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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. 
Ansvariga: 
Anna Lindquist, distriktsläkare och verksamhetschef  
Hamid Razavi, distriktsläkare  
Jennie Lagerstedt, kurator 
Teammedlemmar: 
Peter Tenbrock, distriktsläkare 
Kerstin Lindgren, mottagningssköterska 
Viivi Vaha, distriktsköterska 
Hatice Alp, undersköterska i hemsjukvård 
Annelie Norman, medicinsk sekreterare 
Kontaktperson:  
Anna Lindquist, anna.lindquist@sll.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
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Under 2019 har vi enl. data från GUPS sett en ökande förskrivning av oxycodon samt kodein 
samtidigt som övriga opiater legat väsentligen oförändrade. Personalen på vårdcentralen upplever 
även att rutinen kring förskrivning av beroendeframkallande medel inte varit tillräckligt tydlig. 
Oklarheter uppkommer ofta vid förskrivning kring hur man planerat att uppföljning ska ske. Mängd 
förskrivna läkemedel stämmer inte alltid överens med uppgiven dos i läkemedelslistan. Bristande 
kontinuitet vid förskrivning. 
 
 
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…… 
  
Läkemedel 

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 
 
Skapa en ansvarsfull och strukturerad förskrivning av läkemedel med risk för 
beroendeutveckling. 
 
 
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 

  
Under 2020 minska mängden förskrivna läkemedel med beroenderisk gällande opiater (ACT-kod , 
lugnande medel (bensodiazepinderivat, ACT-kod N05BA)  och sömnläkemedel 
(bensodiazepinderivat, ACT-kod N05CD samt bensodiazepinbesläktade medel, ACT-kod N05CF) 
med 25% (DDD/listad). Antal listade baseras på aktuell statistik från ListOn per 31/12 för respektive 
år. 
 

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. 
o Förbättra vårdcentralens rutiner kring insättning och förnyelse av beroendeframkallande 

läkemedel. 
o Minska egen förskrivning av läkemedel med beroenderisk så som opiatanalgetika, lugnande 

medel (bensodiazepinderivat)  och sömnläkemedel (bensodiazepinderivat och bensodiazepin 
besläktade medel)  25%. 

o Uppmärksamma individer med problematiskt bruk av ovanstående läkemedelsgrupper. 
 
 
 

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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o Förhindra beroendeutveckling samt minska på biverkningar och andra negativa 

effekter p.g.a. användning av ovan nämnda preparat. 

o Ta fram ett skriftligt informationsblad till patienterna rörande läkemedlets 

beroendeframkallande potential, biverkningar, negativa långtidseffekter mm som 

ska lämnas till patienterna vid varje nyinsättning. I samband med detta ska även 

muntlig information ges till patienten. 

o Skriftlig överenskommelse med patienten kring förskrivning av 

beroendeframkallande läkemedel att använda som rutin på VC -  

Läkemedelskontrakt. Denna kan innehålla t ex medgivande att öppna 

läkemedelsförteckningen vid receptförfrågan, överenskommelse att läkemedlet ej 

förnyas i förtid eller om läkemedlet ”tappats bort”.  

o Vid nyinsättning göra en tydlig plan för fortsatt behandling. Vid t ex planerad 

utsättning efter en kortare tids behandling bör detta dokumenteras i journalen samt 

ordinationen i läkemedelsmodulen tidsbegränsas. Om pat har fortsatta problem efter 

den planerade behandlingsperioden bör ny bedömning ske (besök till 

läkare/kurator? Telefonkontakt?). 

o Eventuellt en kortare skriftlig enkät för att utvärdera hur patienter som fått 

läkemedelskontraktet uppfattat detta. 

 
 
 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 
= 
Startlä
ge (% 
eller 
antal) 

Datum/pe
riod för 
start-läge 

Mål 
(% 
eller 
antal
) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Utdelade 
läkemedelskontrakt 

0 st 2020-03-
01 

- Egen 
stati- 
stik 

2020-
12-31 

Indikator 2 
 

DDD /listad (per 31/12) 
Opiater (egen förskrivning) 

2,21 2019-12-
31 

1,66 GUPS 
Liston 

2020-
12-31 

Indikator 3 DDD/listad (per 31/12) 
Lugnande medel  
(egen förskrivning) 

0,45 
 
 

2019-12-
31 

0,34 GUPS 
Liston 

2020-
12-31 

Indikator 4  DDD/listad (per 31/12) 
Sömnläkemedel  
(egen förskrivning) 

7,03 2019-12-
31 

5,27 GUPS 
Liston 

2020-
12-31 

Indikator 5       
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Kommentar (valfritt):   
 
 
Vilka källor tar ni era data från: 

  GUPS 

 Egen statistisk gällande utdelade läkemedelkontrakt/månad 
 
 
 
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. 

 
Under januari 2020 införde Tumba vårdcentral ett beroendekontrakt som ska skrivas på av alla 
patienter som får ny förskrivning av beroendeframkallande läkemedel som opiater, eller 
bensodiazepin preparat eller bensodiazepinderivat. Kontraktet upprättas i två exemplar och 
patienten behåller ett exemplar, det andra scannas in i patientjournalen.  
 
En reflektion från våra sekreterare var att det snabbt efter att beroendekontraktet började användas 
märkes skillnad i läkarnas resonemang under besöken. Fler gav t.ex. sina patienter information om 
risker med dessa läkemedel. 
 
Under hösten 2020 genomfördes en utbildningsinsats för all personal på Tumba vårdcentral av Per 
Konradsson, psykolog på TUB-mottagningen i Stockholm. Han berättade bl.a. om vad som händer i 
våra hjärnor när vi använder opiater och bensodiazepinpreparat. Utbildningen var mycket intressant 
och tankeväckande.  
 
P.g.a. coronapandemin har vi under året inte kunnat ha det fokus vi önskat gällande vårt 
kvalitetsarbete. Vi har inte gjort någon systematisk utvärdering hos våra patienter eller bland 
personalen. Vi har även haft personalomsättning bland våra mottagningssköterskor som försvårat 
arbetet. 
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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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  
 

Utdelade 
läkemedels-
kontrakt 

0 st 2020-
03-01 

- 35 st GUPS 
Liston 

2020-12-
31 

Indikator 2 
 

DDD /listad (per 
31/12) 
 
Opiater (egen 
förskrivning) 

2,21 2019-
12-31 

1,66 2,16 GUPS 
Liston 

2020-12-
31 

Indikator 3  DDD/listad (per 
31/12) 
Lugnande medel  
(egen 
förskrivning) 

0,45 2019-
12-31 

0,34 0,37 GUPS 
Liston 

2020-12-
31 

Indikator 4 DDD/listad (per 
31/12) 
Sömnläkemedel  
(egen 
förskrivning) 

7,03 2019-
12-31 

5,27 6,44 GUPS 
Liston 

2020-12-
31 

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    
Förskrivningen av opioider låg i januari 2020 på 2945 DDD. Under mars 2020 kunde vi se sjunkande 
förskrivning och nådde lägsta förskrivning (DDD) i juni 2020 med 2324 (DDD), tyvärr ökande under 
andra halvåret och i december förskrevs 2816 (DDD). Under året har vi minskat förskrivningen med 
2,2%. 
 
Förskrivningen av sömnmedel (bensodiazepinderivat) har gått från 28 DDD i januari till 3,99 DDD i 
november. I december finns ingen förskrivning. Högsta förskrivning skedde i maj och juni med 92 
respektiv 100 DDD. Sannolikt rör det sig om förskrivning till enstaka individer. 
Förskrivning av bensodiazepinliknande sömnmedel (zopiklon och zolpidem) sjönk från januari 2020 
till februari 2020 med 21% från 9613 DDD till 7601 DD. I december låg förskrivningen på 7844 DDD. 
Vi har under året minskat förskrivningen av ovanstående sömnläkemedel med 8,4%. 
 
Förskrivningen av lugnande medel (bensodiazepinderivat) har under året sjunkit med 18%. 
 
Under året har antalet listade varierat något. I januari 2020 15.217 listade på mottagningen max 
antal under året nåddes i augusti med 15.370 listade för att sjunka något i december till 15.338 
listade. Vid beräkning av DDD/listad har antalet listade per 31/12 för 2019 respektive 2020 använts. 
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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. 
 
Man kan se snabba resultat i förskrivningsmönster vid införandet av beroendekontrakt. Det kräver 
dock kontinuerlig uppföljning och att man håller diskussionen levande under hela året. Vi har tyvärr 
inte haft möjlighet att fokusera på vårt kvalitetsarbete som vi önskat mycket p.g.a. den rådande 
covid-19 pandemin. Det har även varit svårare att motivera våra patienter och i viss mån vårdgivare 
till fysiska besök p.g.a. smittläget. Vi har haft betydligt fler besök som skett över telefon jmf. med 
normalt år. Vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor samt psykosociala teamet har varit mycket 
positiva till kontraktet. Sjuksköterskor som sitter i telefonrådgivning har kunnat ta stöd i upprättat 
kontrakt vid önskemål om receptförnyelse. Även administrativ personal som hanterar förfrågningar 
via Mina vårdkontakter har uppgett nytta med kontraktet. 
Vi inser att målet på en minskad förskrivning på 25% var för högt satt men är glada att vi kan se en 
sjunkande förskrivning gällande alla undersökta läkemedelsgrupper. Vi har därmed kunnat bryta den 
ökande trend vi såg under 2019. 
2. 
 
Patienterna har involverats genom att man har använt beroendekontrakt fram för allt vid ny 
förskrivning. I lägre utsträckning har beroendekontraktet använts vid förskrivning som pågått sedan 
längre tid.  

3. 
 
Vi hoppas kunna få fortsätta med detta kvalitetsarbete även under 2021 och då jobba mer med 
uppföljning av patienter som förskrivs denna typ av läkemedel. T.ex. vad det gäller 
behandlingsplaner och att även i större utsträckning kunna uppmärksamma personer som har 
långvarigt bruk beroendeframkallande medel och jobba med nedtrappning och alternativa 
behandlingar t.ex. sömnskola mm. 
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

