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Roslags Näsby Husläkarmottagning KOL 2020 

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 KOL 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 KOL 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. 
  
Nina Pettersson, distriktssköterska med särskilt intresse för astma/KOL och Joel Freilich, 
distriktsläkare. 
 
Kontaktperson: Joel Freilich, joel.freilich@rhnhlm.se  
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Efter 4 år är vi fortfarande en vårdcentral i uppbyggnad, och bygger också successivt upp rutiner för 
olika sjukdomar. Sedan starten har vi haft distriktssköterskor som har arbetat med diabetes, men 
sedan förra året har vi också fokuserat på astma/KOL. En av distriktssköterskorna har fått 
internutbildning av läkare på vårdcentralen och gått spirometriutbildning. Hon har nu också börjat 
erbjuda rökslutarstöd.  
Vid genomgång av kvalitetsparametrar i PrimärvårdsKvalitet ser vi att vi fortfarande inte alltid 
använder rätt sökord i Take Care och att data saknas. Detta är något vi vill förbättra så att vi kan följa 
upp hur vi tar hand om våra patienter bättre.  
I PrimärvårdsKvalitet och medrave ser vi att vi har en relativt låg andel av KOL-patienter som följs 
upp med återbesök, och vi har låga tal beträffande genomförd CAT och dokumentation kring 
erbjuden rökslutarstöd och rehabilitering vid KOL.  
 
I PvK ser vi att våra KOL-patienter ser vi att vi ligger lågt på flera parametrar.  Sammanlagt har vi 
enligt medrave 43 patienter med KOL-diagnos sista året och får då en prevalenssiffra på 0,9 % 
utifrån att vi idag har ca 4700 listade. När vi tittar Jämfört med Täby är den siffran något lägre än 
övriga vårdcentraler. Uppskattningsvis är prevalensen KOL på 10 % hos vuxna i Sverige varför vi kan 
anta att vi har en kraftig underdiagnostik hos oss och på andra vårdcentraler. 
 
Vi ser vidare att vi har en förhållandevis mycket låg andel som får återbesök efter en exacerbation, 57 
% (median 86  % i landet). Däremot får de flesta av dessa ett återbesök inom 6 veckor efter en 
excacerbation kan vi misstänka. 54 % av de med KOL-excacerbation kommer på återbesök efter 6 
veckor vilket ligger över snittet vid benchmarking mot landet. 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:joel.freilich@rhnhlm.se
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Endast 54 % av våra KOL-patienter har en BMI dokumenterat i journalen. När vi tittar i medrave 
sista året har vi även låga siffror på dokumenterade frågor kring rökning (71 %) och inga uppgifter 
alls kring om patienterna har fått rehabilitering hos sjukgymnast eller KOL-skola. Andelen som har 
en dokumenterad CAT är 24 %. 
 
Bland de positiva siffrorna ser vi att vi träffar våra KOL-patienter i hög utsträckning. 90 % får ett 
besök inom 18 månaderna. Det ligger över snittet. 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. KOL 
  
KOL 
 
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 både upptäcka fler patienter med KOL och strukturera vårt omhändertagande av de KOL-
patienter vi har. Vidare vill vi bli bättre på att dokumentera parametrarna rätt i Take Care så att vi får 
tillförlitliga data i medrave. 
 
 
 
 Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av KOL, öka andel av KOL-patienter där spirometri genomförts senaste 2 åren 

1. Öka detektionsgraden av KOL 
2. Strukturera omhändertagandet av KOL-patienter genom sköterskeledd KOL-mottagning 
3. Öka andelen som har fått excacerbation som får återbesök hos läkare 

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. 

Följande mål vill vi ha för att detektera KOL och ta hand om våra KOL-patienter: 
1. Upptäcka fler patienter med KOL genom att erbjuda screening hos patienter som röker med 
COPD-6-mätning. Detta kan göras av mottagningssköterskan eller av läkaren själv. Vid låga värden 
görs full spirometri. 
2. Kontrollera de variarbler vi använder i våra KOL/astma-journalmallar och se att det är rätt sökord 
som förs över till medrave. 
3. Alla patienter som har diagnos KOL erbjuds ett strukturerat besök  hos distriktssköterska med 
särskilt intresse för astma/KOL. Sköterskan har tillsammans med astma/KOL-ansvarig läkare 
arbetat fram en mall för dessa besök, och hon har börjat kalla ett par patienter. Sköterskan gör CAT 
med patienten, kontroller längd/vikt, talar om nutrition och skickar vid behov remiss till dietist. 
Inhalationsteknik gås igenom. Därefter samtal kring fysisk aktivitet och om patienten inte har fått gå 
KOL-skola erbjuds det. Efter genomgång hos henne erbjuds patienter också tid till sin husläkare.  
4. Alla patienter med KOL får en namngiven husläkare om de inte redan har det. 
5. När någon av läkarna träffar en patient med en KOL-excacerbation som är listad på någon av de 
andra kollegorna informeras vederbörande husläkare med en administrationsanteckning, så att 
denne kan kalla patienten på återbesök inom 6 veckor. 

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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6. Astma/KOL-ansvarig läkare går på heldagsfortbildning 21/4 om astma/KOL som NAAKA-
nätverket anordnar och uppdaterar de andra läkarna och astma/KOL-sköterskan. 
 

 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. Antal snabbspirometrier per vecka. 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 patienter där 
spirometri genomförts 
senaste 2 åren 
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  Prevalens av KOL 0,9 % 200224 2 % Take 
Care + 
ListOn 

201231 

Indikator 2  Andel KOL-patienter som 
har namngiven husläkare 

81 % 200224 100 
% 

Take 
Care 

201231 

Indikator 3 Andel av KOL-patienter som 
fått uppföljning inom 6v 
efter exacerbation 

54 % 200224 80 % PvK 201231 

Indikator 4 Andel av KOL-patienter som 
har CAT-skattning 
dokumenterad 

24 % 200224 100 
% 

Med-
rave 
m4 

201231 

Indikator 5 Andel KOL-patienter som 
har aktuellt rökstatus 

71 % 200224 100 
% 

Medra
ve 

201231 

Indikator 6 Andel KOL-patienter som 
har aktuellt BMI 

58 % 200224 100 
% 

Medra
ve 

201231 

       

 
 
 
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 KOL 2020 del 1 och skicka in senast 28 februari 2020 till: forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

 

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

 
Inledningsvis planerade astma/KOL-sköterskan för att kalla alla KOL-patienter som vi hade 
detekterat tidigare år och började kalla dessa på strukturerade besök. Ganska snart kom dock 
pandemin, och all planerad sköterskeverksamhet ställdes då in liksom utförande av spirometrier och 
COPD-6-mätningar på vårdcentralen. Astma/KOL-sköterskan har under 2020 haft kontakt med 
några av KOL-patienterna via telefon och gjort CAT-skattningar, något som inte kunnat fångas upp i 
statistiken då diagnos ej satts vid dessa kontakter, men i övrigt kan vi se en tydlig nedgång i antalet av 
våra KOL-patienter vi har träffat under 2020.  
 
Det vi har kunnat se, vilket har varit glädjande, är att andelen KOL-patienter som har namngiven 
husläkare har ökat. Att öka listningsgraden är något vi arbetar aktivt med, men har som mål att 
ytterligare förbättra detta under 2021. 
 
Vi tycker KOL är ett mycket viktigt område då patienterna ofta är multisjuka och sköra och behöver 
prioriteras i vården. Vi önskar därför få genomföra arbetet under 2021 istället. 
 
 
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  Prevalens av KOL 0,9 % 200224 2 % 0,7 % Take 
Care + 
ListOn 

20210122  

Indikator 2  Andel KOL-
patienter som har 
namngiven 
husläkare 

81 % 200224 100 % 89 % Take 
Care 

20210122 

Indikator 3 Andel av KOL-
patienter som fått 
uppföljning inom 
6v efter 
exacerbation 

54 % 200224 80 % 57 % PvK 20210122 

Indikator 4 Andel av KOL-
patienter som har 

24 % 200224 100 % 2,9 % Med-
rave 
m4 

20210122 
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CAT-skattning 
dokumenterad 

Indikator 5 Andel KOL-
patienter som har 
aktuellt rökstatus 

71 % 200224 100 % 49 % Medra
ve 

20210122 

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. 
En lärdom har varit att hitta andra strukturerade arbetssätt under pandemin, inte minst för patienter 
med skörhet. Vi hade ändå telefonkontakt med de flesta av de äldre patienterna under pandemin, och 
kunde också ha inkluderat CAT-skattning i dessa samtal. En annan lärdom är att följa upp 
kvalitetsarbetet med jämna mellanrum och göra återkommande mätningar för att se om vi uppnår de 
mål vi har tänkt. Med detta arbetssätt hade vi uppmärksammat att vi inte hade haft kontakt med våra 
KOL-patienter på ett strukturerat sätt under pandemin. Vi har nu förankrat med vår nya 
verksamhetschef att kvalitetsarbetet tas upp på varje APT under 2021 så att vi fortlöpande kan 
utvärdera det och göra förändringar som krävs. 
 
2. 
 
Patienter har inte varit involverade i detta arbete. 

3. 
 
Planen är att genomföra arbetet under 2021 istället. 

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC KOL 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

