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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. 
  
Thore Ascheberg, Specialist i allmänmedicin, MAL (Thore.Ascheberg@marstalakarhus.se) 
Jacob Zeino, ST-läkare 
Virgie Salazar, Diabetssköterska 
 
 
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 
  
För två år sedan implementerades ett nytt system på Märsta Läkarhus hur man tar hand om sina 
patienter med kroniska sjukdomar, vilket bäst kan beskrivas med uttrycket ”lokalt vårdprogram”.  
Detta innebär bl.a. att patienterna kallas regelbundet och följs upp på ett standardiserat sätt. 
Även om vi kunde se en tydlig förbättring gällande kontinuitet och en tendens om förbättrad 
behandlingsoutcome, visar det sig att vi fortfarande kan förbättra oss avseende vissa resultat, fram 
för allt vad gäller diabetespatienter och dokumenterade resultat i NDR. 
 
 
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…… 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:Thore.Ascheberg@marstalakarhus.se
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 Diabetes mellitus, typ 2 
 

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 resultatet av diabetesbehandlingen patienterna få på vår mottagning. 
 
Typ 2-diabetes är ett stort mediciniskt och ekonomiskt problem som drabbar länder över hela världen. I 
Sverige har mer än 350 000 personer en diagnostiserad typ 2-diabetes, vilket motsvarar ca 4% av 
befolkningen. Den genomsnittliga behandlingskostnaden för varje patient med typ 2-diabetes beräknas med 
flera tusen kronor per år vilket innebär en tydligt ekonomiskt belastning för hälsosystemet. På individuell nivå 
har de medicinska problemen störst betydelse. DMII medför en stor risk att patienterna utvecklar grava 
sekundära komplikationer såsom kardiovaskulära sjukdomar, njur-, nerv- eller ögonskador. 
Som visades i olika studier reducerar bra inställda HbA1c-, blodtryck- och LDLvärden samt normalvikt risken 
för diabeteskomplikationer. 
 
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 

  
Bland alla patienter med känd typ 2 diabetes vill vi öka antalet patienter med mål-HbA1c <52, 
minskar antalet patienter med dålig metabolisk kontroll (HbA1c >70) samt ökar antalet patienter 
med välinställda blodfettvärden. 
 
 

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.  Inom interprofessionella diskussioner mellan läkare, DSK, SSK och USK försökte vi 
kartlägga i vila dela av behandlingen vi är bra på och i vilka områden det finns möjligheter 
för att bli bättre. 
Det visar sig att grundstrukturen med kallelsesystem och personlig kontinuitet i 
patientkontakten fungerar bra. Däremot är vi svagare med att sätta tydliga individuella 
behandlingsmål och följa upp dem i fall att patienten inte når dem. 
 
Vi kommer göra en satsning med upprepade interprofessionella interna utbildningar samt 
regelbunden visuell uppföljning av våra resultat, t.ex. genomgång NDR-resultatöversikt var 
annan månad. 

 
 

b.  Vi kommer lägga mer fokus på att definiera individuella mål i diskussion med patienten. 
Detta bör vara båda långsiktiga och realistiska kortsiktiga mål (delmål) för att förankra 
behandlingsstrategin hos patienten och för att öka den individuella complience. 

 

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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 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 diabetiker med HbA1c 
<52 mmol/mol 

57,2% 2019 60% NDR 201231 

Indikator 2 
 

Andel diabetiker med HbA1c 
>70 mmol/mol 

11,6% 2019 10% NDR 201231 

Indikator 3 Andel diabetiker med LDL 
<2,5 mmol/L 

45,5% 2019 60% NDR 201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
NDR 
 
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 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 gjorde en satsning med upprepade interprofessionella interna utbildningar samt regelbunden 
visuell uppföljning av våra resultat med genomgång i NDR-resultatöversikt. 
 
Pga. Den rådande COVID-pandemi blev detta tillfällen dock inte så ofta som vi önskade. Vi blev 
upptagna med andra rutiner och processer som vi var tvungen att etablera, samtidigt kändes det inte 
så optimalt att samla stora personalgrupper i samma rum för utbildningar. Vi var alltså tvungen att 
hålla samma informationsmöte/utbildning flera gånger, vilket medförde att det totala antalet olika 
utbildningsämnen praktiskt minskade. 
 
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 diabetiker 
med HbA1c <52 
mmol/mol 

57,2% 2019 60% 62,3% NDR Dec 2020 

Indikator 2 
 

Andel diabetiker 
med HbA1c >70 
mmol/mol 

11,6% 2019 10% 6,7% NDR Dec 2020 

Indikator 3 Andel diabetiker 
med LDL <2,5 
mmol/L 

45,5% 2019 60% 43,5% NDR  Dec 2020 

Indikator 4        

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    
Ni får gärna redovisa tätare mätningar, skicka då med en bilaga, gärna i form av ett linjediagram. 
Ni kan också skriva mer om vilka källor ni funnit mest användbara. 
 
Det visar sig att grundstrukturen med kallelsesystem och personlig kontinuitet i patientkontakten 
fungerar bra. Andel patienter med mål-HbA1c ökade medan andel patienter med dåligt kontrollerat 
blodsocker (HbA1c >70) sjönk. 
Däremot visar resultatet att vi inte nådde en förbättring angående LDL-nivån. Även om det inte finns 
någon fast gräns för LDL längre, utan att det är en mer individuell riskbedömning som nu gäller, är 
43,5% sannolikt alldeles för lite. 
 
 
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. 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
 
Förbättringsarbetet tydliggjorde vikten av en strukturerad utbildning och en kontinuerlig 
återkoppling av resultat. Detta har vi tyvärr pga. rådande omständigheter inte lyckats med men vi ser 
fram emot att använda samma grundstruktur utbildning/återkoppling till andra områden. 
 
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Vi lade mer fokus på att definiera individuella mål i diskussion med patienten. Detta gälla båda 
långsiktiga och realistiska kortsiktiga mål (delmål) för att förankra behandlingsstrategin hos 
patienten. 

3. 
Här beskriver ni hur ni planerar att vidmakthålla positiva förändringar, eller om det inte blev som 
tänkt om ni avser att lägga ner eller förändra ansats. 
 
Så fort som möjligt kommer vi intensifiera våra ansträngningar med utbildning och regelbunden 
resultatreflektion. 
 
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

