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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. 

  
Bodil Borgström, distriktsläkare, MAL  
bodil.borgstrom@sll.se 
 
Fatima Tajik, barnmorska, Verksamhetschef  
fatima.tajik@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/ 
 

Äldre patienter på härvarande mottagning brukar oftast vara multisjuka och har därmed en relativt 
lång läkemedelslista. De har inte sällan svårt att hantera när läkemedel byts ut till generika och 
riskerar att ta dubbel dos. Minnessvårigheter medför bristande compliance. Årlig 
läkemedelsgenomgång med dessa patienter är av yttersta vikt. Tidigare studier har visat att äldre 
oftare drabbas av läkemedelsrelaterade problem än yngre. Många av läkemedelsbiverkningarna är 
mindre allvarliga men kan påverka både livskvalitet och funktion. Risken att läggas in på sjukhus på 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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grund av läkemedelsrelaterade problem hos äldre är stort. De läkemedel som orsakar flest 
biverkningar och bedöms vara orsak till sjukhusinläggningar hos äldre är Hjärt-kärlläkemedel (ATC-
grupper med begynnelsebokstav C), antikoagulantia läkemedel, bensodiazepiner samt 
antidepressiva. De vanligaste biverkningarna som leder till sjukhus inläggningar är fall, yrsel, 
hjärtproblem samt blödningar av olika former enligt socialstyrelsen läkemedelsorsakad sjuklighet hos 
äldre Kartläggning och förslag till åtgärder, 2014. Dessa läkemedel bör förskrivas med försiktighet 
och i många fall inte alls. Sjunkande njurfunktion är en betydande faktor för överdosering hos äldre 
på grund av minskad elimination via njurarna. 

Vår mottagning har pga bristen på allmänspecialister en stor utmaning i fråga om läkarbemanning.  
Vi har organiserat oss så att allmänspecialisterna fått en mer övergripande konsulterande funktion på 
mottagningen. 

Vi har bildat team i hemsjukvården med undersköterska, sjuksköterska och underläkare och har 
också en vårdkonferens varje vecka där allmänspecialisten uppdateras. 

Vi har tydliga riktlinjer för årskontroller och fördjupade läkemedelsgenomgångar. 

Vi har tänkt att kartlägga förskrivningen av två vanliga lugnande och sömnmedel hos äldre samt se 
över vår kontroll av njurfunktion hos äldre. 

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…… 

  
Kartläggning av olämpliga läkemedel hos patienter 65 år och äldre  

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 patientsäkerheten genom standardisera årskontroller och fördjupade 
läkemedelsenomgångar trots brist på allmänspecialister.  

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 

 
Öka provtagningen av P- Kreatinin. 
Minska förskrivningen av Oxazepam och Zopiklon 
 

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. Kalla patienter med kroniska sjukdomar till årskontroll. 
b. Standardisera årskontrollerna och fördjupade läkemedelsgenomgångar genom tydliga lokala 

rutiner. 
c. Förbereda läkarbesöken genom besök till sjuksköterska. 
d. Genom att ge patienterna längre besökstid till underläkare. 

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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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….  

Involvera patienten genom att i kallelsen uppmana till att i lugn och ro inför besöket gå 
igenom sina läkemedel 

 

 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/p
eriod 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

       

Indikator 1 
 

Antalet personer ≥65 som 
har uppmätt njurfunktionen 
genom analys av P- 
Kreatinin. 

636 pers. 200101 700 
pers. 

Medr
ave 

201231 

Indikator 2 Antalet personer ≥ 65 år som 
förskrivits Oxazepam 

58 pers. 200101 50 
pers. 

Medr
ave 
 

201231 

Indikator 3 Antalet personer ≥ 65 årsom 
förskrivits Zopiklon 

156 pers. 200101 150 
pers. 

Medr
ave 

201231 

       

Kommentar (valfritt):   
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Medrave M4 
 
Datautdrag 200131 för perioden 20190101-20191231 respektive perioden 20200101-20201231 
 

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 

 

 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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DEL 2 – Slutredovisningen 

 

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. 
 
På Sigtuna läkarhus har vi pga brist på allmänspecialister tvingats förändra vårt arbetssätt från 
grunden. Vår läkarstab består av 1,7 specialister och 5 underläkare varav merparten direkt från 
grundutbildningen. 
För att detta skulle kunna fungera på ett patientsäkert sätt och utan att underläkaren känner sig 
utlämnad har allmänspecialisterna friställts från egna patientbesök i så stor utsträckning som möjligt. 
 Vi  har trots bristen på distriktsläkare prioriterat läkemedelsgenomgångarna för våra äldre för att 
undvika förskrivning av olämpliga läkemedel, biverkningar och förvirring kring 
läkemedelsordinationerna. 
Vi har sen år tillbaka arbetat med kallelser till årskontroll vilket möjliggjort att vi kunnat kalla 
patienterna för ett förberedande besök hos sjuksköterska för kontroll av BT och puls.  
Inför besöket har patienterna uppmanats gå igenom vilka läkemedel man har hemma och vilka man 
använder.  
Sjuksköterskan har tillsammans med patienten gått igenom listan, något som annars är svårt att 
hinna med vid läkarbesöket. 
De flesta  av årskontrollerna har genomförts av underläkare som har kunnat ges mer tid för sina 
besök (45-60 minuter istället för tidigare 30 minuter hos allmänspecialisterna) och arbetat utifrån vår 
lokala rutin för årskontroller. 
Vi har också skapat mallar för provtagning inför årskontrollerna för att säkerställa att angelägna 
parametrar inte missas, däribland P-Kreatinin.  
För att åstadkomma så god läkar- och sjuksköterskekontinuitet till våra sköraste patienter har vi infört 
hemsjukvårdsteam och en veckovis hemsjukvårdskonferens. 
 
 

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  

Start- 
läge 
(%  

Datum/
period 
för 
start-
läge 
 

Mål (% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period för 
resultat-
värdet 
20201231 

Indikator 1  
 

Antalet personer 
≥65 som har 
uppmätt 
njurfunktionen 
genom analys av 
P- Kreatinin under 

636 
pers. 

190101-
191231 

700 
pers. 

819 pers. M4 200101-
201231 
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2019 respektive 
2020 

Indikator 2 
 

Antalet personer 
≥ 65 år som 
förskrivits 
Oxazepam under 
2019 respektive 
2020 

58 
pers. 

190101-
191231 

50 
pers. 

48 pers. M4 200101-
201231 

Indikator 3 Antalet personer 
≥ 65 års om 
förskrivits 
Zopiklon under 
2019 respektive 
2020  

156 
pers. 

190101-
191231 

150 
pers. 

138 pers. M4 200101-
201231 

        

        

Övriga kommentarer:    
 
 
Bifoga rutin för årskontroller och fördjupade läkemedelsgenomgångar samt patientdata från Medrave 
 
 

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 vårdcentral kan upprätthålla och till och med öka patientsäkerheten trots brist på Allmän 
specialister om organisationen bygger på tillgänglighet till handledning och tydliga riktlinjer.  
 
De yngre läkarna är troligen mer benägna att följa moderna riktlinjer för förskrivning av 
narkotikaklassade läkemedel och undvika olämpliga läkemedel till äldre.  
 
Att låta Allmänspecialisterna ha en övergripande konsulterande roll ger överblick över mottagningen. 
 
Hemsjukvårdsteam och veckovis hemsjukvårdskonferens ger läkar- och sjuksköterskekontinuitet. 
 
Standardisering av FLG vid såväl årskontroller som hemsjukvård är av mycket stor betydelse för en 
klok och säker läkemedelsförskrivning. 

2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Vi har som målsättning att penetrera läkemedelsanvändningen och uppdatera LM listan vid varje 
kontakt. Patienten får alltid med sig en uppdaterad läkemedelslista. 
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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. 
 
Genom att kontinuerligt uppdatera rutiner och PM för årskontroller och fördjupade 
läkemedelsgenomgångar på mottagningen och i hemsjukvård. 
Hålla dialogen om betydelsen av våra insatser levande på mottagningen  
 

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

