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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. 
Marianne Hanna Distriktsläkare, DSK och SSK på mottagning 
 
 
 
 
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 
  
Vi ser i medrave att det finns förbättringsområde för våra patienter med hypertoni. 
 Andel patienter med hypertonidiagnos med dokumenterade rökvanor år 2019  87%  
  Andel patienter med hypertonidiagnos med dokumenterade BMI år 2019  69% 
  Andel patienter med hypertonidiagnos som genomgick 24 hr blodtrycksmätning år 2019 4%   
 
 
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…… 
 Hypertoni 
 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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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 omhändertagandet av våra patienter med hypertoni, Det är inte sällan att man har 
svårt att sätta diagnos hypertoni framförallt hos unga patienter med blodtryck som är precis över 
gräns. Ett verktyg att använda 24 Hr blodtrycksmätning för att säkerställa diagnosen, Målet med 
förbättringsarbetet var att uppmärksamma och dokumentera övriga riskfaktorer hos 
hypertonipatienter i syfte att förbättra omhändertagandet. Fler patienter med blodtrycket i övre 
gräns och misstanke om White coat syndrom ska ha möjlighet att genomgå 24 Hr blodtrycksmätning 
på mottagning 
 
 
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 
 
 
 

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.   
 
Mottagning skaffat sig 24 hr blodtrycksmätare, för att underlätta för patienter undersökning på VC, 
behovet att remittera patienten vidare minskar  (långa väntetider till fysiologi -undersökning.) 
 
Möte med personal (läkare, sjuksköterskor) att man ska vara mer uppmärksam att registrera 
rökvanor och BMI till vår hypertoniker. Vid osäkerhet bokas pat på 24 hr blodtrycksmätning för att 
säkerställa diagnosen. Ett besök bokas därefter hos ansvarig läkare för att justera mediciner. 
 
 

b.   
Flera patienter fått möjlighet att ha motiverande samtal med DSK gällande kost/motion, samtal kring 
BMI, rådgivande samtal ang rökning, höga kolesterolvärde. DSK beställde prover före och efter 
livsstilsförändringar, man kontrollerar Kolesterol 3 månader efter livsstilsförändringar. Pat blir mer 
motiverade när man har tätt uppföljning.   
 
 
 
 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  Andel pat med hypertoni 
med dokumenterande 
rökvanor 

87% 2019 >90%  201231 

Indikator 2 
 

Andel pat med hypertoni 
med dokumenterade BMI 

69% 2019 >75%  201231 

Indikator 3 Andel pat med hypertoni 
med dokumenterade 
kolesterol 

48% 2019 >55%  201231 

Indikator 4 Andel pat med hypertoni som 
genomgår 24 hr 
blodtrycksmätning 

4% 2019 >7%  201231 

       

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
Medrave 
 
Väljer ni indikatorer som speglar era förbättringsidéers implementering får ni gärna följa dem 
varje vecka för att snabbt veta om åtgärden får effekt eller inte. Idéer kan behöva bytas under 
förbättringsresans gång. 
 
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. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Det är många patienter som blir stressad på mottagning och får förhöjt blodtryck när personal mäter 
blodtrycket på mottagning, flera har ”Vit rocksyndrom”, blodtrycket är högt på mottagning men lägre 
när man är hemma. Vissa patienter har högt då och då och det är svårt att bedöma att de verkligen 
har hypertoni. Solna HLM i Frösunda skaffat 24 hr blodtrycksmätare för att kunna underlätta till 
våra patienter framförallt det är långa väntetider till fysiologi-undersökning. 
 
Personal ska även vara bättre att registrera rökvanor/ BMI hos patienter med hypertoni 
 
 

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) 

Resul
tat (% 
eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Andel pat med 
hypertoni med 
dokumenterade 
rökvanor 

87% År 2019 >90% 86% Medra
ve 

Januari 
2021 

Indikator 2 
 

Andel pat med 
hypertoni med 
dokumenterade 
BMI 

69% År 2019 >75% 67% Medra
ve 

Januari 
2021 

Indikator 3 Andel pat med 
hypertoni med 
dokumenterade 
kolesterol  

48% År 2019 >55% 53% Medra
ve 

Januari 
2021 

Indikator 4 Andel pat med 
hypertoni som 
genomgår 24 Hr 
blodtrycksmätnin
g 

4% År 2019 >7% 16% Medra
ve 

Januari 
2021 

Indikator 5        

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. 
 
 
 
Det var ett ganska tufft år med en pandemi och flera sjuka under året, personalen försökte göra sitt 
bästa att jobba med vårt förbättringsarbete, 
Flera besök blev digitala istället för fysiska besök då patienter som tillhör riskgrupper var rädda 
att komma på kontroller. Många valde att komma för att lämna prover utan några 
undersökningar. 
Trots detta har mottagning lyckats genomföra 134 ( 24 hr blodtrycksmätning).  
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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. 
 
Trots tuffa omständigheter under året har personal lärt sig mycket och gjort sitt bästa att träffa 
många patienter och tar hand om dem för årliga uppföljningar, Det var svårt ibland med 
prioritering. Fler patienter avbokade årliga besök då de tillhör riskgrupper och sitter isolerade. 134 
patienter genomförde 24 hr blodtrycksmätning under året 2020  
 
2. 
Många patienter uppskattat möjligheten att genomföra 24 hrs blodtrycksmätningar ffa unga som 
inte vill börja med antihypertensiva  tabl. Det var pedagogiskt att visa patienter alla mått under 
dygn och även upptäcka risken för Sömnapnésyndrom till patienter med högt blodtrycket under 
nattetid  

3. 
Personal båda läkare och sköterskor är motiverade att jobba vidare med vårt förbättringsarbete. 
Alla är mer angelägna att kontrollera patients parametrar.  Fler och fler 24 hr 
blodtrycksmätningar bokas, Det blev inte riktigt som vi tänkte men omständigheter har förhindrat 
att läkare träffar alla riskpatienter under året 2020. 
Ett annat problem i TC att videbesök texten registreras ej under sökord därför resultatet blev sämre 
än förväntat då skriver personal under löpande text blodtrycket och vikt, längd. 
Personal ska försöka registrera på ett bättre sätt under mätvärde så att alla parametrar följer med 
i Medrave   
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

