
  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Scania Husläkarmottagning 
  
Verksamhetschef 
 Richard Seiberlich 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

 

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. 
  
Anna Artborg, distriktssköterska. anna.artborg@scania.com 
Åsa Lardotter Svensson, distriktssköterska. 
Christina Lergin, spec Allmänmedicin christina.lergin@scania.com  
 
 
 
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 
  
Många patienter, både friska och de med kronisk sjukdom, kommer till vårdcentralen med övervikt 
och fetma.  Här kan vi hjälpa till med åtgärder i förebyggande sjukdomssyfte genom viktminskning. 
 
 
 
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
mailto:anna.artborg@scania.com
mailto:christina.lergin@scania.com
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Motivera och hjälpa patienter med övervikt/fetma till viktminskning genom att vi nu provar metoden 
”Behandlingsmodell för patienter med fetma”. Den inkluderar motiverande samtal med KBT inriktad 
metod. 
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 
 
Övervikt och fetma kan bland annat leda till sjukdomar som diabetes, cancer, depression, nedsatt 
rörlighet och sänkt livskvalitet. Att förebygga dessa sjukdomar är lika viktigt på individnivå som  
samhällsekonomiskt. Vi vill testa om modellen ger önskat resultat i förhållande till insatserna, eller 
behöver vi arbeta på ett annat sätt med övervikt? 
 
 
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 

  
Målet är att flertalet av patienterna som deltar i behandlingen ska minska 5-10% av sin kroppsvikt 
under ett år. 
 

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. Vi vill hjälpa patienter med övervikt och fetma till hållbar hälsa. Patienterna får delta i 
individuell behandling ”Behandlingsmodell för patienter med fetma”, vilket innebär besök en 
gång i månaden under ett års tid. En av distriktssköterskorna har gått utbildningen via APC. 
BMI räknas ut vid första besöket och följs sedan kontinuerligt under behandlingstiden. 

 
 
 

b. Viktigt är att behålla hälsan, må bra och undvika att drabbas av förtida sjukdomar. 
 

 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… 

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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 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  Minskat BMI  190827   201231 

Indikator 2 
 

Antal som fullföljer 
behandlingen 

    201231 

Indikator 3      201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Manuellt ut journalen vid projektets slut. 
 
 
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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OBS: Denna del skickas in senast 31 mars 2020, 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. 

 
 
Vi påbörjade hösten 2019 ett arbete med att erbjuda våra patienter med överviktsproblematik att 
delta i en strukturerad behandling given av distriktssköterska ”Behandlingsmodell för patienter med 
fetma”. Vilket innebär att patienter som önskar genomgå programmet erbjuds besök hos 
sjuksköterska gång i månaden under ett års tid för att få till levnadsvaneförändringar som ska leda 
till viktnedgång. Främst ville vi utvärdera hur den nya metoden som skulle implementeras fungerade 
på vårdcentralen för att kunna väga nytta av insatsen mot tiden det krävde.  
 
Initialt tillfrågades alla patienter med övervikt om de var intresserade av att ta del av programmet. De 
som visade intresse internremitterades sedan till sköterska som kallade patienterna. Detta arbetssätt 
slutade vi med ganska snart, då det visade sig att huvuddelen av patienter som visat intresse vid 
besök hos främst sin ordinarie läkare eller diabetessköterska inte kom på avtalad tid alternativt 
bokade av besöken. Av detta slöt vi oss till att då stor del av programmet bygger på motivation hos 
patienten, är det större utsikter för att lyckas om patienten själv tar det första steget. Vi utformade 
istället ett informationsblad som gavs tillsammans med muntligt information om erbjudandet. 
Patienten kunde sedan själv boka en första tid till sköterska om motivationen var tillräcklig.   
 
 
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  
 

Påverkan på snitt 
-BMI 

37,6 190827 Minsk
ning 

37,5 Mätvä
rden i 
journa
l 

210131 

Indikator 2 
 

Påverkan på 
snittvikt 

110,6k
g 

190827 Minsk
ning 

110,0kg Mätvä
rden i 
journa
l 

210131 

Indikator 3 Andel av de som 
påbörjar 
programmet och 
som fullföljer 
detsamma. 

19pat 190827 >50% 6pat-32% 
fullföljde 
program
met. 
 
13 pat-
68% 
avslutade 
i förtid.  
 
5Pat, 26% 
avbröt 

Journa
lantec
kninga
r 

210131 
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redan 
efter 
första 
besöket. 

Indikator 4 Andel som 
minskar sin 
vikt/sitt BMI 

19pat 190827  8pat-42% 
minskade 
sin vikt 
5pat – 
26% 
ökade sin 
vikt. 
6pat-32% 
hade 
oförändra
d vikt. 

Mätvä
rde i 
journa
l 

210131 

Indikator 5 Andel pat som 
minskar sin vikt 
och hur mycket 
dessa minskar 

19pat 190827 >50% 8 av 
19pat-
42% 
minskade 
i vikt och 
dessa 
minskade 
i snitt 
4,4kg.  
7pat-37% 
stod stilla 
i vikt. 
4pat-21% 
ökade i 
vikt med i 
snitt 
5,9kg. 
 

Mätvä
rde i 
journa
l 

210131 

Övriga kommentarer:    
19 patienter deltog i viktminskningsprogrammet. 12kvinnor och 7män. Ålder från 28 till 66år. 
Medelålder 49år 
 
 
 
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. 
 
Vi har haft ett relativt litet material att röra oss med, så det kan vara farligt att dra för stora växlar på 
resultatet. Vi inser dock att livsstilsförändringar är något som är svårt. Det hade varit mycket 
intressant att ha en kontrollgrupp. Viktutvecklingen i en sådan hade kanske varit större (ökat) och då 
hade man kunnat uttala sig mer positivt om det resultat vi nått.  
En sköterskemottagning som genererade 92 sköterskebesök á 1h som sammantaget resulterade i en 
viktnedgång för hela gruppen på 0,5% är kanske inte en helt motiverad åtgärd.   
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2. 
I början skrevs internremisser direkt i samband med läkarbesök, vilket resulterade i att flera pat i 
samband med läkarbesöket tackade ja till att träffa ”viktsköterska”, men avbokade och avsade sig 
insatsen direkt när kallelse kom. Tyvärr har vi inte registrerat hur många dessa var, men vi 
uppskattar att ca hälften av alla pat tackade nej. Efter ett par månader ändrade vi således på detta 
och började istället informera pat vid läkar-och sköterskebesök om att möjligheten fanns. Vi 
utformade även ett informationsblad som delades ut till pat. De pat som sedan hade intresse och 
motivation kunde själva boka in sig för att delta i viktminskningsprogrammet.  
 
3. 
 
Vi kommer fortsätta med att erbjuda stöd i livsstilsförändringar och då även genom 
viktminskningsprogram, däremot kommer vi hålla fast vid att det måste finnas ett så stort intresse 
hos patienten att de tar den första kontakten själva. Istället för att kalla patienten på ett besök på 
mottagningen kommer den första informationen av sköterska ges per telefon eller video för att 
efterforska hur stor motivationen egentligen är och ge möjlighet för pat att därefter besluta om sitt 
ev. deltagande.  Möjligtvis kommer även coachningen att ske över video om patienten önskar detta 
för att ge ökad tillgänglighet och göra det lättare för pat att avsätta tid ca en gång i månaden för 
uppföljning.  
 
Vi kommer även under ytterligare ett år fortsätta att följa upp resultaten av denna insats innan vi tar 
beslut om att ev. upphöra med denna form av insats. 
 
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

