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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

hypertoni 

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 hypertoni 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 hypertoni 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 senast 28 februari 2020 
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. 
  
Anders Rahmqvist, husläkare, anders.rahmqvist@ptj.se 
Marika Julkunen, sjuksköterska 
Maja Svankvist, sjuksköterska 
Päivi Remes, ST-läkare 
 
 
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, PrimärvårdsKvalitet (PvK) 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 tidigare arbetat med bl.a. diabetes, osteoporos där vi nu har en bra struktur. 
Ett område där vi ser en klar förbättringspotential är hypertoni. Vi ser i medrave4 att 7% (drygt 
100 patienter) av det totala antalet patienter med diagnos hypetoni registrerad under senaste 2 
åren ligger över 160/100 mmHg i blodtryck. Vidare att inte mer än hälften av patienterna med 
diagnos hypertoni når målblodtryck. 
 
  
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. hypertoni 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:anders.rahmqvist@ptj.se
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Hypertoni 
 
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 förbättra omhändertagandet av våra patienter som har högt blodtryck. Hypertoni är en 
stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, därför viktigt att förbättra omhändertagandet. 
 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av hypertoni (hitta fler), öka andel i % av dessa patienter som når målblodtryck 
(definiera målnivå) 

1. Ur medrave ta fram patienter med blodtryck >160/100. 
2. Inventera gruppen ovan för att finna riskpatienter (annan sjuklighet, riskfaktorer). Genom 

s.k. auditförfarande får varje husläkare i uppgift att inventera sina patienter i denna grupp. 
Detta ska vara klart till 31/3. 

3. När denna grupp är identifierad, bestämma mätbara mål; hur stor andel vill vi förbättra 
blodtrycksnivån på. 

 

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.   
 
Identifiera riskpatienter och koncentrera sig på dessa. 
 
Genom att kalla patienter för kontroll av blodtryck, läkemedelscompliance och erbjuda 
livsstilssamtal, sträva efter en förbättrad blodtryckskontroll. 
 
 

b.   
 
I den här rutan fyller ni i hur ni skulle kunna involvera era patienter i ert förbättringsarbete, t.ex. 
via patient i ert förbättringsteam, patientenkäter, patientintervjuer…. 
 

 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 patienter som 
har <140/90.  
Antal hypertoni-
årskontroller per månad 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Prevalens Hypertoni    PvK 201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av dessa patienter 
som har <140/90 

   PvK 201231 

Indikator 3 Andel i % av dessa patienter 
där tobaksvanor 
efterfrågats 

   Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 4 Andel i % där 
mikroalbuminuri 
dokumenterats 

   Med-
rave 
m4 

201231 

Indikator 5 Valfritt sätt att mäta och 
följa era idéer ni 
implementerar 

    201231 

Kommentar (valfritt):   
Indikator 1: andel hypertonipatienter som har ett blodtryck >160/100. 
Nuläge: gruppen av patienter med hypertoni och där blodtrycket överstiger 160/100 utgör för den 
senaste tvåårsperioden 7%, drygt 100 patienter. Källa: medrave4. 
 
Indikator 2:  antal genomförda patientbesök för blodryckskontroll och i hur stor andel av dessa har 
läkemedelscompliance och livstilsfaktorer penetrerats. Källa: medrave 4 + journalgranskning. 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
 
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 hypertoni 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 januari 2021, 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. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Vi har inventerat hur det ser ut för LidingöDoktorn när de gäller hypertoni. Vi har tagit ut statistik från 

medrave, vi har tittat på primärvårdskvalitet. I medrave har vi tittat på hur välkontrollerade våra hypertoniker är 

när det gäller blodtrycket. Vi fann att 7% av patienterna med hypertoni, sett över en 2-årsperiod, hade ett 

blodtryck över 160/100. Vi bestämde oss för att titta närmare på den gruppen.  

Vi genomförde en journalgenomgång där varje husläkare gick igenom sina patienter som hörde till gruppen och 

valde ut de patienter som hade flera riskfaktorer (diabetes, hyperlipidemi, fetma, rökare, ischemisk 

hjärtsjukdom, njursvikt). I detta arbete ingick också att utreda om det blodtryck som angavs i medrave var 

rättvisande. 

Detta arbete gav oss idéer: det visade sig vid journalgenomgången att i en hel del fall så var blodtrycksvärdet 

registrerat i medrave ej representativt. Det berodde på att resultat av dygnsmätning av blodtryck samt av 

hemmätning av blodtryck ej var registrerat på ett sätt som hämtas av medrave. Vi har nu ändrat sättet att 

registrera så att medrave hämtar värdena. Vi har skapat bättre mallar i journalen som underlättar 

registreringarna. 

Vi har analyserat flödena för patienter med hypertoni och för patienter med nyupptäckt högt blodtryck. Vi 

bestämde oss för att starta en form av hypertonimottagning men i blygsam skala: ett par timmar per vecka 

avsatt för 2 av våra mottagningssköterskor, för patienter med nyupptäckt förhöjt blodtryck, utan någon större 

samsjuklighet och där det skulle finnas utrymme för att penetrera levnadsvanor och ev åtgärder. Pga 

coronaepidemin har det hittills endast skett ett par patientmöten på denna mottagning. 

Vidare bestämde vi att vi ska ha använda oss av en struktur för patienternas hemmätning av blodtryck, vi 

kommer att använda oss av den mall som finns på VISS. 

 

 

Implementering: vi har haft ett team (allmänläkare, ST-läkare och mottagningssköterska). Vi har vid flera 

tillfällen informerat om vårt arbete på arbetsplatsträffar, vi har genomfört en s.k. kompetenslunch, där vi har 

berättat om hypertoni, om vår statistik samt hur man praktiskt går till väga när man mäter blodtrycket. Vi har 

diskuterat vårt kvalitetsarbete vid flera läkarmöten, bl.a. har vi också tittat på hur väl blodfetterna är 

kontrollerade hos våra hypertoniker samt på hur fördelningen av olika läkemedelsgrupper ser ut.  Två av våra 

mottagningssköterskor har gått kurs i levnadsvanor. 

 

Coronaepidemin har försvårat detta arbete, vi har inte, annat än i mycket begränsad omfattning, kunnat arbeta 

aktivt med hypertonipatienter. Vi avser att fortsätta vårt arbete kring hypertoni under 2021. 

 
 
 
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 

 
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 blodtryck > 

160/100 

7% 

Antal: 

118 

2018022

5 - 

2020022

6 

Minska 

andelen 

6% 

Antal: 105 

Med-

rave 

20180225 -

20201215 

Indikator 2 
 

Andel patienter 

med blodtryck 

>160/100 (annan 

period) 

7% 

 

2018022

5 - 

2020022

6 

Minska 

andelen 

5,3% 

 

Medrav

e 

20200226 - 

20201215 
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Indikator 3 Antal patienter med 

flera riskfaktorer 

och med blodtryck 

> 160/100. 

38 2018022

5 - 

2020022

6 

Minska 

antalet 

9 Journal

granskn

ing 

20200215 

Indikator 4        

Indikator 5        

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. Att använda oss av medrave och primärvårdskvalitet som verktyg i förbättrings- och kvalitetsarbete. 

Felkällor i registreringen av blodtryck. 

Hur man kan arbeta med tex PDSA-cykler, fortlöpande mätningar, smarta mål mm. 

Hypertoni utgör en stor patientgrupp. Genom att använda sig av medrave kan man lättare prioritera 

sina insatser mot de med störst risker för hjärt-kärlsjukdom.  
 
 

2. Vi har inte aktivt involverat patienter i vårt arbete, annat än att några patienter har kommit till vår 

hypertonimottagning. 
 

3. Coronaepidemin har begränsat möjligheterna att fullfölja vårt arbete i den delen att arbeta aktivt med 

patienterna; läkarbesök, hypertonimottagning, levnadsvanor. 
Vi har bestämt oss för att arbeta vidare med hypertoni som kvalitetsförbättringsområde under 2021. 

Anledningen är att vi pga coronaepidemin ej har kunnat komma igång med sjuksköterskeledd 

hypertonimottagning och inte heller i övrigt någon större utsträckning kunnat arbeta aktivt med 

hypertonipatienterna. Vi ska också arbeta vidare med att studera hur vi arbetar med andra riskfaktorer 

hos patienter med hypertoni; blodfetter, BMI, alkohol. Fortsatt internutbildning, kompetenshöjning. 

Fortsatta mätningar, ytterligare indikatorer kommer sannolikt att tillkomma. 
 
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC hypertoni 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

