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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. 
  
Sousan Naderi, dsk 
Sousan.naderi@stureplansvardcentral.se  
 
Linn Österlund, ST- läkare  
Linn.osterlund@stureplansvardcentral.se  
 
Bengt Hildebrand, MAL, distriktsläkare 
Bengt.hildebrand@stureplansvardcentral.se  
 
Linda Lillgård, verksamhetschef 
Linda.lillgard@stureplansvardcentral.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 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:Sousan.naderi@stureplansvardcentral.se
mailto:Linn.osterlund@stureplansvardcentral.se
mailto:Bengt.hildebrand@stureplansvardcentral.se
mailto:Linda.lillgard@stureplansvardcentral.se
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Stureplans vårdcentral behandlar ett högt antal osteoporospatienter. Osteoporos är mycket 

vanligt hos äldre patienter vilket medför ökad risk för frakturer, lidande och ökad mortalitet. 

Sjukdomen är ofta underdiagnostiserad och för få patienter remitteras för bentäthetsmätning 

och får behandling i rätt tid trots starka riskfaktorer. Det finns en ganska stor medvetenhet 

kring osteoporos på Stureplans vårdcentral och många patienter FRAXAS. I stor 

utsträckning ges råd kring hälsosamma levnadsvanor såsom fysisk aktivitet, 

tobaksanvändning och alkoholvanor. Patienter med diagnostiserad osteoporos ordineras ett 

av de tre läkemedel som finns på Kloka listan efter deras individuella medicinska 

förutsättningar. Enligt Medrave får 42% Zolendronsyra, 20% Alendronat och 18% 

Denosumab som behandling mot Osteoporos. Antal patienter diagnostiserade med 

osteoporos under perioden 190210-200210 var 132 stycken vilket utgör 1,9% av alla 

individer med minst en diagnos registrerad. Av dessa utgör kvinnor ca 90% och män 10%. 

Den största åldersgruppen utgörs av ålder 75+. Hos endast 24% av patienterna finns ett BMI 

registrerat varav BMI under 20 utgör 12 %. Andelen med registrerat FRAX ligger på 2 % 

vilket är mycket lågt. Sannolikt beror detta på att FRAX dokumenterats i löpande text och 

inte under specifik journalrubrik vilket gör att det ej identifieras i MedRave. 

 

Patienter som står på kalk -och d-vitamin med bisfosfonater är 76 % och patienter utan 

benaktiva läkemedel men med monoterapi utgör 5 %. Patienter som får per oral 

kortisonbehandling är 2 %. Efter kontrollräkning av läkemedel på rekvisition mellan 

20190219 till 20200219 såsom Zoledronsyra och Prolia, är Medrave statistiken rimlig.  

 

Då Stureplans vårdcentral efter april 2019 gick från att vara Aleris till Lideta Mälardalen AB 

blir det svårt att se statistiska lägen före dess då data ej är tillgänglig. Prevalensen för 

osteoporos 2018 om vi tittar på Aleris Vårdcentral Stureplan år 2018 var värdet 1,55% med 

ett snitt 1,18%. Stureplans vårdcentral år 2019 har vi ett värde på 1,59% och med ett snitt på 

1,21 %.  

 

Vi anser att det råder förbättringspotential vad gäller strukturerade vårdkedjor för patienter 

med misstänkt osteoporos, fler FRAX-skattningar hos patienter med riskfaktorer, 

compliance för perorala bisfosfonater, kallelser i tid för Denosumab injektion och 

Zoledronsyra infusion. För få patienter följs upp efter genomgången fraktur, riskfaktorer för 

osteoporos samt efter insatt behandling. Det vi ser i Medrave är att 20 % av patienterna med 

Osteoporos står på Alendronat veckotablett, vilket vi bör följa upp genom att undersöka 

patientens compliance, biverkningar och allmänt mående. Likaså se över de 42% av 

patienterna som får infusion Zolendronsyra huruvida patienten mår efter given infusion, 

kallelser inför behandlingen samt uppföljning av provtagning. Viktigt att även följa upp 

patienter som får Denosumab med provtagning, kallelse eller påminnelse inför behandlingen 

var sjätte månad.  

 

Syftet med detta kvalitetsarbete är att förbättra omhändertagandet av osteoporospatienter på 

Stureplans vårdcentral med personcentrad inriktning, vilket medför en ökad patientsäkerhet 

och delaktighet hos patienterna. På kort sikt kunna identifiera patienter som ligger i 
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riskzonen och då initiera substitutionsbehandling men också uppmuntra till fysisk aktivitet. 

På lång sikt torde detta ge samhällsekonomiska fördelar och vinst utifrån 

samhällsekonomiskt perspektiv och för att minska individens lidande och för tidig död.  
 
 
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…… 

 Osteoporos. 
 

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 och behandlingen av våra patienter som har osteoporos 

med personcentrad vård, det är viktigt för att minska risken för framtida frakturer och 

framtida handikapp. Vi vill även involvera patienten i sitt vårdande med delaktighet och 

ansvarstagande.  
 
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 

 

 

1) Öka andel patienter med osteoporos med benspecifik behandling  

2) Följa upp och kalla antal patienter som blivit insatta på benspecifik behandling efter 

tre-, sex- och nio månader till en sjuksköterska genom en osteoporosmottagning  

3) Andel patienter med osteoporos journalförs i en specifik journalmall anpassad för 

patienterna som får benspecifik behandling  

4) Uppföljning med provtagning av kalcium och kreatinin hos större andel patienter 

med osteoporos som har benspecifik behandling och kalcium och D-vitamin terapi, 

vid minst ett tillfälle efter insatt behandling, sedan efter två till tre månader 
 

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. 

 

Som förbättringsförslag vill vi införa en sjuksköterskeledd osteoporosmottagning där vi 

följer upp osteoporospatienter via en väntelista. I team med läkare ska patienter efter 

diagnostiserad osteoporos med nyinsatt behandling kallas till osteoporosmottagningen efter 

tre månader, sex månader och sedan nio månader. Där följer ansvarig sjuksköterska upp 

hälsosamma levnadsvanor, status, compliance av perorala bisfosfonater och remiss 

provtagning för kalk, D-vitamin, folsyra och kobalamin. Sjuksköterskan använder sig av en 

anpassad osteoporosmall vid journalföring. Detta för att lättare kunna ta del av statistiska 

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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data via Medrave. Ett PM ska skapas för fler kollegor ska kunna vara delaktiga och arbeta 

tillsammans med osteoporosmottagningen. Inför besöket hos sjuksköterskan får patienten 

hem en enkät som är anpassad för osteoporospatienter. Enkäten syftar till att kartlägga 

patientens levnadsvanor, delaktighet, compliance, mående och kunskap kring osteoporos. 

Patienten sätts även upp på en väntelista till läkare för uppföljning sex månader efter nyinsatt 

behandling. Ävenså gäller provtagning då S-kalcium och kreatinin bör kontrolleras vid 

åtminstone ett tillfälle efter insatt kalcium och D- vitaminterapi och sedan efter två till tre 

månader. Med hjälp av våra indikatorer kan aktuell statistiskt tas fram i Medrave varje 

månad.  

En ökad patientmedverkan leder till en mer personcentrad vård och bättre compliance. Det 

får man genom att involvera patienter i deras behandling via bra information, patientenkäter 

och god upplevelse med stöd och uppföljning av mående och eventuella biverkningar under 

pågående behandling. Vid peroral behandling ge patienten ett eget ansvar för compliance. 

Att involvera patienten i dennes resa, hela vårdkedjan, från diagnos till uppföljning av 

behandling genom osteoporosmottagningen. Personcentrerade besök på 

osteoporosmottagningen samt telefonkontakt med sjuksköterska före och efter given 

behandling med Denosumab eller Zoledronsyra. Om önskemål finns kan detta även följas 

upp skriftligt via 1177 på mina vårdkontakter. Med sms-påminnelse för Denosumab låta 

patienten veta när det är dags för ny injektion var sjätte månad.  
 
 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/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Andel genomförda FRAX 2 % 200302 75 % Med-

rave 

m4 

201231 

Indikator 2 
 

Andel bentäthetsmätningar 

(DXA) 

0 % 200302 100% Med-

rave 

m4 

201231 

Indikator 3 Andel med benspecifik 

behandling 

30 % 200302 85% Med-

rave 

m4 

201231 

Indikator 4 Andel patienter med 

osteoporos med 

monoterapi kalk-D vitamin  

5 % 200302 <3,5

% 

Med-

rave 

m4 

201231 
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Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppföljning (GUPS) (LUD) 
Medrave M4 
Primärvårdskvalitet 
Strama 
Viss 
Janusinfo 
 
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. 

 

Vi har under året fördjupat vår kompetens inom området osteoporos genom bland annat att 

ha läst boken ”Osteoporos och frakturrisk: en praktisk handbok” av Wallander, Lorentzon 

och Kindmark samt deltagit föreläsningar enligt nedan:  

 

24/9 Lunchföreläsning Amgen (alla sjuksköterskor+ ST-läkare Linn Österlund) 

29/9 Föreläsning med läkare Märit Wallander (hela vårdcentralen) 

13/10 Föreläsning osteoporos/rörelseapparatens sjukdomar (distriktssköterska Sousan Naderi 

och ST-läkare Linn Österlund) 

Team-möten på vårdcentralen löpande under året.  

 

Detta har utmynnat i att vi implementerat en sjuksköterskeledd osteoporosmottagning med 

rutiner avseende väntelistor, årskontroller och provtagning, särskilda journalmallar för 

osteoporos samt PM för patienter inskrivna i hemsjukvården. Det har även upprättats 

särskilda, förtryckta kallelsebrev för våra osteoporospatienter. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Väntelistorna har delats upp i särskilda listor för årskontroll osteoporos där ansvarig läkare 

tar ställning till eventuell ny DXA, prover och stämmer av läkemedel, injektion Prolia och 

infusion Aclasta. Särskilda provtagningsmappar i Take Care har skapats under rubrikerna 

”utredning osteoporos, årskontroll osteoporos samt provtagning efter Prolia för 

hemsjukvården.  

 

Journalmallarna är anpassade efter respektive yrkeskategori för att lätt kunna registrera 

kvalitetsindikatorer såsom poäng på FRAX, resultat av DXA, ordinerad behandling samt 

administreringstillfällen av respektive läkemedel, vi har även lagt in hälsofrämjande sökord 

som till exempel levnadsvanor.  

 

I väntrummet har FRAX- formulär placerats där patienten själv kan ifylla de uppgifter som 

behövs för att sköterskan sedan skall kunna beräkna FRAX- poäng och utifrån det besluta 

om vidare handläggning och utredning.  

 

Presentationer på både läkarmöte, sjuksköterskemöte och APT har hållits med information 

om osteoporosmottagningen och dess rutiner för att alla medarbetare som skall börja arbeta 

med osteoporos på ett systematiskt kvalitetssäkrat tillvägagångssätt, löpande under året.  

 

Vi har gått igenom journalen för ca 200 patienter i Medrave 4 som fallit ut på någon av de 

sju sökorden osteoporos, fraktur, benspecifikt läkemedel, kalk/d-vitamin, kortison DXA och 

FRAX. Om de är aktuella för screening för osteoporos eller för benspecifik behandling har 

de placerats på aktuell väntelista eller bokats in till ssk/läkare direkt. 
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 

genomförda 

FRAX 

2 % 200302 75 % 11 % Med-

rave 

m4 

201231 

Indikator 2 
 

Andel 

bentäthetsmätni

ngar (DXA) 

0 % 200302 100 % 2 % Med-

rave 

m4 

201231 

Indikator 3 Andel med 

benspecifik 

behandling 

30 % 200302 85 % 60 % Med-

rave 

m4 

201231 

Indikator 4 Andel patienter 

med osteoporos 

5 % 200302 <3,5 

% 

8 % Med-

rave 

m4 

201231 
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med monoterapi 

kalk-D vitamin  

Övriga kommentarer:    
 

Andel FRAX- mätningar ökade från 2 % till 11% vilket är en stor förbättring om än 

signifikant mindre än målsättningen på 75%. Vi tror att det finns flera olika faktorer som 

bidrar till detta. Året 2020 har präglats av covid-19 och en övergripande rekommendation 

har varit att skjuta upp vård som ej kan anstå. Detta har fått stort genomslag i gruppen 70+ 

som är de patienter som till största del utgör aktuell grupp. Detta har resulterat i färre 

kontakter/besök på vårdcentralen och således färre möjligheter att genomföra screening med 

FRAX. Utöver detta har vi först under hösten 2020 implementerat specifika journalmallar 

för osteoporos, således kan potentiellt flera värden vara registrerade i löpande text vilket ej 

är möjligt att identifiera med Medrave 4. Det är också rimligt att anta att det föreligger en 

viss inlärningsperiod/inkörningsperiod för medarbetare att systematiskt börja använda dessa 

journalmallar för ändamålet. Samma resonemang går att applicera på punkt två som rör 

andelen DXA även om antalet ökade med ett par patienter. I framtiden skulle vi önska att det 

fanns något mer säkert sätt att få fram relevant data, i nuläget så bygger tex Medrave på att 

man dokumenterar rätt/på rätt sökord.  

 

Andelen med benspecifik behandling ökade glädjande från 30% till 60%. Detta kan bero på 

ökad medvetenhet kring osteoporos och dess behandlingsstrategier liksom att Kloka Listan 

från 2020 rekommenderar Zoledronsyra i första hand vilket förbättrat utfallet.  

 

En av målsättningarna var att minska andelen patienter som stod på monoterapi med kalk- 

och d- vitamin från 5 % till < 3,5 %. Denna andel ökade dock till 8 %. En potentiell 

förklaring kan vara att en del patienter velat avstå besöka mottagningen för att erhålla 

injektion/infusion, det förutsätter dock att det benspecifika läkemedlet satts ut från 

läkemedelslistan.  
 
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? 

Vi har förvärvat fördjupade medicinska och hälsoekonomiska kunskaper inom området 

osteoporos. Insikter i att osteoporos är ett brett och mycket komplext område med stora 

potentiella kostnadsbesparingar och ökad livskvalitet för en stor grupp patienter. 
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FRAX- formulären i väntrummet har syftat till att öka patienternas medvetenhet kring 

osteoporos. Detta har synts då flera patienter lämnat in enkäten samt själva aktivt efterfrågat 

medicinsk bedömning av deras individuella risk för osteoporotisk fraktur. Vi har försökt 

implementera en rutin där man vid besök till sköterskor som berör andra sökorsaker som tex 

livsstilssamtal, i mån av tid även kunnat utföra delar av eller hela FRAX på patienten. 

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. 
 

Efter att ha läst boken om osteoporos samt deltagit i olika föreläsningar har vi kommit till 

slutsatsen att det ur ett medicinskt perspektiv inte är indicerat med sköterskeuppföljningar 

tre-, sex- och nio månader efter given behandling.  Vi beslutade att ett årligt besök för 

uppföljning och hälsokontroll för gruppen var relevant.  

 

Vi kom även fram till att det inte indicerat med rutinmässig provtagning efter given 

behandling undantaget multisjuka, sköra patienter i hemsjukvården.  

För patienter som ej har hemsjukvård har vi som målsättning att det skall finnas årliga prover 

och för patienter inskrivna i hemsjukvården, provtagning för calcium en vecka efter given 

dos Prolia.  

 

Osteoporosmottagningen är nu etablerad och vår avsikt är att under 2021 fortsätta utveckla 

den för att kunna få till ett patientsäkert och effektivt flöde likt det vi har för diabetes,  

astma/KOL och NOAK. Vi har med erfarenhet sett att sköterskeledda mottagningar är 

positivt ur både personalen och patienternas synvinkel. Vi höjer bland annat kvalitén genom 

vidareutbildningar, teamwork och ett mer stimulerande arbete för personalen. Patienterna 

blir väl omhändertagna genom till exempel hälsobefrämjande besök.  

 

Under våren 2021 kommer en specialistläkare i geriatrik att ansluta till vårat team.  

Hon kommer ansvara för patienter i hemsjukvården samt att fokusera på våran äldre-

mottagning och tanken är att det ska finnas ett nära samarbete mellan 

osteoporosmottagningen och äldre-mottagningen. 

Även det kommer att främja våra mest sjuka och sköra patienter.  

 

 

Vi kommer kontinuerligt att bevaka nya riktlinjer i VISS och vi kommer att se över 

Socialstyrelsens nya riktlinjer inklusive SKR´s PSV för osteoporos.  

 

 
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

