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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. 

Helena Edström Undersköterska  
Gunilla Skipper Sjuksköterska   
Parisa Sandström ST-läkare  

Parisa.sandstrom@sll.se 
 
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 
  
Börja med att titta på era siffror t.ex. i medrave m4 (oftast från programmenyn) där även 
PrimärvårdsKvalitet (PvK) finns med (under huvudmeny -rapporter-primärvårdskvalitet) med en 
översiktssida för er vårdcentral. De röda trianglarna visar hur er enhet ligger inom respektive 
område. Välj ett område där ni ligger under medel. Ni kan lära er mer om PrimärvårdsKvalitet på: 
http://primarvardskvalitet.skl.se/ 
 
 
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
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Bensår 

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 
 

Vårt mål är att optimera vården kring  patienter med bensår genom en strukturerad 

vårdkedja, tydlig ansvarsfördelning samt tät tvärprofessionellt samarbete, På så sätt kan vi 

minska lidande hos våra patienter och minska  ekonomisk belastning för samhället. 
 

På Råsunda Vårdcentral lyckas vi identifiera patienter med bensår. Prevalens av bensår på 
Råsunda Vårdcentral är 0,2 procent vilket kan jämföras med prevalensen i Region 
Stockholm som ligger på 0,1 Procent. Därefter har vi endast fastställd etiologi på hälften av 
patienterna. Samma siffror för Region Stockholm ligger på 56,9%.   

Utan fastställd orsak till bensåren kan vi inte optimera vården för dessa patienter, eftersom 

bensår endast är ett symtom och inte en grundsjukdom i sig. 
 
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 
För att nå ovanstående mål vill vi öka etiologisk diagnossättning med minst 15% till 31 december 
2020. 

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. 

Definiera ansvarsfördelning  

Läkare   

Har ansvar för diagnostik, utredning, ordination av behandling, ordination av 

läkemedel,  samt för behandling av bakomliggande sjukdomar.   

Etiologisk diagnos ska fastställas under tiden pat har bensår.   

Remitterar vidare till sjukhusspecialister.  

Remiss till hudläkare vid venösa-, diabetes-, inflammatoriska/icke inflammatoriska sår. 

Vid  misstanke om tumörer samt svårläkta bensår som trots adekvat behandling tilltar i 

storlek.   

 Kärlkirurg konsultation vid arteriella sår och kombinerad arteriell/venös genes. 

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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Vid  ankelindex <0,8 bör remiss till kärlkirurg övervägas  

Remiss till diabetsfot mottagning vid diabetes relaterade fotsår. (Lindberg, 

u.d.) Distriktssköterska / sjuksköterska /Undersköterska  

Sjuksköterskan ansvarar för sårbehandling, val av lämpliga sårförband samt eventuell  

kompressionsbehandling och för att detta dokumenteras i patientjournalen. Det är viktigt 

att  sårbehandlingen och eventuellt byte av behandlingsstrategi motiveras och 

dokumenteras.  

Sjuksköterska bokar även in patienten hos läkare för bedömning om ett sår inte läker inom 

1- 2 v alternativt försämrats under den tiden. Bokning sker helst i samband med 

omläggning  hos sköterska, då bedömning av sår ska ske på ett rengjort sår.  

Inför läkarbesöket bör sjuksköterskan ha fyllt i sårmall (redovisas nedan) för att optimera  

bedömningen. Innehållet i sårmallen kommer att ligga till grund för vidare utredning.  
 

Sårmallens innehåll   

Ankelarm Index:  

 Ankelarmindex mäts med patienten i liggande position  

Ankeltryck mm Hg/armtryck mm Hg = ankelarm-index   

Omkring 1 är normal (> 0,9-1.3), 0,8-0,9 måttlig arteriell insufficiens, 0,5-0,7 

betydande  arteriell insufficiens, < 0,5 grav ischemi (A Bergsten, u.d.).  

Sårdebut:  

Datum och uppkomstsorsak?   

Aktivitetsnivå:  

Mobilitet och grad av fysiskaktivitet per vecka.   

Comorbiditet  

Hjärtkärl sjd, Diabetes, Reumatiska sjd, neurologiska sjg pares? Plegi?   

Provtagning  

P-gl blodstatus , albumin och SR, MRSA odling vid tecken på infektion samt inför 

eventuell  ab beh.   
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Nutritionsstatus?   

BMI, aptit regelbundna måltider, behov av dietistkontakt?   

Smärta  

VAS 1-10, nattlig smärta? Minskar eller ökar vid högläge? 
 
 

Sömn  

Sömnvanor, störd sömn pga smärta?   

Rökning  

Tidigare/ aktuell, registreras gärna som paketår.   

Dokumentation   

Såret ska mätas på 2 ledd där såret är som störst samt fotograferas 1 gång per månad 

(med  linjal mot såret) Sårdjupet dokumenteras där såret är som djupast.   

Beskriv sårkanter, lokalisation och omgivande hud  

Uppföljning  

Kontroll 1 månad efter utläkning då risk för recidiv är stor vid venösa bensår. 
 
 
  

Patienter kommer att erbjudas att delta i patientintervjuer för att få insyn i vad som är 
viktigt  för patienterna och hur de upplever sin delaktighet i sin vård bl a.   

En strukturerad intervju tas fram gemensamt av projekt deltagarna.  

 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 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
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Antal snabbspirometrier per 
vecka 

start-
läge 

mål-
värdet 

Indikator 1  Etiologisk diagnos sättning 50,00% 191129 65,00  
% 

Medr  
ave 

201231 

Indikator 2 
 

     201231 

Indikator 3      201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 

Vi kommer att ta ut data från medrave varannan månad för att se om det sker någon  

förändring över tiden  
 
 
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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Sårmottagning 

Syfte 

Förkorta sårläkningstiden och minska antibiotika behandlingen 
genom att ha en strukturerad sårmottagning med en tydlig 
behandlingsstrategi. 

Mål 

Alla ben/fotsårspatienter har en sårdiagnos och en behandlingsplan 
samt påbörjad utredning inom 6 veckor. 

Genomförande 

Alla sårpatienter som inte läkt efter 2 veckor bokas till 
distriktsköterskan på sårmottagningen, 90 minuter för 
förundersökning och omläggning. 

  

Förundersökning  90 minuter 

 1.   Såranamnes och sårstatus 

2.   Smärta 

3.   Mätning och fotografering av sår 

4.   Ankeltryck 

5.  Intervju om livsstilsfaktorer , ex kost och behov av ev.  

 

näringsdryck 

6.   Patientens upplevelse och förväntningar 

7.   Behandlingsplan upprättas 
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8.   Vid andra omläggningen bokas även läkarbesök, samt 
diagnossättning  ev remisser kärlutredning 

9.   Distriktsköterskan bokar även nästa såromläggning åter till 
ansvarig   behandlings sköterska 

10.  Distriktsköterskan lägger in beställning på prover. 

11.  Rökning 

 

Regelbundna sårmottagningsmöten med sår team. Dock saknas 
läkare i detta team vilket är en brist. Enl följande protokoll: 

 Sårmottagningsmöte      2020-09-19 

  

  

● Det behöver vara en till ssk i sårteamet eftersom dsk Gunilla slutar ev till 
sommaren. 

● Det behöver finnas rutiner för  utvärdering av patienter med sår på 
sårmottagningen varannan månad.  

● Vid utvärderingen varannan månad:  

Jämför bilderna av såren. 

Kontroll av mätningen av sår 

Patientens allmäntillstånd 

Jämför sårstatus 

● Vi planerar in utvärdering av sårmottagnings patienterna 20/11, bokas in i 
kalendrar. 

● Vi behöver en lista på alla sårpatienter på sårmottagningen åtkomliga för 
alla. 

 Lägg in patienterna i en patientlista: 

Personnr-klicka på åtgärd-lägg till i- patientlista-sårmottagningen 2020- 
lägg till 
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● Hur vi dokumenterar: 

Vid förundersökningen 90 min skrivs en vårdplan + sårjournal. Vid dom 
andra omläggningarna används sårjournalen, kopiera. Ändra det som 
behöver ändras. 

Vid varje besök dokumenteras sårstatus. 

Under åtgärd – omläggning  kommer information om fotografering, 
mätning samt utvärderings datum finnas. 

Under  resultat dokumenterar vi ändringar av behandlingen. Förklaring till 
varför man byter förband. 

 
 
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  
 

Etiologisk diagnos 
sättning 

50% 191129 65% 87,5% Medra
ve 

201231 

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? 
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1. Svårigheter med dokumentation som upptäckts i samband med uppföljningar.  

Svårt med kontinuitet med läkare. Pga bla randande ST-läkare, underbemanning och hyrläkare. 
Hade varit önskvärd med ansvarig läkare som ska ingå i teamet. 

2. 
Patienterna har alla fått komma på 90 minuters besök hos Dsk med intervju om livsstil, kost , 
upplevelser och förväntningar. 

3. 
Planeras för rekrytering av DSK som kommer att ha fortsatt såransvar efter att den nuvarande 
dsk slutar.  

För att undvika friktion och svårighet med vidare bokning till läkare bör vi utse en läkare som ska 
ingå i teamet för bättre kontinuitet för patienter samt lättare arbetsgång i flödet. 

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

