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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. 

 

S:t Eriks VC Ohälsosamma Levnadsvanor 2020 del 1 
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. 
 
Andreas Erlandsson, Specialist i allmänmedicin.  
Emanuel Dworsky, ST  i allmänmedicin. 
Isabella Forssén, Distriktssköterska. isabella.forssen@steriksvardcentral.se  
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
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. 
 
I den gemensamma uppföljningsportalen (GUPS) för Region Stockholm kan vi se att vi ligger under 
snittet i Region Stockholm gällande att journalföra KVÅ-kod för besök avseende levnadsvanor. Vi 
önskar bli bättre på att både journalföra KVÅ-kod men framförallt genomföra individanpassade 
samtal avseende levnadsvanor enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Levnadsvanorna är 
tobaksbruk, alkoholkonsumtion, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Vi vill sträva 
efter att följa vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling som kom i 
sin andra upplaga 2019 och baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationer är att lägga fokus på riskgrupper 
med ohälsosamma levnadsvanor och att förändra ohälsosamma levnadsvanor innebär såväl 
prevention som behandling.  
 
I vårdprogrammet kan vi läsa att världshälsoorganisationen (WHO) i deras projekt om global 
sjukdomsbörda, Global Burden of Disease, sett att ohälsosamma levnadsvanor orsakar majoriteten av 
de stora folksjukdomarna. Ohälsosamma levnadsvanor är vanligt och enligt Folkhälsomyndighetens 
nationella folkhälsoenkät från 2018 har två tredjedelar av alla män och hälften av alla kvinnor minst 
en ohälsosam levnadsvana i Sverige.  
 
Vårdprogrammet: 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:isabella.forssen@steriksvardcentral.se
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https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/rv_ohalsosamma-
levnadsvanor.pdf 
 

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…… 
Ohälsosamma levnadsvanor.  
 

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 förbättra vårt arbete gällande stöd till våra patienter vid behov av förändring gällande 
levnadsvanor.  
 
 
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 
 

1. Öka antalet satta KVÅ-koder gällande levnadsvanor enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer med minst 20 % mellan 2019 och 2020. Ta fram statistik månadsvis för 
att se om förändring sker i samband med interventioner.  

 
2. Förbättra och friska upp kompetens och kunskap om ohälsosamma levnadsvanor hos alla 

vårdgivare på vårdcentralen. Ohälsosamma levnadsvanors påverkan och vinsterna med 
åtgärder. Hur samtalar vi med våra patienter?  

 

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.   

 
Målsättning att all klinisk vårdpersonal ska genom gå webbutbildning avseende Hälsosamma 
levnadsvanor som Region Stockholm lanserade hösten 2018: 
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/utbildningar/webbutbildning-
halsosamma-levnadsvanor/ 
 
Informationstillfällen för sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare gällande när det är indicerat 
med samtal avseende levnadsvanor och vad som ska tas med under ett samtal. Praktiskt hur vi sätter 
KVÅ-kod i journalsystemet.  
 
Hitta en informationskanal mellan läkare och sjuksköterskor. Informationskanalen ska vara till för 
då läkarna fångar upp de patienter som har ohälsosamma levnadsvanor och bör erbjudas ett 
rådgivande samtal.  
 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/rv_ohalsosamma-levnadsvanor.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/vardprogram/rv_ohalsosamma-levnadsvanor.pdf
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/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/utbildningar/webbutbildning-halsosamma-levnadsvanor/
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/utbildningar/webbutbildning-halsosamma-levnadsvanor/
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b.   

 
Vi ska undersöka möjligheten med patientenkäter gällande levnadsvanor via 1177/Mina 
vårdkontakter inför besök på vårdcentralen.  
 

 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). Mät gärna ofta, minst 1 gång per 
månad, så ni kan byta eller justera er förbättringsidé om den inte leder mot ert mål. 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  KVÅ-kod Rådgivande samtal 
om alkoholvanor 

Antal 2019 
n 1 

200101 n 10 M4 201231 

Indikator 2 
 

KVÅ-kod Rådgivande samtal 
om  fysisk aktivitet 

Antal 2019 
n 444 

200101 n 533 M4 201231 

Indikator 3 KVÅ-kod Kvalificerat 
rådgivande samtal om 
matvanor 

Antal 2019 
n 443 

200101 n 532 M4 201231 

Indikator 4 KVÅ-kod Kvalificerat 
rådgivande samtal om 
tobaksbruk 

Antal 2019 
n 69 

200101 n 83 M4 201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Medrave M4.  
 
 
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 

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 den här rutan beskriver ni VAD ni gjort (vilka idéer har ni valt att jobba vidare med) och HUR ni 
implementerat era idéer. Skriv så pass noggrant att andra enheter förstår vad ni gjort och kan ta 
efter goda exempel. 
 
Av förklarliga skäl under det gångna året så har förbättringsarbetet fått ta en mindre plats på 
arbetsplatsen än under vanliga år. Vi har varit tvungna att prioritera vårt patientarbete.  Med det sagt 
så har vi ändå fått ett resultat över vår målsättning.  
 
Vi har delvis kunnat utföra våra planerade interventioner. Målsättningen var att all klinisk personal 
skulle genomgå den webbaserade utbildningen avseende Hälsosamma levnadsvanor. Vi fick 
prioritera att de som främst arbetar med hälsosamtal skulle genomgå utbildningen, vilket blev alla 
sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som arbetar på mottagningen.  
 
Vid alla mottagningssköterskors arbetsplatser finns det en lathund för KVÅ-kodning.  
 
Planerade interprofessionella informationstillfällen om hälsosamtal uteblev.  
 
Ett ökat samarbete mellan läkarna och sjuksköterskorna skapades genom att alla på vårdcentralen 
blev informerade om kvalitetsarbetet och målet. Informationen gick ut både under arbetsplatsträff 
och i enskilda yrkesgrupper. Om läkare hade patient på rummet, som bedömdes ha ett behov av 
förändring av levnadsvanor, sattes patienten upp i mottagningssköterskans kalender  för att därefter 
erbjudas ytterligare besök.  
 
Gällande webbenkät via 1177 så har vi ökat antalet från 7 stycken 2019 till 41 stycken 2020. Tydlig 
förbättring men mer går att göras. I nuläget använder vi oss av formuläret “Levnadsvanor” som vi 
skickar ut innan våra samtal på vår så kallad Hypertonimottagning. Vi planerar att börja med samma 
rutin inför våra besök på diabetesmottagningen för att underlätta de rådgivande hälsosamtal som 
sker med våra diabetespatienter.  
 
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
/perio
d för 
start-
läge 

Mål (% 
eller 
antal) 

Result
at (% 
eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

KVÅ-kod 
Rådgivande 
samtal 
alkoholvanor 

Antal 
2019 
n 1 

200101 n 10 
(+1000
%) 

n 60 
(+6000
%) 

M4 201211 

Indikator 2 
 

KVÅ-kod 
Rådgivande 
samtal om  fysisk 
aktivitet 

Antal 
2019 
n 444 

200101 n 533 
(+20%) 

n 630 
(+42%) 

M4 201211 

Indikator 3 KVÅ-kod 
Kvalificerat 

Antal 
2019 

200101 n 532 
(+20%) 

n 609 
(+37%) 

M4 201211 
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rådgivande samtal 
om matvanor 

n 443 

Indikator 4 KVÅ-kod 
Kvalificerat 
rådgivande samtal 
om tobaksbruk 

Kopier
a från 
steg 6 

200101 n 83 
(+20%) 

n 64 
(-7%) 

M4 201211 

        

Övriga kommentarer:    
Ni får gärna redovisa tätare mätningar, skicka då med en bilaga, gärna i form av ett linjediagram. 
Ni kan också skriva mer om vilka källor ni funnit mest användbara. 
 
 
 
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. 
 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
 
Vi har med regelbundenhet haft samtal om levnadsvanor med våra patienter innan vi drog i gång 
med kvalitetsarbetet, majoriteten av de sjuksköterskorna som arbetar på mottagningen är 
distriktssjuksköterskor har vidareutbildning i folkhälsa och fokus på att främja goda levnadsvanor, 
men vi har inte kunnat visa detta på ett tydligt sätt i journalen. Detta uppmärksammades av ledning 
och mottagningssköterskorna. Webbutbildningen var bra för att repetera och stärka kompetens. Vi 
har blivit betydligt bättre på är att journalföra rätt, det vill säga journalföra och sätta rätt KVÅ-kod 
vid våra rådgivande samtal. Också ökad kunskap för vårdpersonal att kunna hantera digitala enkäter 
via 1177.  
 
Även samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor har förbättrats, helhetsperspektivet gällande varje 
patient är mer tydligt. Vi är bättre på att “remittera” internt på huset. När en patient söker för t ex  
gikt eller benskörhet så kan några enkla frågor ställas för att se om det finns indikation att erbjuda ett 
rådgivande samtal om levnadsvanor.  
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
När det gäller att förändra levnadsvanor så ligger det hos varje patient att utföra arbetet. Vi som 
vårdpersonal lotsar, ger verktyg, motiverar och stöttar under processen. Vi bedömer att vi har haft 
involverade och engagerade patienter.  
 
Webbformuläret har också varit en del i att ytterligare involvera patienten. 
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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. 
 
Trots den pågående pandemin bedömer vi att det är en klar framgång att vi dubblade vår målsättning 
gällande samtal om  matvanor och fysisk aktivitet. Vi gick också från 1 till 60 journalförda rådgivande 
samtal om alkohol. Som tidigare nämnts i arbetet så har vi haft dessa samtal tidigare men då vi inte 
kunnat journalföra rätt varför tidigare statisk blir svår att bedöma. Nu får vi en bättre utgångspunkt 
för framtida  uppföljning.  
 
Anledningen till att kvalificerade rådgivande samtal om tobaksbruk har minskat är att vi har dragit 
ner på patienttider på vår astma/KOL mottagning på grund av pandemin. Denna mottagning har 
primärt hållit i dessa samtal men under året 2021 kommer dessa att läggas in i vårt vanliga 
mottagningsarbete.  
 
Då rådgivande samtal är av stor vikt, både primär- som sekundärprofylaktiskt, för många av 
primärvårdens kroniska diagnoser är vårt mål att öka dessa kommande år. Samtalen måste göras 
mätbara genom att journalföra rätt. Därmed ökar möjligheten att förändra och förbättra 
omhändertagandet av våra patienter.  
 
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

