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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. 

  

Ansvarig för kvalitetsarbetet är Per Mjörnheim Verksamhetschef och kontaktperson 
per.mjornheim@gmail.com 
 
I teamet ingår även   
Nurten Ceylan, receptionist. 
Martin Löthberg, undersköterska. 
Souhel. Artan, ST läkare. 
 

  

   

Steg 1 Beskrivning av nuläget  
I det dagliga arbetet stöter läkarna på att tar patienter som brukar gå till någon annan och att 
kontinuiteten till en läkare inte har följts. Kontinuitet en är en viktig kvalitetsfaktor då patienten 
känner trygghet med en läkare som hen gått till och läkaren känner patientens sjukhistoria och inte 
behöver börja om från början hela tiden. 
  

  

Genom att ta ut data från Intelligence kan vi få fram hur många av alla besök till läkare som görs till 
patientansvarig läkare i Take Care.  Vi har ej tillgång till medrave.  
 
Angående Primärvårdskvalitet så försöker vi ansluta oss.  
  
 

  

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:per.mjornheim@ronnavardcentral.se
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Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 

  

  
Vi vill förbättra kontinuiteten gällande läkarbesök.  

  

Steg 3 Övergripande mål  
  
  

  

 
Vi vill förbättra kontinuiteten gällande läkarbesök  så mycket som möjligt . 100% är omöjligt då läkare 
även kan behöva semester och gå på utbildningar etc. 
 
 

  

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 

  

Nuvarande kontinuitet(20190101-1231) vid läkarbesök ligger på 59% dvs av 10 besöket en patient gör 
på vårdcentralen så får denne träffa sin läkare i 6 av besöken. Vi har som mål att öka detta till 8 av 10 
besök.  
 

  

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna)   

 

 

a. Att alla patienter har en patientansvarig läkare ifylld i patientöversikten.  

b. Vi bokning av tid till läkaren bokar man till den läkare som är angiven som patientansvarig 

c. Försöker behålla att varje läkare har reserverat röda tider dvs akuttider för sina patienter 
dagligen så att patienten inte behöver ta någon annan.  

d. Att läkaren bokar in patienten till sig själv när återbesök behövs.  

e. Om patienten av något skäl inte vill ha sin ”ordinarie” läkare så uppfyller vi önskemålet. 
Patienten har alltid rätt till en andrahandsbedömning 

 
 

  

a.   
Vi frågar alltid patienten om vilken läkare de vill gå till  
 
 

  

 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 
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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 av alla besök hos 
läkare som görs hos 
patientansvarig läkare  

59,00% 202003
03 

80% 
 

Intelli
gence  

2020012
3 

Indikator 2 
 

      

Indikator 3       

Indikator 4       

Indikator 5       

Kommentar (valfritt):   
 
Utgångsläget på 59% utgick för data insamlade för 2019. 20200303 var start datum för nästa mätning  
fram till 20201231. 
 
Vi avser att ansluta oss till primärvårdskvalitet och har de bra metoder för att mäta kontinuitet så 
kan vi komma att använda deras metod för att se på 2019 års kontinuitet och 2020 år års 
kontinuitet.  Grunddata kan vi ta ut från Intelligence  
 
 

  

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. 

  

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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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. 

  

 
I journalmallen för läkarbesök har vi lagt in sökordet patientansvarig läkare. Valet syns sedan i dels 
i journaltexten men även i patientöversikten vilket är användbart för de som bokar tider så de i 
första hand bokar till angiven patientansvarig läkare.  
 
För att behålla akuttider för varje läkare har vi utöver ”röda tider” i tidschemat även lagt in händelse 
som markerar att tiden är reserverad för akuta besök och inte får bokas förrän dagen innan aktuell 
tidpunkt. De som bokar tiderna tar bort denna händelse dagen innan aktuell dag.  
 
Vi erbjuder patienten att få en tid vid läkarbesöket för kontroll av exempelvis högt blodtryck. En del 
accepterar men många vill själva höra av sig. Ibland hör patienten av sig så sent och behöver en tid 
snart. Är då ”hens” läkare ledig behöver vb gå till annan läkare och kontinuiteten bryts. SMS 
funktionen gör det dock lättare för de som får en tid längre fram för återbesöket.  
  
 

  

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 
Andel av alla 
besök hos läkare 
som görs hos 
patientansvarig 
läkare  

Start- 
läge  
59% 

Datum
/period 
för 
2020-
03-03 
 

Mål 
(%  
80% 

Resultat  
67% 

Källa 
Intelli 
gence 

Datum/ 
period  
20200303- 
20201231 

Indikator 1  
 

       

Indikator 2 
 

       

Indikator 3        

Indikator 4        

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    
 
Vi ser en lite förbättring i kontinuiteten men ej så mycket vi hade önskat. Coronapandemin 
påverkade säkert detta. Dessutom att tre av läkarna har ST och delvis har tjänstgjort på sjukhuset i 
något större utsträckning än föregående år så att någon annan har fått ta hand om deras patienter.  
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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. 
Det var svårt att följa intentionerna med att ha kontinuitet. Under året styrdes valet av läkare utifrån 
om läkaren hade haft Covid 19 eller ej. Dvs de som hade haft covid fick ta han om infektionspatienter 
och de andra övriga patienter. Pandemin gjorde även att många besök ersattes med telefonkontakter 
som inte räknades som besök. Vi har inte nått upp till målet att 8 av 10 läkarbesök skulle vara till 
samma läkare. Den kan bero på de faktorer som ovan nämnts. De som bokar tider har dock haft nytta 
av att patientansvarig läkare är angivet.  
 
 

  

2. 
Patienterna är ju involverade då det är dem som väljer vilken läkare de vill gå till och om de vill ha 
en bokad tid till återbesöket eller själv vill höra sig när tiden är mogen.  

  

3. 
Vår plan framöver är att vi fortsätter med att ange patientansvarig läkare i Take Care och att 
bokning sker utifrån det om patienten inte vill något annat. Vidare att vi ger återbesöks tider direkt 
hos läkaren vid besöken så att patienten dels inte ska glömma bort att kontrollera sig och dels för att 
minska trycket på tidsbokningen. Alla de som bokar tider ska vara införstådda med detta och 
medverka till att kontinuiteten blir så bra som möjligt.   

  

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

