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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. 
  
Årets förbättringsarbete handlar om förskrivning av sömnläkemedel. Vi är en liten arbetsplats och 
försöker variera ansvariga för kvalitetsarbetet. I år är allmänläkare Susanne Barenius ansvarig 
för arbetet. Hon kommer samarbeta tätt med sjuksköterskegruppen. Alla anställda läkare, 
sköterskor och undersköterskor kommer vara engagerade i förbättringsarbetet men framförallt 
teamsköterskorna. 
Susanne Barenius, specialistläkare susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se 
Tina Nyström Rönnås allmänläkare 
Airene Lindfors allmänläkare 
Leila Tammaddon allmänläkare 
Anna Bolinder ST 
Loviisa Holmström dsk 
Karin Wising dsk 
Zandra Jansson ssk 
Carina Eikner usk 
Johanna Lantz Hed usk 
 
 
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:susanne.barenius@sjostadsdoktorn.se
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Sista åren har vi haft en allmän känsla av att vi förskriver benzodiazepam liknande läkemedel i för 
stor utsträckning. Ökade förfrågningar via 1177/vårdguiden har förtydligt denna förskrivning. 
Vi har haft avstämningar med vår informationsapotekare om detta där vi ser att vi i stort sett ligger 
bra till med denna försökrivning jfr andra vårdgivare men vi har högre mål än så. 
Jag har gått igenom MedRave Primärvårdskvalitet där vi i de flesta områden ligger bra/mycket bra 
till. I vissa områden har vi inga siffror alls då vi inte registrerar på ett sådant sett att det syns i 
primärvårdskvalité. Vi har också en yngre befolkning listad på vårdcentralen och detta syns tydligt på 
de sjukdomar och behandlingar kopplat mot den äldre människan. 
I primärvårdskvalitet har vi studerat och diskuterat våra siffror för förskrivning av bensodiazepiner. 
Vi ser att vi kan arbeta mer på att få ner vår sömnförskrivning liksom vår förskrivning av 
bensodiazepiner i lugnande syfte även om vi ligger under medianen. När det gäller nyförskrivning av 
små förpackningar bensodiazepiner ligger vi högre än medianen. 
 
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…… 
 Vi önskar arbeta med förskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel och bensodiazepiner i 
lugnande syfte. 
 
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 vår förskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel och hitta andra 
behandlingsmetoder. Stödsamtal, KBT, Melatonin Mirtazepin etc. 
Vi vill generellt minska användandet av bensodiazepiner. 
 
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 

  
Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
Specifikt – Vi vill minska förskrivning av sömnläkemedel ffa nyinsättning men även iterering. Vi 
vill minska användandet av bensodiazepiner.  
Mätbart– Vi vill kunna uppmäta skillnad i nyinsättning mellan 2019 och 2020 samt se en 
minskning varje kvartal. Vi vill även se en total minskning av användandet av 
bensodiazepinliknande preparat.  
Accepterat – Alla på mottagningen är engagerade i arbetet från usk som jobbar med 1177 till 
sköterskorna som skall ge sömnsamtal till specialistläkarna. 
Realistiskt– Vi började prata om detta arbete redan i slutet på 2019 och alla är motiverade till att 
uppnå målen. Vi är fullt medvetna om att vi alltid kommer ha ett visst antal individer som både 
står på dessa läkemedel och får det nyinsatt. Målet är att tänka över varje förskrivning.  
Tidsatt – Vi kommer mäta förändringen varje kvartal under 2020 och sedan slutresultat 2019 mot 
2020. 
Delmål 1:Minska nyförskrivningen av läkemedel Zolpidem  med 60%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 2:Minska nyförskrivningen av läkemedel Zolpikon  med 30%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 3:Minska total förskrivning av läkemedel Zolpidem med 40%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 4:Minska total förskrivningen av läkemedel Zolpikon  med 30%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 5:Minska total förskrivning av läkemedel Oxazepam  med 40%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
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Delmål 6:Öka total förskrivning av läkemedlet Melatonin med 30%. Från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 7:Öka total förskrivnign av läkemedlet  M irtazepin 25% från dagens n antal recept/1 000 
listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 8:Öka antalet sköterskebesök för sömnstörning från dagens 0  till m antal besök. Från 2020-
01-01 till 2020-12-31.  

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 har med hjälp av fiskbensdiagram diskuterat och brainstormat kring projektet. De olika 
kategorierna vi har jobbat kring är äldre/yngre patienter, nyinsättningar/itereringar, 
andraförskrivare och fortsatt användning, erbjuda annan behandlingsform, ge upp/patienter som 
ej kan förändras. Vi har bollat ideer och tankar, jobbat enligt SMART och kommit fram till rimlig 
utmaning, upplägg och mål. Vi har sett svårigheter att få ut bra och jämförbar statistik att arbeta 
med. Efter mkt undersökande i Medrave och GUPS är vi överens om att starvärdet bör vara ett 
genomsnitt per månad för 2019 och att vi därefter mäter ev förändring löpande varje kvartal 
under 2020. 

b.   
 
Vi bedömer att denna satsning är viktig för våra patienter och leder till större hälsotal. Det 
kommer dock kräva mer av våra patienter och det kan vara svårt för patienterna att lämna den 
”enkla vägen” med behandling med bensodiazepiner till mer beteende förändring.  Patienter som 
önskar nyinsättning eller iterering av bensodiazepinliknande läkemedel informeras om 
kvalitetsarbetet och erbjuds nedtrappning och annan behandling.  
 
 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 

 
Nuläge = 
Startläge  
Antal 
uthämtade 
recept/mnd 
2019 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål  Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1 
 

Antalet uthämtade recept 
per mnd 
Zoplikone/zolpidem 

49/22st Per mnd 
2019 

30/15 Gups 210131 

Indikator 2 Antal uthämtade recept 
per mnd 
Melatonin/Mirtazepin 

15/13st Per mnd 
2019 

20/16 Gups 210131 

Indikator 3 Antalet ssk besök/mnd för 
sömnbesvär 

0 Per mnd 
2019 

5-10 Med 
rave 

210131 

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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Indikator 4 Antal uthämtade recept 

oxazepam per mnd 
26st Per mnd 

2019 
15 Gups  

Kommentar (valfritt): Vi mäter dessa förändringar kvartalsvis dsv 1/1, 1/4, 1/7, 1/10, 31/1-21 och 
tar ut ett genomsnitt per månad. 
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Maderave, primärvårdskvalitet och GUPS 
 
 
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. 
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. 

 
Planen för vårt kvalitetsarbete 2020 var att påverka hur hela vårdcentralen arbetar med patienter 
med sömnproblem. Från vilken information patienten får i första kontakten med vårdcentralen, 
arbetarnas egna tankar och föreställningar om sömn och vidare till behandling hos sköterskor och 
läkare. 
Vi hade som mål att minska förskrivningen av sömnläkemedel och lugnande 2020 jfr 2019 genom att 
fortbilda hela personalgruppen i sömn-bedömning och sömn-behandling samt sätta upp nya rutiner 
för hur vi mer standardiserat och jämlik bedömer och behandlar sömn inom enheten. 
Diagnostisering, utredning behandling etc. 
På grund av pandemin blev vår planeringsdag och fortbildning om sömn i maj uppskjuten och i 
september blev den inställd. Vi har således inte praktiskt kunnat göra stora förändringar i vårt 
arbetssätt. Vi har på de genomförda internutbildningar och möten vårdcentralen haft diskutioner och 
lyft kvalitetsarbetet så vår sömnförskrivning har varit mer upplyst under hela 2020. Dessutom har 
distanskontakterna med patienter ökat under pandemin och vi har blivit mer medvetna om hur 
många som önskar dessa läkemedel via tex chatt, telefon mm. 
4/12 kunde vi genomföra en mycket lyckad planeringsdag med utbildning om sömn samt planering 
för fortsatt teamarbete kring våra patienter med sömnproblem. Hela arbetsgruppen ser fram emot att 
arbeta mer kring detta under 2021. Vi planerar för temarbete och ökade sköterskebesök får 
information rådgivning och MI kring sömnbesvär. 
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Vi har också genom att prata om och lyfta kvalitetsarbetet insett rätt visande statistik är svårt att få 
fram. Vi inser nu efter årets statistik uttagning att våra valda indikatorvärden inte kommer vara 
rättvisa då vi under 2020 har ökat listningen med flera hundra patienter. Vi har korrigerat detta vid 
inlämningen av del 1 och 2 under 2020 och kommer fortsätta arbetamed detta under 2021. 
 
Då vi kommer fortsätta med samma kvalitetsarbete 2021 har vi möjlighet att korrigera våra 
indikatorer och ta med antalet listade i vår beräkning. Jag föreslår att vi under 2021 dividerar antalet 
uthämtade recept per år med antalet listade patienter. Detta har vi även hunnit med i uträkningen 
under 2020. Vi får då en mer rättvis bild om förskrivningen har minskat. Vi behöver inte räkna med 
det när detta gäller indikator 3 då vi under 2019 och tyvärr även 2020 inte haft några sömnbesök hos 
sköterskorna, då vi inte kunnat starta upp vårt praktiska förändringsarbete. 
Jag skulle också välja lägga till ett mått på antal patienter med diagnos sömnstörning (F51,0 och 9 
och G47,0,8-9). Vi kan då mäta hur uppmärksamma vi är på problematiken och hur allvarligt vi 
bedömer tillståndet. Detta har vi påbörjat under fjärde kvartalet 2020 men behöver fortsätta arbeta 
med under 2021. 
 
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 

 
Start- 
läge Antal 
uthämtade 
recept/mnd 
2019 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resu
ltat 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indika
tor 1  
 

 Antalet uthämtade 
recept per mnd 
Zoplikone/zolpidem 

49/22st Per mnd 
2019 

30/15 47/14 Gups 31/12-20 

Indika
tor 2 
 

Antal uthämtade 
recept per mnd 
Melatonin/Mirtazepin 

15/13st Per mnd 
2019 

20/16 26/16 Gups 31/12-20 
året 

Indika
tor 3 

Antalet ssk besök/mnd 
för sömnbesvär 

0 Per mnd 
2019 

5-10 0 Med 
rave 

31/12-20 

Indika
tor 4 

Antal uthämtade 
recept oxazepam per 
mnd 

26st Per mnd 
2019 

15 25 Gups 31/12-20 

Övriga kommentarer:    
Vi har följt förskrivningen vart kvartal, se vidlagda diagram för att få en bättre bild över hur allmän 
diskussion och internutbildning över tid kan påverka förskrivningsmönster. 
Under 2020 ser vi initialt en större minskning av Zolpidem som håller genom hela året. Vi ser också 
en ökad förskrivning av Melatonin.  När vi tittar på de absoluta talen i våra indikatorer når vi målen i 
antalet minskad recept Zolpidem (indikator 1). Vi når också målen när det gäller ökad förskrivning av 
Mirtazepin och Melatonin (indikator 2). Vi har ännu inte kommit igång med sköterskebesök för 
sömnbesvär (indikator 3). Vi har inte nått det uppsatta målet med minskade Oxazepamrecept 
(indikator 4). I de initiala indikatorerna räknade vi inte med en ökad listning men delmålen har 
justerats och vi räknar nu antal recept/1000listade patienter. 
Vi hoppas på att se en mer markant påverkan på resultatet under 2021 då vi kommer starta med en 
djupare utbildning enligt plan i december 2020 och fortsätta belysa detta ämne under hela 2021. 
 
 
När vi följer upp våra reviderade delmål ser vi en tydligare trend. 
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(följande mål har vi inte studerat för 2020 på dessa siffror inte finns i GUPS och Medrave, söker efter 
detta under 2021 via uppföljningsavdelningen). 
Delmål 1: Minska nyförskrivningen av läkemedel Zolpidem  med 60%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
Delmål 2: Minska nyförskrivningen av läkemedel Zolpikon  med 30%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31.  
 
Delmål 3: Minska total förskrivning av läkemedel Zolpidem med 40%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31. Nått målet med råge 
med en 70% minskning från 3,14recept/1000 listade till 1,83. 
Delmål 4: Minska total förskrivningen av läkemedel Zolpikon  med 30%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31. Nått målet halvägs med 
en 14% minskning från 7recept/1000 listade till 6,15. 
Delmål 5: Minska total förskrivning av läkemedel Oxazepam  med 40%, från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31. Nått målet delvis med 
en 14% minskning från 3,72recept/1000 listade till 3,27. 
Delmål 6: Öka total förskrivning av läkemedlet Melatonin med 30%. Från dagens n antal recept/ 
1 000 listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31. Nått målet med en 58% 
ökning från 2,14recept/1000 listade till 3,40. 
Delmål 7: Öka total förskrivning av läkemedlet  M irtazepin 25% från dagens n antal recept/1 000 
listade till m recept/1000 listade. Från 2020-01-01 till 2020-12-31. Nått målet delvis med en 12% 
ökning från 1,86recept/1000 listade till 2,09. 
Delmål 8: Öka antalet sköterskebesök för sömnstörning från dagens 0  till m antal besök. Från 2020-
01-01 till 2020-12-31. Inte nått alls, pga pandemin inte påbörjat arbetet. 
 
Antal patienter som fått någon form av sömndiagnos (F51,0 och 9 och G47,0,8-9) har öka lite från 
15/1000patienter till 17. Efter vår utbildning om sömn och planering för Sjöstadsdoktorns arbete 
med sömnbesvär bestämde vi att alla skulle använda diagnos F51.9 (icke-organisk sömnstörning). 
Detta ledde till en markant ökning av den diagnoset sista kvartalet från 0,3/1000patineter till 2,0. 
 
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 lärt oss hur en pandemi kraftfullt påverkar möjligheten till vidareutveckling i vårt 

arbete. Hur fokus snabbt ändras till det som är viktigast för stunden.  
2. Vi vet sedan tidigare att förändring kräver insats, upprepning och tid. Därför är vi mycket 

hoppfulla om detta kvalitetsarbete då det trots minimala insatser, enbart att belysa 
problemet) gett en viss förbättring under 2020. Vi ser stora möjligheter för att förbättra vårt 
arbete med behandling av sömnproblem under 2021. 

3. Vi har insett att vi i statistiken inte klarat att få fram de olika parametrarna 
nyförskrivning/receptförnyelse utan bara arbetat med antal receptposter. Under 2021 skall vi 
via uppföljningsavdelningen få fram flera parametrar. 

4. Vi ser att det är svårt att ta ut tillförlitlig statistik på vår lilla mottagning där skillnaderna blir 
mellan liten och mindre. Vi har få antal listade patienter och få receptposter. Små skillnader 
ger stora avvikelser i statistiken. Genom att förbättra mätningarna med att titta på 
receptposter/1000 listade blir resultatet mer pålitligt. 
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5. Vi har under 2020 börjat involvera patienterna genom att pratat om sömn, sömnbehandling 

och sömnläkemedel samt öka diagnossättning av de patienter som har en större problematik. 
Vi har lyft upp besväret och gett det tid i konsultationen. Vi hoppas arbeta vidare på detta 
under 2021 och kraftigt minska ner ”slentrian receptförnyelse av sömnläkemedel och 
lugnande”. Vi kommer också starta med uppföljande samtal hos teamsköterska. 

 

6. Fortsatt arbete utbildning och fortbildning på vårdcentralen för att nästa år kunna se 
effekten av detta och därefter göra nya mål för att vidmakthålla förändringen. Nya rutiner 
fortsatt fortbildning och utbildning av nya medarbetare. Alla ser fram emot att kunna börja 
prioritera detta arbete efter påverkan pandemins på sjukvårdens arbete minskat. 

 

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 
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