoagulantiabe
handling 

20% 2020-
01-01 

Minsk
a % 

12% MedR
ave 

2020-12-31 

        

        

Övriga kommentarer:    
 
Resultatet påvisar att våra insatser har givit gott resultat enligt våra satta mål.  
 
 
 
 
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? 
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1. 
Vi har lärt oss att vi måste involvera patienten utifrån behov samt öka förståelsen och kunskap kring 
deras diagnos och behandling för att öka följsamhet och kontinuitet. Vi har även lärt oss att börja 
använda oss av vår hjärt-kärlmottagning för årliga kontroller. Att även vi gör rätt bedömning kring 
patienter med förmaksflimmer så fler patienter övergår från waran till NOAK där så är möjligt. Vi har 
även lärt oss att alla inte ska ha antikoagulantia.  
 
 
 
2. 
Vi har lyssnat in vad patienter saknar för information kring deras diagnos och behandling. Vi har 
tagit fram ett material som användes för att få ökad kunskap. Behovet har funnits. Patienten har 
sedan kunnat ta ställning till byte från waran till NOAK. Dialog har förts både vid själva 
läkarbedömningen kring bytet samt sedan de uppföljande besöken hos hjärt-kärlmottagningen.  
 

3. 
Patienten sätts upp på väntelista för årskontroller via hjärt-kärlmottagningen. Efter pandemin och 
restriktioner släpps åter införa föreläsningar för patienter för att få ökad kunskap och förståelse för 
sin diagnos och behandling.   
 
 

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

