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DEL 1 – Planen  
Ansvariga för kvalitetsarbetet 
 
  

- Hogir Salim, ST läkare 

- Arthiha Santhan, Specialistläkare i Allmänmedicin  

- Eva Dahlkvist, Distriktssköterska  

- Susanne Ahlqvist, Medicinisk sekreterare  

- Denis Stygar, Specialistläkare i Allmänmedicin, Verksamhetschef  

denis.stygar@sll.se 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
 
  

Syfte 
Förbättra omhändertagandet av patienter med osteoporos genom att optimera given 

behandling samt att kontrollera följsamheten.   
 
Patienter 
Spånga vårdcentral har cirka 17400 listade patienter. Av dessa, cirka 3000 är över 65 år.  

Under de senaste fem åren har 198 patienter varit på läkarbesök på Spånga vårdcentral och 

haft/fått diagnos osteoporos. Mindre än hälften av dem står på benspecifik behandling och 

cirka 30 % står på kombinationsbehandling (kalcium och D-vitamin) utan benaktiva 

behandlingar.  

 

Personal 

På Spånga vårdcentral har vi en sjuksköterska på äldremottagningen som har intresse av 

osteoporos.  

Under 2019 deltog Spånga VC i forskningsprojekt om osteoporos i samarbete med några av 

Stockholms akutsjukhus. Projektet Stop at one syftade på att förbättra diagnostik av 

osteoporos hos riskpatienter som haft lågenergifrakturer.  

  

Fakta om Spånga VC 

Vårdcentralen har öppet måndag – fredag kl. 07:30 – 17:00 

82 % av våra patienter är listade på fast läkare 

88 % telefonsamtal i godkänd tid 

91 % följsamhet till Kloka listan 

Samarbete med vårdgrannar: Järvapsykiatrin, Rehab Västra, vi har demenssamverkan med 

Brommageriatriken 

mailto:denis.stygar@sll.se
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Arbetssätt och metoder  

Vi använder statistikverktyg M4 för att ta fram statistik båda om person- och gruppnivå.   

Möten vi har på vårdcentralen: arbetsplatsträffar, yrkesspecifika möten, hemsjukvårdsmöten, 

arbetsgruppers möten (t.ex. diabetes, astma/KOL, hypertoni) 

Dokumenthanteringsprogram Dokumenta används för att kommunicera rutiner. 

 

I samband med Osteoporosprojektet planeras regelbundna arbetsmöten för uppföljning av 

projektet 
 
 

Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
  

Osteoporos 
 
Steg 3 Övergripande mål  

  

Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter som har osteoporos, genom att optimera 

behandlingen samt följsamheten till given behandling. Det är viktigt för att minska risken för 

framtida frakturer och framtida funktionsnedsättning. 
 
Steg 4 Specifika delmål 

- Öka andel patienter med osteoporos som har benspecifik behandling  

- Öka detektionsgrad för osteoporos (M80-82) genom att lyfta frågan om sjukdomen 

bland vårdpersonalen  

- Kontroll av följsamhet genom uppföljning hos sjuksköterska för alla patienter som 

behandlas med perorala bisfosfonater. Byte till parenteral infusion vid behov.  
 

Steg 5 Förbättringsidéer 
a. Vår statistik visar att mindre än hälften av vårdcentralens patienter med 

diagnosticerad osteoporos står på benspecifik behandling. Genom att öka andel av 

patienter som står på benspecifik behandling kan vi förbättra följsamhet till moderna 

behandlingsrekommendationerna inkl Kloka Listan.  
 

b. Studier har visat att compliance till perorala bisfosfonater är låg pga biverkningar och 

komplicerat sätt att ta veckotabletterna. Därför är det viktigt att följa upp compliance 

i denna patientgrupp genom t ex att patienten blir kontaktad av sjuksköterska för 

besök eller samtal för att efterhöra om tabletterna togs på rätt sätt, gav biverkningar 

eller hade seponerats. Vid behov kan behandlingen ändras till parenteral infusion en 

gång per år enligt behandlingsrekommendation i Kloka Listan.  
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c. Patientens perspektiv: Vi tror att ökad patientdelaktighet kan leda till bättre 

följsamhet till behandlingen samt förbättra patientens upplevelse av vården. Därför 

planerar vi att lämna enkät till patienter i samband med uppföljande kontakt med 

sjuksköterska.  
 
 

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

 Indikatornamn 
T.ex. Andel med monoterapi 
kalk/D-vitamin.  
Antal FRAX per vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Andel som fått uppföljning 

hos sjuksköterska för 

bedömning av compliance  

0 % 200101 50% M4, 

Egen 

statist

ik 

201231 

Indikator 2 
 

Andel patienter med 

osteoporos med 

monoterapi (kalk och D-

vitamin). 

28% 200101 15% Med- 

rave 

m4 

201231 

Indikator 3 Andel med benspecifik 

behandling 

47% 200101 70% Med- 

rave 

m4 

201231 

Indikator 4 Antal med diagnoskod 

osteoporos (M80-82) 

198 200101 >198 Med- 

rave 

m4 

201231 

       

 

Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Döp denna fil till: Enhet tema år del 1 
t.ex. Boo VC osteoporos 2020 del 1 och skicka in senast 28 februari 2020 till: 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 
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DEL 2 – Slutredovisningen 

OBS: Denna del skickas in senast 31 januari 2021, 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. 

 
Kvalitetsarbetet har varit svårt att genomföra enligt planeringen på grund av ändrade arbetssätt på 
vårdcentralen under coronapandemi.  
 
För att uppnå en ökad diagnosticeringsgrad har vi haft information och utbildning i läkargruppen 
och sjuksköterskegruppen. Informationsapotekare varit på vårdcentralen och informerat om 
förskrivningsstatistik med fokus på osteoporos. 
 
Diagnostiseringsgraden för osteoporos har ökat med 12 % (26 nya patienter) under 2020.  Totalt är 
det 224 patienter som ingår i kvalitetsarbetet.  
 
Antal patienter som har fått benaktiv behandling är nu högre än i början av projektet.  
 
Personalbrist relaterad till sjukfrånvaro/restriktioner under 2020 har lett till att delar av 
kvalitetsarbetet skjutits fram och vi behöver fortsätta med projektet under 2021. Under 2020 har vi 
byggt upp rutiner för en sköterskeledd mottagning som ska förbättra följsamhet till farmakologisk 
behandling för osteoporos. Det praktiska arbetet med mottagningen är redo att påbörjas under våren 
efter avslutad covidvaccination för riskgrupper.  
 
 
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 
(% 
eller 
antal) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Result
at (% 
eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Andel som fått 

uppföljning hos 

sjuksköterska 

för bedömning 

av compliance 

0% 2020-
02-28 

50% 4% Egen 
statistik 

2020-12-31 

Indikator 2 
 

Andel patienter 

med osteoporos 

med monoterapi 

(kalk och D-

vitamin). 

72% *  2020-
02-28 

36% ** 63% 
 

M4 2020-12-31 

Indikator 3 Andel med 

benspecifik 

behandling 

47% 2020-
02-28 

70% 55% M4 2020-12-31 
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Indikator 4 Antal med 

diagnoskod 

osteoporos 

(M80-82) 

198 200101 >198 224 M4 2020-12-31 

Övriga kommentarer:    
*(korrigerad Indikator 2. Det angavs felvärde vid original dokumentet, istället för 72% hade 
skrivits 28%) 
 
** (Detta siffra skulle vara 36% men på original dokumentet står det 15%) 
 
 
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. Det kan finnas flera anledningar till att patienter saknar benspecifik behandling. En av 

anledningarna är att bisfosfonatbehandling är normalt tidsbegränsad (3-5 år). Osteoporos är 
fortsatt underdiagnostiserat tillstånd i primärvården.   

2. Vi planerar att aktivt involvera patienter i behandlingen genom insatser via sköterskeledd 
mottagning 

3. Fortsatt arbete på mottagningen för att öka diagnostiseringsgrad av osteoporos och för att 
förbättra följsamhet till farmakologisk behandling (avstämning i läkargruppen och 
utvärdering av sköterskemottagningen)  

  
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 

Vi har pratat med några patienter per telefon för att se om de har någon behandling och i så 
fall om de tar medicinen mot osteoporos samt om de har synpunkter på behandlingen eller 
uppföljningen. Mer omfattande arbete med att involvera patienter planeras under 2021. 

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. 

 
Vi planerar att integrera sköterskeledd osteoporosmottagning med våra övriga mottagningar 
för livsstil och äldre.  

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC osteoporos 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 
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