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TRÅNGSUNDS VC osteoporos 2020 del 1 

 
 

 

DEL 1 – Planen  
Ansvarig(-a) för kvalitetsarbetet 
 
Marie Gustafsson (Osteoporos-sjuksköterska) marie.m.gustafsson@sll.se 
Jaana Kallvikbacka (Specialist Allmänmedicin) jaana.kallvikbacka@sll.se 
 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
  

På vårdcentralen är de äldre patienterna en växande grupp. Vi har ca. 1400 patienter som är över 
65 år. Hos personer över 65 år är osteoporos ett tillstånd som vanligtvis är underdiagnostiserat 
och underbehandlat. Osteoporos med fragilitetsfrakturer har blivit en av de stora 
folksjukdomarna i Sverige. Skandinaviska kvinnor och män har den högsta kända risken för 
fraktur i höft och kotor. Livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige att få en osteoporosfraktur är 
50 % samt för män 25 %. Förekomsten av osteoporos hos kvinnor i Sverige är åldersberoende och 
ökar från 2-3 % i 50-årsåldern till 50 % i 80-årsåldern. Detta innebär ett stort lidande för den 
drabbade med smärta och sänkt livskvalitet. Höftfraktur till följd av osteoporos är i många fall 
allvarligt för patienten. Patienter med osteoporos behöver hittas i större utsträckning än idag och 
flera patienter bör erbjudas behandling.  
På Trångsunds vårdcentral har vi satt diagnos Osteoporos på 40 st patienter under 2019. Med 
tanke på prevalens enl ovan borde det vara betydligt flera. Under 2019 har vi dokumenterat 4 st 
FRAX-index och 0 st DXA.  BMI finns dokumenterat hos 22 patienter och rökvanor hos lika 
många (18 st). 24 patienter av de dokumenterade 40 har fått benaktiva läkemedel. 
 

 
Vi kommer jobba med Osteoporos/benskörhet 

  
För att få en bättre uppfattning om förekomsten av osteoporos och dess riskfaktorer vill vi förbättra 
dokumentationen i Take Care. Vi vill också utföra FRAX och bentäthetsmätning/DEXA för att få en 
uppfattning om huruvida patienten lider av osteoporos. Vi vill bli bättre på att fånga upp patienter 
över 50 år med frakturer som skulle kunna vara osteoporosrelaterade. Vi önskar även kunna hitta 
patienter med andra riskfaktorer såsom kortisonbehandling och minskad längd. På Trångsunds VC 
kommer patienter som är listade och över 50 år att jämföras mellan 2019 och 2020. 
 
 
 

mailto:marie.m.gustafsson@sll.se
mailto:jaana.kallvikbacka@sll.se


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Trångsunds Vårdcentral 
  
Verksamhetschef 
 Åsa Back 
 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
Steg 3 Övergripande mål  
 

  
Vårt mål är att minska risken för framtida frakturer och handikapp genom att förbättra 
omhändertagandet av våra patienter som har osteoporos. Ett av målen är att fler patienter utreds för 
osteoporos (FRAX och bentäthetsmätning). För att kunna ta fram adekvat statistik behöver 
dokumentationen utföras korrekt. Vi hoppas också att genom att ha ”ögat på osteoporos-diagnosen” 
samt genom att öka kunskapen gällande benspecifik behandling i läkargruppen ska flera patienter 
med diagnosen osteoporos få ta del av benspecifik behandling.  
 
Steg 4 Specifika delmål 

-Inom SLL har 7-35 % av patienterna med fragilitetsfrakturer benspecifik behandling. Vi på 
Trångsunds VC riktar in oss på 30 % som är den nationella riktlinjen (Läkartidningen 2016 :113 
D9HX). Vi bör även kunna öka antalet utförda DXA och FRAX, samt öka dokumentation av BMI och 
rökvanor också. Vi hoppas ha uppnått målen i december 2020, men deluppföljningar kommer att ske 
i maj och oktober. 

 

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

 
Vi kommer att arbeta med att öka kunskapen och medvetenheten om osteoporos inom alla 
personalgrupper på VC genom interna föreläsningar. Information om att använda FRAX vid 
misstanke om osteoporos och att öka andelen som får benspecifik behandling. En sköterskeledd 
osteoporosmottagning har precis startats. Sköterskan arbetar i team med läkare. Det är viktigt att 
patienten informeras fortlöpande om vad som ska ske. 
 
 
 
Ett viktigt steg i förbättringsarbetet är att involvera patienten i vad som händer och sker.  Patienten 
behöver kontinuerligt få information om den rekommenderade behandlingen. 
Genom Rehab. kommer det att erbjudas Osteoporosskola som kommer att pågå under 12 veckor. 
 
 

 Steg 6  

 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  Antal genomförda FRAX 4 2019 50 Med- 
rave 
m4 

201231 
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Indikator 2 
 

Antal bentäthetsmätningar 
(DXA) 

0 2019 50 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 3 Antal med benspecifik 
behandling 

24 2019 40 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 4 Antal med diagnoskod 
osteoporos (M80-82) 

40 2019 80 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 5 Andel patienter med 
osteoporos med monoterapi 
kalk-D vitamin  

28% 2019 <3,5%  Med- 
rave 
m4 

201231 

Kommentar (valfritt):   
MedRave M4 som källa  

 

 
 

 
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. 

 
I den här rutan beskriver ni VAD ni gjort (vilka idéer har ni valt att jobba vidare med) och HUR ni 
implementerat era idéer. Skriv så pass noggrant att andra enheter förstår vad ni gjort och kan ta 
efter goda exempel. 
 
Året 2020 blev ju inte riktigt som tänkt då den rådande pandemin förändrat vårt arbetssätt betydligt 
under året.  
Vi hade på gång att starta en ordentlig osteoporosmottagning för att kunna få spetskompetens inom 
området och för att få ett bra flöde på patienterna. Innan pandemin kom över oss hade vi möte med 
läkargruppen om att sätta diagnos och att ordinera läkemedel och sköterskorna uppdaterades 
gällande givande av läkemedel (viktigt var t.ex. att patienterna inte själva skulle hämta ut 
zoledronsyra utan att det skulle beställas via vårdcentralen).  
På läkarmöten har vi ofta tagit upp frågor gällande behandling av osteoporos – och då har vi också 
försökt att påminna oss om rutiner. 
 
 
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) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 
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Indikator 1  
 

Antal 
genomförda 
FRAX 

4 2019 50 0 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 2 
 

Antal 
bentäthetsmätnin
gar (DXA) 

0 2019 50 0 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 3 Antal med 
benspecifik 
behandling 

24 2019 40 20 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 4 Antal med 
diagnoskod 
osteoporos (M80-
82) 

40 2019 80 78 Med- 
rave 
m4 

201231 

Indikator 5 Andel patienter 
med osteoporos 
med monoterapi 
kalk-D vitamin  

28% 2019 <3,5%  0% Med- 
rave 
m4 

201231 

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. 
Vi hade som plan att göra mätningar även andra tider på året men som tidigare nämnts så satte 
pandemin fokus på annat än osteoporos under 2020. 
 
 
Data redovisat ovan är för året 2020. Info uttaget med början av 2019 också men blir inte större 
skillnad då heller. 
 
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. 
 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
Vi har lärt oss att vara mera aktiva på att behandla osteoporos, fler patienter har vi i alla fall. Men vi 
verkar ha lärt oss att inte bara sätta in monoterapi med kalk-D-vitamin. Fortfarande finns vissa 
brister i att journalföra under rätt sökord så att resultaten i M4 faktiskt visar verkligheten – och vi 
måste fortsätta jobba med detta. 
2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
Då själva behandlingen med infusion av läkemedel tar en stund har det varit ett bra tillfälle för att 
efterhöra patienternas tankar och funderingar, samt att ge information. Under pandemin har det 
blivit en del diskussioner med patienter som inte velat komma till Vc för att få behandling då de varit 
rädda för att bli smittade med Covid-19 – detta har lett till att vi gemensamt fått diskutera vinster 
respektive risker med behandling samt att skjuta upp behandling. 
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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. 
Vår plan är att vår osteoporosmottagning ska kunna bli fungerande framöver – tyvärr ligger fokus 
just nu på pandemin och den förestående vaccinationen – men vi ser förhoppningsfullt på framtiden 
när vi återigen ska kunna jobba med sedvanliga vårdprogram – och att patienterna återigen ska våga 
komma till vårdcentralen för att få behandling. Vi tänker oss att även nästa år göra mätningar för att 
kunna få en bild av hur vi lyckats jobba med detta sjukdomstillstånd där behandling kan ge patienten 
ökad livskvalitet och samtidigt bidra till hälsoekonomisk vinst i slutändan då vårdtillfällen och 
behandlingar för frakturer minskar.  
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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