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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

osteoporos 

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. 
  
Kontaktperson: Matthew Wright, verksamhetschef, läkare, matthew.wright@sll.se 
Förbättringsteam inkl. läkare (Matthew, Amani, Jero, Josefin), DSK (Catrin) MSK (Malin) och 
sekreterare (Wilhelmina). 
 
 
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), 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 
 
Förra året har vi påbörjat arbetet med osteoporos men p.g.a. olika faktorer har det inte 
implementerats på det sättet vi önskade oss (se del 2 2019). Vi har t ex inte kommit igång med 
osteoporosutredning via DSK vilket vi tycker är ett bra sätt att jobba preventivt och hitta fler 
individer med risk för osteoporos. Därför har vi beslutat att i år fortsätta jobba med den 
patientgruppen som har risk för osteoporos.  
 
Vi vill främst fokusera på att identifiera fler individer med hög risk för fragilitetsfraktur och 
behandla dem med riskminskande åtgärder.  
Önskemål från distriktsköterskor är att implementera osteoporostänkandet i mötet med patienter, 
t.ex. KOL/hypertoni patienter. 
Då tillgängligheten på DSK och läkare i år kommer att öka bedömer vi att vi har bättre möjlighet att 
implementera vårt flödesschema som vi kommer att anpassa efter lärdomar från förra året. 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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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…… 
  
Osteoporos 

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 

  
Benskörhet är fortsatt ett tillstånd som är vanligt, underdiagnostiserat och underbehandlat. 
Att ytterligare förbättra handläggningen av patienter med osteoporos är viktigt eftersom frakturer 
orsakade av benskörhet har stora konsekvenser för individ och samhälle. För individen innebär 
osteoporos ökad risk för fraktur med lidande smärta och funktionsnedsättning som konsekvens. Vid 
t. ex höftfraktur är dödligheten ökad. För samhället innebär minskad andel lågenergifrakturer 
minskad kostnad. Efter stroke är höftfraktur den diagnos som har högst kostnad för antal vårddagar 
i Sverige. 

 
Övergripande mål: identifiera fler individer med hög risk för fragilitetsfraktur och behandla dem 
med riskminskande åtgärder. 
Förbättra primär- och sekundärprofylax av patienter med hög risk för osteoporotiska frakturer.  
Processen börjar med: riskfaktorer identifieras och misstanke om osteoporos uppstår. 
Processen slutar med: Pat har fått rätt läkemedelsbehandling och/eller omvårdnad alternativt 
lugnande besked. 
 
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, öka andel 
med osteoporos som har benspecifik behandling 

1. Öka antal dokumenterade FRAX till 42  patienter. 
2. Öka antal anteckningar med bentäthetsmätning till 20 st anteckningar. 
3. Öka antal dokumenterade Downton fallriskbedömningar till minst 20 patienter. 
4. Öka antal motiverande samtal där FRAX är registrerat till minst 20 patienter. 
5. Öka detektionsgrad med 1% från 62 % dec 2019 till 63%. 
(Se indikatorerna, punkt 6) 
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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. Förbättringsidéer: 
 
1. Fråga aktivt om riskfaktorer vid astma/KOL mott  – DSK gör Downton fallrisk och fyller i 

riskbedömningen i TakeCare. Vid behov delas ut foldern Balansera mera och/eller skickas 
remiss till fysioterapeut. Nytt 2020 
 

2. Fråga aktivt om riskfaktorer inför/vid årskontroll hypertoni – läkare FRAX alt boka besök 
FRAX och Downton fallrisk hos DSK. Nytt 2020 
 

3. Boka compliancebesök hos DSK 3 månader efter insatt peroral behandling med 
bisfosfanater – läkare, DSK Nytt 2020 
 

4. Boka ett besök hos DSK för medicininstruktioner (insättning veckotablett) för att öka 
compliance – läkare Nytt 2020 
 

5. Har FRAX gjorts på inremiss från ortoped/sjukhus? Om ej boka besök hos DSK för FRAX - 
Läkaren kollar Frax och bokar hos DSK alt. skickar remiss till DSK. Nytt 2020 
  

6. Fråga pat med sårskada om fall, tidigare frakturer, om tid finns FRAXA/ boka till DSK för 
FRAX – läkare, DSK Nytt 2020 
 

7. Vid receptförnyelse sömnmediciner fråga pat om fallrisk, om tid finns FRAXA/ boka till 
DSK för FRAX – läkare, ssk Nytt 2020 
 

8. Ögna igenom veckans tidbok för att identifiera högriskindivider – läkare Nytt 2020 
 

9. I WebCare – kolla om pat är inneliggande p.g.a. fraktur – har FRAX gjorts – DSK Nytt 2020 
 

10. Vid recept näringsdrycker fråga aktivt om riskfaktorer, FRAXA, Downton – DSK Nytt 2020 
 

11. Påminnelse/uppdatering om förbättringsarbetet på möten APT/läkare/SSK – sekr, chef 
 

12. Använda kontrollista MedRave för att identifiera patienter som kanske ”tappats bort” 
benaktiva LM-behandling, 1 gång/halvår – sekr, läkare Nytt 2020 
 

 
 
 
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…. 
 
För patienterna är det viktigt att få rätt bedömning och behandling. Patienter vill också veta vad de 
kan göra själva. Genom besök hos DSK där man går igenom fallriskbedömning och med 
motiverande samtal blir patienten mer delaktig i sin egen vård och hälsa. 
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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Vi kommer också att genomföra telefonintervjuer med hjälp av verktyget ”Kundresa”. Det är viktigt 
att läkaren utforskar de tre F:en: förväntningar, föreställningar, farhågor. 
 
Vi kan också upprepa patientsamverkansverktyget ”Kär & Galen”. Dock måste vi då titta på om det 
är möjligt att nå rätt patientgrupp på något sätt. 
 

 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 

Alla indikatorer gäller 
patienter  
> 50 år listade på Norrvikens 
vc 
Diagnoskoder: M80, M82, 
M859 

Nuläge = 
Start-
läge 
(% eller 
antal) 

Datum
/perio
d för 
start-
läge 

Mål (%/ 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Ind 1 Antal dokumenterade FRAX 
(listade pat > 50 år) 
 

32 
 

200101 42 st Medrave 
Egen lista 

201231 

Ind 2 Antal anteckningar på 
bentäthetsmätningar (DXA) 
(listade pat > 50 år) 
 

8 200101 20 st Medrave 
Egen lista 

201231 

Ind 3 Antal pat med 
dokumenterad Downtown 
fallrisk senaste året 
(listade pat > 50 år) 
Nytt 2020 

9 200101 20 pat Medrave 
Egen lista 

201231 

Ind 4 Antal pat med FRAX och 
motiverat samtal senaste 
året (KVÅkod: DV113, 
DV122, DV132, DV143) 
Nytt 2020 

0 av 32 200101 20 pat Medrave 
Egen lista 

201231 

Ind 5 Detektionsgrad osteoporos 
på Norrvikens vc (58 av 93 
pat) 
Nytt 2020 

62 % 
51 % 2018 

200101  63%  GUPS 201231 

Källor för data: 
MedRave (frakturrisk rapport, samt egna rapporter), GUPS, ev. rapport på Insidan 
 

 

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 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
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husläkarmottagningen och standardisera arbetssättet.  Redovisningen av steg 6 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. 

 
Årets arbete är en fortsättning på kvalitetsarbetet år 2019 med osteoporos. År 2019 började vi arbeta 
med denna patientgrupp och gjorde ett flödesschema för osteoporos med läkarbesök och återbesök hos 
DSK efter förebild för sköterskeledd osteoporosmottagning (Värdelyftet). Vid årets slut tyckte vi dock 
att vi inte riktigt fick till det på det sättet vi hade önskat. Därför började vi detta år med att analysera 
flödesschemat. Vi tydliggjorde de olika inflödena till DSK, bland annat skilde vi på patienter med 
bekräftad osteoporosdiagnos och patienter med risk för osteoporos. Se bifogat dokument med nytt 
flödesschema (bilaga 1). Flödesschema för 2020 är sköterskeorienterat och guidar sköterskan i 
remisshantering till DXA och vidare remiss till t ex balansskola, osteoporosskola. Därefter gjorde vi ett 
fiskbensdiagram med idéer att testa. Övergripande målet är att identifiera fler individer med hög risk 
för fragilitetsfraktur och behandla dem med riskminskande åtgärder. 
 
PDSA-cykler/idéer: 
 

1. Ökad pat involvering genom att ha en affisch om Frax i våra väntrum för att öka medvetenhet 
hos patienter om risk för osteoporos. Patienten skulle eventuellt själv kunna göra Frax och 
därefter ta kontakt med mottagningen. Efter forskning kom vi fram till att Frax inte är 
validerad för självskattning och därför inte lämpligt för patientväntrum. Istället satt vi upp 
affischer från Socialstyrelsen om fallprevention och Balansera mera.  Dessa affischer knutar an 
till besök hos DSK med fallriskbedömning och råd om levnadsvanor (se flödesschemat).  
 

2. För att öka ”awareness” om risk för osteoporos (osteoporosglasögon) hos läkare och DSK, har 
alla fått en frikortsstor inplastad minneslapp ”Riskfaktorer för osteoporos” med påminnelse om 
att riskbedöma med Frax, som har satts upp på varje datorskärm hos läkarna och sköterskorna. 

 
 
 
 
 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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3. Månadsvis har våra indikationsmått redovisats på APT och på anslagstavlan i personalrummet.  
Vi har uppmanat alla att dokumenterar på de angivna sökorden så att statistik och patientlistor 
kan tas ut från Medrave. Information till personal: 
- Ha ”osteoporos glasögon” på vid besök, dokumentation, telefonsamtal (fallrisk) 
- Använd tilläggsmallen FRAX för de rätta sökorden. 
- Dokumentera FRAX på sökordet FRAX. 
- Dokumentera info om DXA på sökordet bentäthetsmätning, t ex utförd 2020-04-05, 

remiss skickas, ny us om 2 år 
- Skicka patienter till DSK/SSK för FRAX, Dowtonfall risk, levnadsvanor, uppföljning 

insättning osteoporos läkemedel 
- Vid infusion Aclasta: passa på att fylla i levnadsvanor, Dowtonfall risk, fallriskbedömning, 

broschyr Balansera mera. 
 

4. Plan: Under 2 v ska alla KOL-patienter på astma/KOL-mottagning tillfrågas om riskfaktorer 
för fragilitetsfraktur enligt processmallen. Downton fall-index fylls i och enkel rådgivning om 
levnadsvanor, fysisk aktivitet ges och KVÅ-kodas. Vi mäter sedan hur många Dowton-fall index 
är gjorda. 
Do: Efter 2 v: Det gick bra. Det krävdes inte så mycket tid (3 min extra) och patienterna 
uppskattade frågorna. Vi upptäckte att patienter i behov av ledarledd balans- och styrketräning 
var svårt att remittera. Vi behöver ett bättre samarbete med vår närmaste rehab enhet.  
Study: Levnadsvanerådgivningen dokumenterades inte. Ingen föll ut som högrisk för fraktur, 
så ingen FRAX är gjord. 
Act: Vi fortsätter som plan men i större skala med fler patienter. Lägger till att pat ska 
remitteras vidare vb till en ny primärvårds rehab (Aktivera Rehab). Mer specifik rådgivning om 
fallrisk som KVÅ-kodas som levnadsvanesamtalen. 
Resultat: Fråga aktivt om riskfaktorer vid astma/KOL mott – DSK gör Downton fallrisk och 
fyller i riskbedömningen i TakeCare. Vid behov delas ut foldern Balansera mera och/eller 
skicka remiss till fysioterapeut. Denna PDSA-cykel standardiseras på vårdcentralen och 
successivt ska fler sköterskor göra detta i samband med besök hos DSK/SSK. Metoden införs. 
 
 

5. Mål: Andel patienter med osteoporos med monoterapi kalk-D vitamin ska vara så låg andel 
som möjligt: < 3,5%. 
Plan: Använda frakturriskrapporten i MedRave för att identifiera patienter där möjligen 
benaktiva LM-behandling hade ”tappats bort”, 1 gång/halvår. 
Do: Listorna togs fram och gavs ut till respektive läkare. Det blev max 10 st fall att 
journalgranska för vederbörande läkare.  
Study: Det visar sig att en del patienterna hade adekvat behandling med skelettstärkande 
läkemedel via sjukhuset och därför inte fångats in i medrave-sökningen. Alternativt att de står 
på adekvat paus efter behandling med skelettstärkande medicinering i 3-5 år. Metoden 
lyckades inte med målet att identifiera ev. underbehandlade pat och skapade bara merarbete. 
Act: Det blev mycket arbete utan något utfall. Beslut att inte ta med denna indikator. 
Resultat/beslut: Pat kan ha ordination via annan mottagning t ex ortoped, geriatriken, 
annan VC vilket inte MedRave kan visa i våra siffror och pat står felaktigt som utan benaktivt 
LM. Därför beslut 20-03-13 att inte ha med denna siffra som indikator. 
 

6. Har FRAX gjorts på inremiss från ortoped/sjukhus? Om ej boka besök hos DSK för FRAX - 
Läkaren kollar Frax och bokar hos DSK alt. skickar remiss till DSK. 
Plan: Att titta igenom inkomna remisser till DSK och läkare (mina patienter) för att se om 
FRAX mm ska göras enligt osteoporosprocessen. 
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Do: Patienter är hittade och journaler är studerade. Det var ett litet material. Två fall 
identifierades som vore kandidater för benstärkande medel men den ena hade för dålig 
njurfunktion och den andra hade redan lm. Övriga ej aktuella för FRAX. 
Study: Ett för litet material för fånga upp relevanta pat; fler remisser behöver granskas av alla 
läkare.  
Act: Förslag att alla läkare sätter en händelse i kalendern som påminnelse att se igenom 
inkomna remisser för sina patienter, med ”osteoporosglasögon” på. 
Fotnot 
Dr Amani: Ögna igenom veckans tidbok för att identifiera högriskindivider. 
PDSA Study: funkar inte, finns ej tid i schemat, hittar inga patienter. 
Resultat: ej SDSA, men ökad uppmärksamhet ”att ha osteoporosglasögon”. 
 

Dr Josefin. Mål: Hitta individer där risk för osteoporosfrakturer p.g.a. läkemedel kan förebyggas.  
Plan: Hitta pat i behov av FRAX, DXA, benaktiva läkemedel.  
Do: 1. Ta ut patientlistor från Medrave med patienter med Prednisolon och/eller Oxascand per 
behandlare. 2. Varje läkare på vc går igenom sin patientlista och  se om åtgärd behöver göras. Kortison: 
Dxa, benaktiva läkemedel?. Oxascand: Downton fallrisk samt Frax?  
Study: 1. Att hitta tiden ibland svårt.  Vissa dr upplevde listorna som bra. Vissa dr har inte lämnat in 
resultatet innan tidens slut och prioriterat andra uppgifter..  
Resultat: Patienter som behövde Dexa scanning alt samtal hos dsk inkl Frax alt. benaktiva läkemedel 
upptäcktes, ställningstagande till nedtrappning Oxascand gjordes hos vissa patienter. 
3 av 58 pat med Prednisolon/Betapred fått åtgärd med Dexa eller benaktiva lm efter genomgång 
2 av 34 pat med Oxascand fått åtgärd med Downton fallrisk samt Frax hos DSK efter genomgång.  
Act: Fortsatt göra listor med dessa läkemedel årligen. Lägga in på årshjulet. Metoden införs. 
 
 
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 

Ind 1 Antal 
dokumenterade 
FRAX 
(listade pat > 50 
år) 
 

32 
 

200101 42 st 16 st Medrave 
Egen rapport 

201231 

Ind 2 Antal 
anteckningar på 
bentäthetsmätnin
gar (DXA) 
(listade pat > 50 
år) 
 

8 200101 20 st  8 st Medrave 
Egen rapport 

201231 

Ind 3 Antal pat med 
dokumenterad 
Downton fallrisk 
senaste året 

9 200101 20 pat  0 pat Medrave  
Egen rapport 

201231 
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(listade pat > 50 
år) 
Nytt 2020 

Ind 4 Antal pat med 
FRAX och 
motiverat samtal 
senaste året  
Nytt 2020 

0 av 
32 

200101 20 pat 2 av 16 
pat 

Medrave 
KVÅ-kod 
DV113, 
DV122, 
DV132, 
DV143 
FRAX  

201231 

Ind 5 Detektionsgrad 
osteoporos på 
Norrvikens vc 
Nytt 2020 

62 % 200101  63%  67,4 % GUPS LUD 201231 

Ind 6 
 

Antal pat med 
osteoporosdiagno
s på besök i år, 
varav antal med 
rådgivande 
samtal hos DSK 

50 pat 
varav 
2 med 
råd-
givand
e 
samtal 
2019 

200101  43 pat 
varav 4 
med råd-
givande 
samtal 

Medrave, 
egen rapport 

201231 

 

 

Övriga kommentarer:    
Egentligen är startläge 1 jan 2020 0 patienter för våra indikatorer 1 t.o.m. 4, då man försöker hitta nya 
patienter där man inte tidigare utrett för osteoporos på vc. Som jämförelse och motivation har vi skrivit 
in antal patienter som hittades året innan (2019).  
 
Detektionsgrad 2019: 62 % : täljare 57, nämnare 94 
Detektionsgrad nov 2020: 67,4  %: täljare 62, nämnare 92 
Källa: Val, sluten- och öppenvård. Täljare: Listade individer där DIAG1-10 börjar med ('M80' 'M81' 
'M82') inom husläkaruppdraget under de senaste 2 åren. Nämnare: Listade individer där DIAG1-10 
börjar med ('M80' 'M81' 'M82') inom hela vården under de senaste 5 åren. 
 
 
 
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? 
4. Vilka datakällor har varit användbara för er? 

Det ansträngde läget för vården och Norrvikens VC år 2020 p.g.a. coronapandemin har gjort 
förändringsarbetet svårt. Norrvikens VC har haft en central roll som Infektionsnod under pandemin 
som har krävt en hel del arbete kring andra rutiner och förberedelser. Vårdcentralen har haft begränsat 
utrymme för fysiska besök som starkt begränsat genomförandet av årskontroller och i sin tur påverkat 
våra resultat. Våra patienter har inte alltid kunnat eller velat komma till vc av olika skäl som lätt till 
färre antal besök för osteoporos.  
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Trots det minskande antal patienter har vi lyckats införa ett nytt arbetssätt hos MSK/DSK med ökad 
uppmärksamhet på fallrisk och information till patienten. Vi har även infört en SSK-ledd mottagning 
av patienter med risk för Osteoporos och våra SSK har lärt sig att FRAXA, skriva remiss för 
bentäthetsmätning och livsstilsrådgivning till våra äldre patienter.   
 
 
Vi har inte nått våra primära mål i förbättringsarbetet. Trots det har vi ökat detektionsgrad osteoporos 
på mottagningen från 62% till 67,4%. Vi tolkar detta som ett resultat av den ökade uppmärksamheten 
kring diagnosen samtidigt som hård prioritering under pandemin resulterat i mindre noggrann 
dokumentation. Dvs vi har gjort som vi har tänkt men statistiken som tas från dokumentationen 
reflekterar inte det.  
 
Vi har lärt oss att analysera enligt 5 P, organisera med hjälp av fiskbensdiagram, utföra idéer enligt 
PDSA, analysera och standardisera vid positivt utfall.  
 
Vi har lärt oss att ta en ny titt (årligen) på flödesschema för vårdprocess och anpassa efter behov enligt 
5P. 
 
Viktigt att det finns ett team bestående utav flera yrkesgrupper och flera personer på vc som jobbar 
med det initialt, därefter måste det planeras tid för införing och utbildning hos övrig personal. 
Viktigt med återkommande information till hela personalgruppen om kvalitetsarbete och vad man ska 
tänka på. Även utbildning till berörd personal. 
 
Den här målgruppen är svårt att hitta om det inte kommer in remiss specifikt för osteoporosutredning 
eller för att patienten ramlat och fått fragilitetsfraktur. Det är tidskrävande att jobba ”bakvänt” och 
detta planeras oftast inte in i det dagliga arbetet. Det är önskvärt att en gemensam vårdprocess införs i 
hela regionen med ökat samarbeta från akut- och slutenvården till öppenvården. 
 
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Vid besök hos SSK t ex årskontroll KOL, infusion Aclasta eller efter internremiss från läkare gått 
igenom fallrisk, levnadsvanor, pratat om balans och motion mm. När läkare remitterat vidare till DSK 
så har det funnits mer tid med patient för patienten att bli involverad i sin vård.  
Information om fallprevention till patient i väntrum, affischer och broschyrer. 
Vi har gjort intervju med patient enligt ”Kundresa” dvs djupintervju med patienter om deras resa 
genom vår enhet.  
Patientenkät Kär och Galen- patienter får skriva en positiv och en negativ synpunkt på VC. Detta har 
körts flera gånger under året.  
 
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. 
 
Planerar att införa fallriskbedömning/balansera mera/frax mm. vid fler ssk-besök efter planering och 
information med övriga sköterskor. 
 
Planerar i årshjul att ta ut medicinlistor kortison och Oxascand från MedRave som PAL ska gå igenom. 
 
Fortsatt utbildning hos personalen, t ex webbutbildning om fallolyckor hos Socialstyrelsen. 
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4. 
Här skriver ni vilka datakällor ni använt 
MedRave; egna rapporter. Kriterier: listade patienter > 50 år listade. Diagnoskoder: M80, M82, M859. 
Sökord FRAX, bentäthetsmätning, KVÅ-koder DV113, DV122, DV132, DV143 och Downton fallrisk 
(Downton endast ssk på vc). 
MGUPS.  
Viss.nu.  
Fallolyckor - Socialstyrelsen.  
 
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 

 

https://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

