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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  
Ange e-postadress för kontaktpersonen för arbetet. 
DEL 1 
Ansvarig: Eleni Butzias Enhetschef eleni.butzias@sll.se 
Johan Estberg MAL 
Yasemin Tiftikci leg. Sjuksköterska.   
 
DEL2: 
Agmall Sarwari, distriksläkare, agmall.sarwari@sll.se 
Ansvarig: Eleni Butzias 
Johan Estberg MAL 
Yasemin Tiftikci leg. Sjuksköterska.   
 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
  
Vi ser att det finns en osäkerhet med NOAK behandling. Vi har idag inget strukturerat sätt att följa 
upp dessa patienter och kan inte med säkerhet veta att de följs upp enligt riktlinjer.  
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
 
 NOAK 
 

Steg 3 Övergripande mål  
 
 
Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med NOAK behandling. Det är viktigt för att det 
är ett potent läkemedel med risk för biverkningar. 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Steg 4 Specifika delmål 

  

 Samtliga patienter som får utskrivet NOAK preparat av oss ska finnas på en väntelista. 

 Under mätperioden skall 50 % av dessa patienter ha träffat en utsedd NOAK sjuksköterska 
minst en gång.  

 Mätperioden är från 1 april 2020 till 31 december 2020.  

 Mätning sker månadsvis.  
 
 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 
 

 
a.  
 
Upprätta en sjuksköterskeledd mottagning. 
Upprätta lokal rutin som implementeras på mottagningen. 
Engagera samtlig vårdpersonal för att identifiera NOAK-patienter. 
 
 

b.  
 
Vi avser att med patientenkät mäta patientnöjdhet efter besök hos NOAK ssk.  
 

 Steg 6 Vilket/vilka mått behöver ni följa för att se effekten av förbättringsidéerna? 
(=Indikatorer) 
 

 Indikatornamn 
 
 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal patienter som har fått 
Noak preparat utskrivna 
från vårdcentralen.  

116 st 2020-
02-20 

 Medr
ave 4 

2020-
12-31 

Indikator 2 
 

Antal patienter på NOAK 
väntelista 

0 st 2020-
02-20 

Ska 
övere
nsstä
mma 
med 
Indik
ator 1. 

Vänte
listan 

2020-
12-31 

Indikator 3 Antal unika patienter som 
har fått minst ett besök hos 
NOAK ssk.  

0 st 2020-
02-20 

 Geno
m 
manu

2020-
12-31 
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ell 
regisr
ering. 

       

       

Vilka källor tar ni era data från: 
  
 
Medrave M4,  
Väntelista i Take Care 
Manuell registrering.  
 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Använd gärna 0 (=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. 

  
 

 

 

 
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. 

 
Patienter som behandlas med nyare orala antikoagulantia (NOAK) är en heterogen grupp; merparten 
av patienterna är förmaksflimmerpatienter, vilka ska följas upp på delvis annat sätt än patienter med 
venöstromboemboliska sjukdomar. De som insätts på warfarinbehandling idag vid venöst 
tromboemboliska sjukdomar får ofta behandlingen insatt på sjukhus av goda skäl, ju yngre och friska 
desto mer sannolikt att man väljer NOAK.  
 
Vad gäller förmaksflimmer är det bl.a. patienters utbildningsnivå, boendeområdets CNI-nivå, samt 
hur länge sedan det var man diagnosticerade förmaksflimret (utöver medicinska kontraindikationer) 
som predikerar om de står på warfarinbehandling. Vi har därför valt att först rikta uppmärksamheten 
mot dem som har störst nytta av substitution från warfarin till NOAK-behandling 
 
 
VAD OCH HUR : 

 Skapande av en rutin för NOAK (vänligen se bifogad bilaga 1) 

 Vi har utsett en sjuksköterska som ansvarar för NOAK-mottagningen; skapandet av en 
väntelista som patienterna kommer kallas från (vid comorbiditet ska NOAK-labprover 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
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adderas till de redan existerande årskontrollerna, om patienten endast har förmaksflimmer 
el VTE ska patienterna kunna planeras för regelbunden kontroll av SSK).  

 Föreläsning för kollegiet vid två tillfällen avseende behandling med NOAK, samt avseende 
flödet till den nya NOAK-mottagningen.  

 Informationsbrev har skickats till de patienter med förmaksflimmer som identifierats som 
kandidater för substitution från warfarin till apixaban (Eliquis). Vi har valt att arbeta mer 
aktivt då vi tror att med tanke på vårt geografiska område kan finnas en risk att patienter inte 
blivit informerade om fördelar resp. nackdelar mellan NOAK/warfarin. 
 

Vårt kvalitetsarbete har tagit en annan vändning, än vad som var planerat pre-pandemi i februari 
2020. Därav har vi ändrat något avseende våra indikatorer. 
Vi har i möjligaste mån undvikit att kalla våra patienter, som i hög grad är multisjuka, för fysiska 
besök. Vi har bedömt att det inte är etiskt försvarbart att kalla dem enbart för att träffa vår NOAK-
ansvariga sköterska, utan vi har försökt se till att patienterna ska vara så välkontrollerade som 
möjligt i sina respektive kroniska grundsjukdomar; i möjligaste mån utan att patienterna ska behöva 
komma till mottagningen (mäta egen vikt, köpa egen blodtrycksmanschett och ta i hemmet). 
Däremot har vi sett till att provtagning ska göras när det bedöms medicinskt indicerat.  
 
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  
 

Andel patienter 
som står på 
NOAK. 

65% 2020-
01-01 

70% 72% M4, 
vgs 
bifoga
d 
bilaga 
2+3. 

2021-01-01 

Indikator 2 
 

Andel patienter 
som står på 
warfarin. 

35% 2020-
01-01 

30% 28% M4, 
vgs 
bifoga
d 
bilaga 
2+3. 

2021-01-01 

        

        

        

Övriga kommentarer:    
 
Jag bifogar diagram från GUPS (bilaga 4) avseende receptuttag på apixaban från 2020 (NOAK, 
förstahandsval vid nyinsättning eller substitution från warfarin). 
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Vi har använt oss av GUPS, samt M4 och dessutom tagit ut patienter manuellt från warfarinkalender 
i TC. GUPS har varit väldigt bra ur pedagogisk och helhetssynpunkt. Mest användbart för att hämta 
patienter till väntelistan har dock MedRave4 varit. 
 
 
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. 
 
Innan detta projekt sattes igång saknades det både rutiner och generell kompetens avseende 
behandling med NOAK. Både läkare och sjuksköterskor känner sig nu tryggare med att hantera 
NOAK-preparat och vet var de ska vända sig vid frågor. Utbildning har givits avseende 
indikationer/kontraindikationer/hantering vid kirurgi/kontroller utefter njurfunktion med mera (se 
bilaga 1). Uppföljning av patienter med dessa potentiellt farliga mediciner upplevs ha blivit 
strukturerat, och vanan att justera medicinerna hos läkarna har ökat. 
 
2. 
 
Vi har varit aktiva i att informera våra patienter om vad de har för val gällande 
antikoagulantiabehandling, detta med tanke på varierande språklig och utbildningsnivå hos våra 
patienter. Detta har varit uppskattat. Delaktigheten har visat sig i att det är ett flertal som velat ändra 
sin antikoagulantiabehandling efter informationsbrevet de fått hemskickat. Patienterna har kontaktat 
NOAK-sköterskan som säkerställt att de bokats till sin husläkare med rätt blodprover tagna innan, 
samt med uppföljande blodprovstagning i rätt intervall. 
3. 
 
Avseende kvalitetsindikatorerna har vi kunnat se en förändring om 7 procentenheter avseende andel 
patienter som står på NOAK, detta endast genom att delge patienterna brevledes om möjligheten till 
byte samt fördelar/nackdelar med NOAK. Att nyinsättningar primärt är NOAK är dock också en 
faktor i ändringen. 
 
Första steget med arbetet; strukturera upp mottagning, sprida kompetens samt identifiera patienter 
som kan vara aktuella för substitution är avklarat med goda resultat. Pga pandemin har vi ej kunnat 
nå alla patienter med pågående NOAK-behandling och fått in dem på väntelistan för NOAK-
mottagning.  
NOAK-mottagningen kommer under 2021 fokusera på att samla in alla patienter med pågående 
NOAK-behandling och se till att alla är representerade på väntelistan, för att därefter säkerställa att 
alla får stringent uppföljning enligt vår rutin.  
 
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

