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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  
 
  
Natalie Neikter DSK/ verksamhetschef, Margareta Liander DSK/ Enhetschef, Sara 
Amouri, Kurator till 200430. Intisar Morabet Kurator från 200501 , Haitham Salim 
DL/ MAL. Monica Olsson, kurator.  
Kontaktpersoner E-post: natalie.neikter@sll  
 
 
 
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 

  

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:natalie.neikter@sll
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En av de vanligaste förekommande diagnoser för personer som söker samtalsbehandling på 
Segeltorps vårdcentral är depression.  I Segeltorp bor en stor andel medelålders till äldre patienter.  
Segeltorps vårdcentral har totalt 169 patienter ( data uttaget 20200203)över 55 år som lider av 
depressionsdiagnos. 47 % av dessa lider även av ångestdiagnos. Av dessa 169 patienter har 22% av 
patienterna genomgått KBT, enbart 2 % har erbjudits FaR ( fysisk aktivitet på recept) trots att det 
finns en evidens för att FaR främjar hälsan hos dessa patienter då det ökar bettendeaktiveringen hos 
individen.  
 
I dagsläget sker samtalsbehandling utifrån individuell behandling. Väntetiderna för individuell 
samtalsterapi är längre än vad som anses önskvärt. Genom att erbjuda korttidsterapi i grupp, är 
förhoppningen att öka andelen patienter som erbjuds samtalsbehandling och genomgår denna.  
Gruppbehandling innehåller dessutom värdefulla komponenter såsom normalisering, gemenskap 
och igenkänning. Vi på Segeltorps vårdcentral har mycket goda erfarenheter av att ha 
gruppbehandlingar för äldre. Vi har pågående diabetesgrupper där många äldre deltar och flera av 
dessa patienter lider även av depression och de har fått en förbättrad hälsa och en ökad livskvalitet 
genom att delta. Vi ser behovet av att erbjuda patienter över 55 år med depression behandling i grupp 
för att öka patienternas livskvalitet.  
 
Det saknas rutiner för att erbjuda FaR recept vid samtidig depressionsdiagnos trots att evidensen 
visar på vikten av att detta erbjuds för att öka patientens välmående och minska den psykiska 
ohälsan.  Vi har endast utfärdat FaR recept till 2% av våra patienter med depression som är över 
55år.  
 
Vi har tagit data från Med rave mellan 20150203-20200203 för att få fram siffror för vårt 
utgångsläge.  
 
 
 
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…… 
 
Temat för förbättringsarbetet på Segeltorps VC 2020 är psykisk ohälsa.  Vårt förbättringsarbete 
syftar till att starta gruppbehandling  för patienter över 55 år med depressions diagnos. Syftet med 
gruppbehandlingen är att effektivisera vården, genom att kunna erbjuda beteendeaktivering vid 
depression till fler patienter. Förhoppningen är även att gruppbehandlingen kommer att gynna 
patienternas känsla av sammanhang, då de kan vara hjälpsamt att träffa andra patienter i samma 
situation.  
 
Vårt mål är även att informera samtliga deltagare i gruppen om FaR recept, skapa rutin kring 
utskrivning av FaR och därmed öka antalet patienter som får FaR recept. 
 
 
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 minska den psykiska ohälsan och ensamheten hos våra patienter över 55 år.  

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 
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Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
S - Specifikt, tydligt och konkret 
M - Mätbart, hur vet man när man nått målet? Antal / andel / öka eller minska ett visst värde osv. 
A - Accepterat av de som berörs, det måste vara ett mål som ni vill uppnå 
R – Realistiskt, både ett för högt och ett för lågt uppsatt mål kan dra ner engagemanget, det ska 
vara möjligt att uppnå målet på den tidsram ni satt upp  
T – Tidsatt, det är viktigt med ett tidsatt mål så att ni vet till när det är tänkt att målet ska uppnås, 
detta kan också bidra till ökat engagemang!  
 
Våra specifika delmål är att erbjuda fler patienter samtalsbehandling och utfärda fler FaR recept  
 
 
 
 
 

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 kommer att erbjuda 36-60 patienter behandling i grupp under 2020. Detta genom att starta 6-9 
grupper med 6-12 deltagare/ grupp under 2020. Grupperna kommer ledas av våra kuratorer och 
DSK kommer att närvara vid några tillfällen.  
Vi ämnar att förbättra behandlingen successivt genom kontinuerliga halvstrukturerad utvärderingar 
från gruppen.  
Målsättningen är att erbjuda flera äldre evidensbaserad samtalsbehandling i grupp i syfte att minska 
psykisk ohälsa bland för patienter 55+. Vi önskar minska risker för ensamhet och isolering för dessa 
patienter och därmed öka livskvalitén.  
 
Målsättningen är även att erbjuda flera i patientgruppen 55+ FaR recept i syfte att öka aktivering i 
denna patientgrupp och minska deras psykiska ohälsa.  
 
Pga Covid 19 så har Segeltorps VC endast haft 1 grupp med 6 deltagare 2020. Det är fortfarande 
oklart om fler gruppbehandlingar kan genomföras 200907 pga fortsatta restriktioner kring 
gruppbesök ffa för patienter 55+.  Vi har inte kunnat ha fler grupper pga covid  20201228 
 
b. Det är viktigt för våra patienter att de får samtalsbehandling inom rimlig tid. Samt att de får träffa 
andra patienter i samma situation för att de skall få en känsla av sammanhang.  
 
 

a.   
 
I den här rutan fyller ni i hur ni skulle kunna involvera era patienter i ert förbättringsarbete, t.ex. 
via patient i ert förbättringsteam, patientenkäter, patientintervjuer…. 
 
Gruppbehandlingen kommer att  utvärderas genom en halvstrukturerad utvärderingsmall(se bifogad 
fil) som patienterna kommer ombes att fylla i.  Då vi endast kunnat ha en grupp ( 200907) och 
fortfarande 20201228 inte kunnat ha fler grupper så fungerar ej metoden för utvärdering.  
 

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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 En ökad förskrivning av FaR kommer att utvärderas via medrave.  
 
Patienterna kommer även involveras på individnivå genom att vi kommer utvärdera effekten av 
gruppbehandlingen genom formulär  PHQ-9. Då vi endast kunnat ha en grupp ( 200907) och 
fortfarande 20201228 inte kunnat ha fler grupper så fungerar ej metoden för utvärdering.  
 
Vi kommer även lämna ut information om gruppbehandling och FaR till vald population. 
 
 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.  
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  Antal patienter med 
depressions diagnos 55+ 
som får KBT 

22% 200203 
( data är 
taget 5 
år 
tillbaka) 

35% medr
ave 

201231 

Indikator 2 
 

Anta patienter 55+ 
depressions diagnos som 
erhållit FaR recept 

2% 200203 
( data är 
taget 5 
år 
tillbaka 

30% medr
ave 

201231 

Indikator 3 PHQ-9. Alla patienter som 
deltar fyller i innan och efter 
för att se om måendet 
förbättras 

Data 
kommer 
när 
patienterna 
fyllt i innan 
behandling
en 

Innan 
och efter 
behandli
ngen. 
Första 
gruppen 
startar 
5/3 

Öka 
antale
t 
patien
ter 
som 
mår 
bra 
efter 
grupp 
behan
dlinge
n 
jämfö
rt 
med 
de 
siffror 
vi får 
innan 

TC 201231 
Går ej 
att 
utvärde
ra pga 
covid 19 
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Indikator 4 Utvädrings mall  Efter 
första 
gruppen 
avslutat 
sin 
behandli
ng 

Att de 
flesta 
patien
ter 
som 
deltag
it 
skall 
vara 
nöjda 
med 
grupp
behan
dlinge
n. 

Bifog
ad fil 

201231 
Går ej 
att 
utvärde
ra pga 
covid 19 

Indikator 5 Andel patienter med 
depressionsdiagnos 55+som 
haft ett rådgivande samtal 
med DSK gällande fysisk 
aktivitet ( ny 
indikator20200907 pga 
Covid 19) 

44%  200203 
( data är 
taget 5 
år 
tillbaka 

55% medr
ave 

 

Kommentar (valfritt):   
 
Vilka källor tar ni era data från: Medrave.  
 
Vi har tagit data från Medrave 200203 för att få fram antal patienter 55+ som har 
depressionsdiagnos samt få fram andel patienter som erbjudits FaR och/ eller KBT.  
Vi lade till (200907)  andel patienter med depressionsdiagnos  som haft rådgivande samtal  med DSK 
gällande fysisk aktivitet 
 
 
 
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. 

 
Segeltorps Vårdcentral startade en grupp för patienter 55+ med depressionsdiagnos 200305. Det 
var 6 deltagare i gruppen.  Gruppen leddes av vår dåvarande kurator Sara och vår kurator 
Monica. DSK deltog och pratade om fysisk aktivitet 12/3 samt utfärdade FaR recept till deltagarna.  
Gruppen han träffas ytterligare 1 gång innan vi fick avbryta för Covid 19 och patienterna fick 
sedan komma på individuella besök.  
Vi har ej kunnat erbjuda eller utfärda FaR recept i den utsträckning vi planerat då många 
anläggningar/ grupper etc för fysisk aktivitet varit stängda pga Covid 19.  
 
 
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  
 

Antal patienter 
med depressions 
diagnos 55+ som 
får KBT 

22% 200203 
( data är 
taget 5 
år 
tillbaka) 

35% 30% medra
ve 

dec 2020 

Indikator 2 
 

Anta patienter 
55+ depressions 
diagnos som 
erhållit FaR 
recept 

2% 200203 
( data är 
taget 5 
år 
tillbaka 

30% 5% medra
ve 

dec 2020 

Indikator 3 PHQ-9. Alla 
patienter som 
deltar fyller i 
innan och efter 
för att se om 
måendet 
förbättras 

0% Endast 
6 
persone
r har 
fyllt i 

Öka 
antalet 
patient
er som 
mår 
bra 
efter 
grupp 

80%  Går ej att 
utvärdera 

Indikator 4 Utvädrings mall Går ej 
att 
utvärd
era 
pga 
föränd
rad 
plan 
pga 
Covid 
19 

Efter 
första 
gruppen 
avslutat 
sin 
behandli
ng. 
Gruppb
ehandli
ngarna 
fick 
avbrytas 

   Går ej att 
utvärdera 
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och 
patiente
rna fick 
individu
ella 
besök.   

Indikator 5 Andel patienter 
med 
depressionsdiagn
os 55+som haft 
ett rådgivande 
samtal med DSK 
gällande fysisk 
aktivitet ( ny  
indikator 
200907pga Covid 
19) 

45%  200203 
( data är 
taget 5 
år 
tillbaka 

55% 47% medra
ve 

 dec 2020 

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. 
 
 
 
Mellanmätning 20200907 
Indikator 1  28%  av patienter med depressionsdiagnos 55+ har fått KBT 
Indikator 2 5%  av patienterna med  depressions diagnos  55+ har erhållit FaR recept 
Indikator 3 Ej mätbart pga för litet urval.  
Indikator 4 Ej mätbart pga för litet urval.  
Indikator 5 ( ny) 47% %  av patienter med depressionsdiagnos 55+har haft ett KVÅ samtal om fysisk 
aktivitet med DSK.  
 
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 sett hur stort behovet är för våra patienter att få träffas i grupp och ha stöd av varandra. 
Många patienter har uttryckt ett behov av att  få träffa andra i samma situation. Tyvärr har 
isoleringen och ensamheten hos vald patientgrupp ökat pga covid 19.   

2. 
Vi har frågat våra patienter ( i samband med besök hos kurator, läkare, DSK etc) med 
depressionsdiagnos om deras inställning till att delta i gruppbehandling. Många är mycket 
positiva. Vi fick bra respons från de deltagare som var med. Vi satte upp anslag på VC för att hitta 
patienter.  
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3. 
Vi kommer ånyo starta grupper för patienter 55+  med depressionsdiagnos när det åter är möjligt. 
Vi han tyvärr bara ha en grupp innan pandemin kom emellan då de patienter som hann ta del av 
grupp behandlingen var mycket nöjda och konceptet har efterfrågats av flera patienter.  Vi 
kommer fortsätta att vara mycket aktiva gällande utfärdandet av FaR då beteende aktivering är 
en del av KBT behandling. Vi hade tänkt fortsätta med samma tema 2021 men vi får avvakta då det 
som det ser ut nu ej går att genomföra gruppbehandlingar eller utfärda FaR recept ( till olika 
anläggningar och gruppträningar) pga covid 19.  
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

