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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. 
  

Sömnstörning och dess behandling vid Nykvarns vårdcentral. 
Redovisning av kvalitetsprojekt 2020. 
 
Distriktsläkare: Jan Kolasa, Suzan Gorgis, Razzouk Youseff, Lennart Holmquist, Malek Hilon (ST). 
Kurator: Hanna Edgren. Psykolog: Emilia Norell 
Nykvarns vårdcentral ligger sydväst om Södertälje. Vårdcentralen har cirka 8700 (25/1 2021) listade 
personer. Nykvarns kommun har cirka 11000 invånare. Åldersfördelning är relativt likartad 
genomsnittet i riket. Vårdcentralen har 5 allmänmedicinska specialister (4,2 tjänster), en ST-läkare 
samt en kurator och en psykolog. Rehab Nykvarn med dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut finns 
samlokaliserad på vårdcentralen. Vårdavtal finns med Stockholms Region. 

 

 
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 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Vi har fört diskussioner på vårdcentralen angående förskrivning av sömnmedel och vilka råd vi ska ge 
patienter med sömnstörning. Alltför många patienter får regelbundet utskrivet 
insomningsmediciner. Det finns negativa effekter av sömnmedel såsom beroendeutveckling, ökad 
tolerans, ökad fallrisk samt demens.  Vår önskan är att få en tydligare och gemensam rutin för 
säkrare och bättre behandling vid sömnstörning samt minskad förskrivningen av sömnrelaterade 
läkemedel och erbjuda ett bredare icke-farmakologiskt behandlingsutbud. 
Andel patienter som fått utskrivna med bensodiazepinliknande (BZ) sömnmedel ligger något lägre 
(2,6 % Primärvårdskvalitet, PVK) jämfört med övriga Stockholms region (4,7% PVK). Vår 
förskrivning av sömnmediciner motsvarar genomsnittet för vårdcentralerna i Stockholms Region vad 
avser val av läkemedel och mängd.  

Målgrupp 
 Patienter med sömnstörningar sedan tidigare och som regelbundet tar sömnläkemedel 

 Patienter som söker för sömnstörning men inte använt sömnläkemedel tidigare.  

 Fokus är främst åldersgruppen 60 år och yngre 

Utvecklingsarbetet 
 ta fram lokal statistik som beskriver receptförskrivning av sömnläkemedel vid Nykvarns 

vårdcentral under sex kvartal för att möjliggöra uppföljning och bedömning av resultat vid 

projektets slut. 

 identifiera patienter som regelbundet/dagligen tar sömnläkemedel. 

 ta fram lokala vårdriktlinjer för bedömning, behandling och uppföljning av sömnstörningar. 

Riktlinjerna ska utgå ifrån gällande råd och rutiner i VISS  

o Omfatta handläggning av nytillkomna sömnstörningar 

o Farmakologisk strategi och rutin för utskrivning av sömnläkemedel. 

o Tydliggöra samverkan mellan läkare och kurator/psykolog och när patienterna ska 

remitteras till kurator/psykolog eller annan instans. 

o Handläggning av patienter med kroniskt bruk av sömnläkemedel. 

o Erbjuda patienter läkartid för information om medicinering, biverkningar, alternativ 

till farmakologisk behandling resp. behandling hos kurator/psykolog. 

o Kännedom om skriftligt informationsmaterial om sömnstörning och dess 

behandling.  

 planera, dokumentera och inleda samverkan mellan läkare och kurator/psykolog och rehab 

för patienter med sömnstörningar där KBT eller annan samtalsbehandling kan ingå.  

 Arrangera kompetensutveckling genom lokala föreläsningar/utbildni 

 
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…… 
Behandling vid sömnstörning 
 

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 
Se inledning 
Minskad förskrivning av sömnmedel 
Förbättrade rutiner vid sömnstörning 
Förmedla ickefarmakologisk behandling vid sömnstörning 
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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 

  
Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
S - Specifikt, tydligt och konkret 
M - Mätbart, hur vet man när man nått målet? Antal / andel / öka eller minska ett visst värde osv. 
A - Accepterat av de som berörs, det måste vara ett mål som ni vill uppnå 
R – Realistiskt, både ett för högt och ett för lågt uppsatt mål kan dra ner engagemanget, det ska 
vara möjligt att uppnå målet på den tidsram ni satt upp  
T – Tidsatt, det är viktigt med ett tidsatt mål så att ni vet till när det är tänkt att målet ska uppnås, 
detta kan också bidra till ökat engagemang!  
 
 
 
 
 

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.   
I den här rutan beskriver ni vad ni kommit fram till för förbättringsidéer, se tips ovan för hur ni 
kan få fram många idéer. 

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… 
 Indikatornamn 

T.ex. Andel diabetiker med 
HbA1c över 70 mmol/mol.  

Nuläge = 
Startläge 

Datum/
period 
för 

Mål 
(% 

Källa Datum 
för att 
uppnå 

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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Antal snabbspirometrier per 
vecka 

(% eller 
antal) 

start-
läge 

eller 
antal) 

mål-
värdet 

Indikator 1       201231 

Indikator 2 
 

     201231 

Indikator 3      201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   

 Indikatorer 
 Framtagande av vårdriktlinjer och översyn av rutiner vid sömnstörning 

 Kvartalsvis redovisning av sömnmedelsförskrivning 

 Mäta distriktsläkarnas åsikter och uppfattning av insatserna vid sömnstörning. 

 
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 

(dokumentet skickas in i sin helhet Del 1 + 2) 
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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Förbehåll 
Vår tidsplan stämde inte överens med den stipulerade tiden för godkänt kvalitetsarbete varför vi har 
nödgats förkorta studieperioden. 
Arbetet med kvalitetsprojektet har påverkas av de speciella omständigheter som råder pga covid – 19 
och de omprioriteringar vi behövt göra. Två av distriktsläkarna har sedan början av våren 2020  
arbetat enbart via videkonsultationer vilket till en del påverkat besöksmönstret och patienter söker 
på ett annat sätt under pågående pandemi. Restriktioner för grupper, möten, utbildning har 
inneburit avsevärda begränsningar och försvårat genomförandet.  
Äldre data före juli 2019 har inte varit tillgängliga då vårdcentralen förlorade tillgången till alla 
patientdata vid ägarbytet våren 2019. 
Vi har haft planer på att göra en granskning av i vilken grad journaldokumentationen påverkats av 
projektet genom att studera ett urval av de patienter som fått mest förskrivet av 
beroendeframkallande sömnläkemedel såsom BZ och vilken grad det finns kommentarer eller planer 
i anslutning till förskrivningen, men vi har valt att avvakta med detta. 
Vi har även haft planer på att granska om antalet remiss till kurator resp psykolog har ökat men det 
får anstå tills projektet pågått under längre tid. 

Metod 
Vi har i en mindre arbetsgrupp tagit fram vårdriktlinjer vid sömnbesvär (bilaga 1). X 
Förankringsprocessen genomfördes under hösten 2020. Vi har haft diskussioner om farmakologisk 
behandling vid sömnstörning samt icke farmakologisk strategi såsom KBT, sömnrestriktion, 
sammanställa befintligt informationsmaterial om sömnstörning (1177, Janusinfo mm). Vårdriktlinjer 
och projektplan har förankrats vid APT och läkarmöten.  
 
Data har hämtats ur journalsystemet med hjälp av Medrave. Vi har tagit fram jämförande 
förskrivningsstatistik under 6 kvartal från kvartal 3 2019 (Q3 19) till kvartal 4 2020 (Q4 20) med 
uppgift om val av läkemedel, antal individer som fått läkemedel, antal förskrivna recept, itereringar 
och DDD.  
 

I gruppen  Ingår även  ATC kod 

Imovane Zopiklon N05CF01 
Stilnoct Zolpidem N05CF02 
Melatonin Circadin N05CH01 
Mirtazapin  N06AX11 
Propavan Propriomazin N05CM06 
Atarax Hydroxizin N05BB01 
Theralen Alimemazin R06AD01 
Lergigan Lergigan comp R06AD02    R06AD52 

 

En kompletterande enkät (bilaga 2) gjordes januari 2021 för uppföljning av distriktsläkarnas 

arbetsrutier vid behandling av sömnproblem för att belysa arbetet med sömnstörning. 

Enkäten besvarades av vårdcentralens 5 specialister i allmänmedicin (varav 2 arbetar deltid 

60% med enbart digitala besök) , en läkare under specialistutbildning i allmänmedicin (ST) 

och en allmäntjänstgörande läkare (AT).   

 
 
 
B. Resultat 
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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  
 

Kopiera från steg 
6 

Kopier
a från 
steg 6 

Kopiera 
från 
steg 6 

Kopier
a från 
steg 6 

 Kopier
a från 
steg 6 

T.ex. dec 
2020, ska 
vara i 
slutet av 
året 

Indikator 2 
 

Kopiera från steg 
6 

Kopier
a från 
steg 6 

Kopiera 
från 
steg 6 

Kopier
a från 
steg 6 

 Kopier
a från 
steg 6 

T.ex. dec 
2020, ska 
vara i 
slutet av 
året 

Indikator 3 Kopiera från steg 
6 

Kopier
a från 
steg 6 

Kopiera 
från 
steg 6 

Kopier
a från 
steg 6 

 Kopier
a från 
steg 6 

T.ex. dec 
2020 

Indikator 4 Kopiera från steg 
6 

Kopier
a från 
steg 6 

Kopiera 
från 
steg 6 

Kopier
a från 
steg 6 

 Kopier
a från 
steg 6 

T.ex. dec 
2020 

Indikator 5 Kopiera från steg 
6 

Kopier
a från 
steg 6 

Kopiera 
från 
steg 6 

Kopier
a från 
steg 6 

 Kopier
a från 
steg 6 

T.ex. dec 
2020 
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Resultat av journaldata 
Definierade dygnsdoser (DDD) är den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används 
av en vuxen vid läkemedlets huvudindikation. Det ger en uppfattning om omfattningen av 
användningen.  
En svag minskning av Imovane har skett (figur 1). Mängden Stilnoct är oförändrad. En markant 
ökning av Melatonin har skett under Q4. En liten tendens till ökning av Mirtazapin.  

 
 
Antal recept (förskrivningstillfällen) (figur 2) har ökat  något vad gäller Imovane (figur 2) Lite 
tydligare ökning har skett för Melatonin och Mirtazapin har ökat något.  
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Figur 1. Antal DDD av resp sömnläkemedel fördelat per kvartal  juli 2019 
(Q3 19) till december 2020 (Q4 20)
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Figur 2. Antal recept på resp sömnläkemedel fördelat per kvartal  
juli 2019 (Q3 19) till december 2020 (Q4 20)
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Det vanligaste sömnläkemedlet  (figur 3) som förskrivits är bensodiazepin främst Imovane. Fler 
patienter har fått Mirtazapin. 

 
 
Antal itereringar  (figur 4) är relativt stabilt över tid förutom att melatoninitereringar har ökat 
påtagligt  

 

Diskussion av journaldata 
Ambitionen har varit att sträva efter en minskad förskrivning av BZ studieperioden är antagligen för 
kort för att entydigt påvisa en sådan förändring. Det är erfarenhetsmässigt svårt att få patienter att 
väja bort BZ menen antydd minskning av Imovane har skett. Läkemedelskommitten har 
rekommenderat användningen av Imovane hellre än Stilnoct pga den senare har högre beroenderisk, 
men olyckligtvis var det leveransproblem av Imovane vilket gjorde at Stilnoct fick ett starkare fäste. 
Oförändrad mängd av Stilnoct. En markant ökning av Melatonin har skett under Q4 och är en följd 
av läkemedelskommittens rekommendation. Dessa sömngivande effekt är dock ofta svagare. En liten 
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Figur 3. Antal individer som fått sömnmedel fördelat per 
kvartal 

juli 2019 (Q3 19) till december 2020 (Q4 20)

Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Imovane Stilnoct Melatonin Mirtazapin Propavan Atarax Teralen Lergigan

Figur 4. Antal itereringar av sömnläkemedel fördelat per kvartal 
juli 2019 (Q3 19) till december 2020 (Q4 20)
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tendens till ökning av Mirtazapin kan vara ett uttryck för att främja läkemedel som inte har 
beroenderisk.  
Antalet recept på Imovane har ökat något vilket kan vara et resultat av att vi försökt skriva ut färre 
tabletter per recept och i vissa fall iterera i små kontrollerade doser. Förmodligen är läkarna mera 
försiktiga med itereringar av beroendeframkallande läkemedel jämfört med icke 
beroendeframkallande sömnläkemedlen.  
Andel recept på BZ läkemedel utgör ungefär hälften utskrivna sömnmedel. Runt hälften av 
patienterna med sömnstörning får icke beroendeframkallande sömnmedicin. Det skulle vara 
värdefullt att studera i vilken grad icke farmakologiska alternativ kan öka. 

Resultat av enkät 
1:  Hur många patienter per vecka tar upp sömnproblem med dig?  

Fem läkare anger att 0-4 patienter per vecka tar upp sömnproblem, två läkare anger 5-9 

patienter.  I snitt kan sägas att läkare på vårdcentralen eller digitalt  tar emot cirka 8-10 

patientbesök per dag. Det motsvarar cirka 250 till 300 patientbesök per vecka på 

vårdcentralen. Andelen patienter som tar upp sömnbesvär blir cirka 5-12 % av alla 

patientbesök. 

 
4: Vid sömnbesvär;  gör du någon kartläggning av besvären?  

Samtliga läkare poängterar anamnesens vikt vid kartläggning av 

sömnbesvären. Sömndagbok används inte rutinmässigt. Endast ett par läkare använder det 

ibland. Läkarna anger viktiga faktorer i bedömningen såsom, patientens ålder, besvärens 

varaktighet, grad av besvär, vad som utlöst och påverkar besvären, förekomst av psykiatrisk 

sjukdom eller annan sjukdom som påverkar sömnen, tidigare erfarenheter av behandling och 

vilken hjälp eller behandling patienten önskar.  Speciellt påpekar läkargruppen vikten av att 

göra en bedömning om sömnbesvären är symtom på psykiatrisk sjukdom eller om det är 

ett mer solitärt symtom som reaktion på situation eller något som hänt.  

 
5: Hur handlägger du (efter eventuell kartläggning) förfrågningar från pat med sömnbesvär vid 
besök hos dig?  

- Hur ofta ger du sömnråd ....       aldrig,    sällan.   ibland   ofta   alltid  
- Remiss KBT  
- Icke beroendeframkallande sömnmedicin  
- Beroendeframkallande medicin ( Imovane, Stilnoct)  
- Övrigt?  

Den fortsatta handläggningen beror helt på bedömningen av patientens sömnbesvär. Alla 

läkarna ger sömnhygieniska råd och/eller hänvisar till sömnrådgivningen på 1177.  Remiss 

till psykoterapeut eller psykolog skrivs ofta för KBT-behandling speciellt för patienter i 

åldrarna 20 till ca 60 år och vid sådan psykiatrisk sjukdom som ska handläggas på 

vårdcentralen.  Ett par läkare rekommenderar ibland kontakt med internetpsykiatri till 

patienter med sömnbesvär. Förskrivning av farmaka sker ibland beroende på vad patienten 

önskar för behandling. Oftast förskrivs då små mängder icke beroendeframkallande 

sömnmedicin. I enstaka fall förskrivs beroendeframkallande medicin där läkare bedömer att 

patienten har sömnstörning som del i psykiatrisk sjukdom och att behandling av 

sömnstörningen är viktig för behandlingen av grundsjukdomen.  
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6: Hur sker uppföljningen?  

Alla läkarna följer upp sina patienter vid sömnstörning vid psykiatrisk sjukdom. 

Majoriteten patienter med sömnstörningar har inte psykiatrisk sjukdom. För dessa är det 

två läkare som anger att de rutinmässigt följer upp patienterna med återbesök eller oftast 

telefonkontakt.  Övriga läkare menar att uppföljning och vidare planering sker om patienten 

återkommer för sina besvär.  

 
7: Gör du behandlingsplan för sömnbehandlingen?  

Skriftliga journalförda behandlingsplaner vid sömnstörningar görs 

sällan. Behandlingsplaner om ej skriftliga görs vid förnyelse av recept på sömnmedicin, se 

nedan.   

 
2: Ungefär hur många förnyelser av recept på sömnmedicin får du per vecka?   
0-4          5-9          10-14          15-19          20 eller fler.   

Två läkare anger att de får 0-4 recept på sömnmedicin att förnya per vecka.  Tre läkare anger 

5-9 recept per vecka och  två läkare får 10-14 recept per vecka att förnya.  

 

 
3: hur stor del av dessa är på beroendeframkallande medicin?  
25%            50%           75%           100%  ( ange annan procentandel om du vill.  

5 läkare bedömer att cirka 50% av recepten är på beroendeframkallande medicin. 2 läkare att 

ca 75% är på beroendeframkallande farmaka.   

 
8: Hur hanterar du receptförfrågningar på sömnmedicin?    

- av icke beroendeframkallande läkemedel  
- av beroendeframkallande läkemedel.   

Problem med dessa recept?....................................................................................  
 

Alla läkarna gör kontroll av tidigare utskrivna recept och mängd medicin patienten tagit. Vid 

behov frågas om patientens tillstånd att göra kontroll av eventuell parallell förskrivning via 

Nationell patientöversikt (NPÖ).   

 

Diskussion av enkät 
Generellt kan sägas att icke beroendeframkallande sömnläkemedel förnyas oftast utan 

diskussion med patienten. I samband med detta projekt och om vi ser att patienten tar 

medicinen regelbundet var dag i veckan kan fråga om KBT-behandling tas upp med 

patienten. Vid förnyelse av BZ görs ofta kontroll av tidigare förskrivningar. Då bedöms 

behandlingens längd och den inledande orsaken till sömnstörningen, hur ofta medicinen tas, 

och om konsumtionen ökat, och om alternativ behandling gjorts. Daganteckning görs och 

ofta tas på olika sätt kontakt med patienten för diskussion om vidare behandling. Skriftliga 

behandlingsplaner görs sällan men nästan alltid finns en plan hos förskrivande läkare att få 

patienten att minska intaget eller byta till icke beroendeframkallande medicin eller att KBT-

behandling erbjuds.  Daganteckningarna och recepten innehåller information om hur mycket 
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som förskrivs, själva ordinationen och hur länge receptet ska räcka. Det anges ofta på 

receptet att medicinen är beroendeframkallande. Ofta är det en process där läkaren försöker 

få patienten att minska eller avsluta behandlingen.   

 

Det finns en relativt stor samstämmighet i läkargruppen om gällande rutiner och val av hjälp 

till patienter med sömnbesvär. Skillnader mellan läkarna fanns innan projektet och finns 

fortfarande men samsynen när det gäller problematiken har ökat. Rutiner och handläggning 

har blivit mera lika.  Alla läkarna tycker att sömnbehandling är komplex. Man vill hjälpa 

patienten men man vet samtidigt att besvären kan bestå och att en kronisk 

eventuell beroendeframkallande medicinering kan uppstå. Detta projekt har för alla läkare 

inneburit fler kontakter med patienter med kronisk sömnmedicinering för diskussion om 

alternativ eller minskad behandling.  Det är vanligt med återkommande sömnbesvär där 

patienten vill ha samma medicin som tidigare och  som då hjälpt. Intresset för annan 

medicins eller KBT är många gånger lågt. Många patienter har haft beroendeframkallande 

sömnmedicin i många år och tycker själva att det fungerar bra. De har inte ökat sin 

konsumtion även om de tar en tablett varje kväll. De upplever inga biverkningar, inget 

beroende och de uppfattar sin sömn som god. De vill helt enkelt inte byta medicin. Några 

patienter blir missnöjda vid diskussion om alternativ. Dock är en relativt stor del av 

patienterna villiga och positiva till att pröva annan medicinering. Speciellt efter information 

om att den föreslagna medicinen inte är beroendeframkallande och bättre på sikt. 

Tyvärr uppfattar patienten ofta att läkemedlet är sämre eller inte har någon effekt. Pat vill då 

ha tillbaka sin ursprunliga medicin. De icke beroendeframkallande medicinerna har ökat i 

frekvens men dagtrötthet och upplevd  sämre effekt på sömnen är ett återkommande 

problem. Melatonin som ofta erbjuds i första hand som alternativ behandling har ibland god 

effekt men tyvärr ofta upplevs ingen effekt alls vilket innebär att patienten vill återfå tidigare 

medicin.   

 

 Orsaker till dessa skillnader i hur många receptförnyelser respektive läkare får är flera. 

Patienterna är inte listade på en specifik läkare. Listning sker  på vårdcentralen. 

Vårdcentralens läkare har olika profiler utifrån intresse och erfarenhet. Sjuksköterskorna på 

mottagningen som bokar in recepten känner till dessa skillnader vilket har lett till att läkarna 

får olika sammansättning av patienter med olika sjukdomstillstånd.  

 

Diskussionerna om behandling av sömnstörning samt de framtagna vårdriktlinjerna har lett 

till  att läkarna arbetar mer likartat även om en del skillnader kvarstår. Alla läkare ger 

sömnhygieniska råd och är mer benägna att i första hand erbjuda behandling med KBT för 

sömnstörningar. Behövs medicin används nu oftare icke beroendeframkallande farmaka. Vi 

ser att projektets positiva effekter på sikt kan gagna gruppen yngre och patienter med 

nydebuterad sömnstörning där beroendeframkallande farmaka allt mindre kommer att 

förskrivas och behandling med KBT samt icke beroendeframkallande farmaka blir bättre 

alternativ. 
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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. 
Se bifogad rapport 

2. 
 I det dagliga mötet med patienterna 

3. 
Genom lokala vårdriktlinjer och återkommande uppföljning och diskussioner 

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 
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