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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020 

osteoporos 

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 osteoporos2020 del 1” skickas per e-post till 
funktionsbrevlådaforbattringsarbeten.hsf@sll.sesenast den 28februari 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 osteoporos2020 
del 2” skickas till samma funktionsbrevlåda senast den 31 januari 2021 
Mer information finns i ”Information om målrelaterad ersättning 2020” på Vårdgivarguiden och 
påQRC:s webbplats. Frågor kan även skickas tillrita.fernholm@sll.se. 

 

DEL 1–Planensenast 28 februari 2020 
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. 
Rafika Ben Youssef Ghozzi, leg läkare, allmän specialist 
Karl Landar, leg ssk (pappaledig) 
Gisela Jäger dsk (Catarina Dartland äldremottagning) 
Linda Lindström, KOL-mottagning  
En av 5 ST-läkare Mammaledig 
 
Kontaktperson: rafika.ghozzi@tyresohlm.se 
 
 
 
Steg 1Beskrivning av nuläget 
Vad är ni bra på?Inom vilket områdeser ni entydlig 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, PrimärvårdsKvalitet (PvK)osv. Ange det ni 
kommer fram till i stora drag. 
 
Vi vill förbättra processer/handläggning/identifiering samt öka behandlingsgraden av patienter med 
osteoporos. Etablera en välfungerande osteoporosmottagning. Att uppnå socialstyrelsens 
behandlingsmål 
 
Sökning gjordes i M4 på alla listade patienter 5 år tillbaka.  
Enligt GUPS-LUD 31/1 2020, hade 134 patienter fått diagnos osteoporos (prevalens) vilket motsvarar 
1,37% av våra listade pat. Medan regionens samtliga VC är 1,21%. Enligt dessa data hade 81 av 134 
patienter (60,45%) en osteoporosdiagnos registrerad i primärvården de senaste 2 åren 
(detektionsgrad). Motsvarande siffra för regionens alla VC var 56,92% av alla med diagnosen 
osteoporos. 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se


 
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn Tyresö HLM 
 
 
Verksamhetschef 
Lena Andersson  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

   
Vid 50 års ålder har 2-5% av kvinnorna osteoporos och vid 80 års ålder är prevalensen närmare 50% enligt 
Viss.nu  vilket innebär att vi har många odiagnostiserade patienter.   
 
Pga ägarbyte, april 2019 från Aleris till Lideta blev det ett stort bortfall av diagnoser då 
journalsystemen byttes ut, vilket innebär att tidigare diagnostiserade patienter inte kommit 
systematiskt med från Aleris till Lideta koncernen 
 
Steg 2 Val av temaför förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. osteoporos 
 
Osteoporos 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
T.ex. Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med osteoporos, det är 
viktigt för att minska risken för nya frakturer 

 
Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter som har osteoporos, det är viktigt för att minska 
risken förframtida frakturer och framtida handikapp samt även minska kostnaden för samhället 
enligt Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer, rörelseorgan/osteoporos 
 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. öka andel 
med osteoporos som har benspecifik behandling 

Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
S - Specifikt, tydligt och konkret 
M - Mätbart, hur vet man när man nått målet? Antal / andel / öka eller minska ett visst värde osv. 
A - Accepterat av de som berörs, det måste vara ett mål som ni vill uppnå 
R – Realistiskt, både ett för högt och ett för lågt uppsatt mål kan dra ner engagemanget, det ska 
vara möjligt att uppnå målet på den tidsram ni satt upp  
T – Tidsatt, det är viktigt med ett tidsatt mål så att ni vet till när det är tänkt att målet ska uppnås, 
detta kan också bidra till ökat engagemang!  
 

 

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- Vi kommer att göra en vårdförändring i förbättrings syfte genom att använda oss FRAX på 
mottagningarna. 

Vi ska använda oss av mätinstrumentet ”FRAX”1 initialt för att identifiera patienter med risk för 
osteoporos. .FRAX2 efter bentäthetsmätningar (DXA)vid  valda patientgrupper är 50+. Detta 
kommer att utföras via äldremottagning, Astma-KOL-mottagning samt Hemsjukvården där vi har 
ca 162 patienter. 
 
Alla patienter där perorala bisfosfanater sattes in kallades efter 3 månader på compliance besök 
för att efterhöra om tabletten togs på rätt sätt, gav biverkningar eller hade satts ut. 
 
Ökat samarbete med primärvårds Rehab via genomsamma utbildningar och via remisser. Detta då 
vi och rehab är i samma byggnad och under samma företag. 

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/


 
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn Tyresö HLM 
 
 
Verksamhetschef 
Lena Andersson  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

   
 
Använda ”kontrollistor” från M4 för att identifiera patienter som kanske ”tappats bort” samt 
inhämta patienter från gamla systemet. 
 
Ny rutin vid receptförnyelse så att patienterna inte bara får nytt recept utan att kontroll bokas och 
läggs i väntelista till framtida osteoporosmottagning som startar under närmaste tiden. 
 
Skapa vårdprocess för patientgruppen och upprätta individuella och patientcentrerade 
behandlingsplaner för systematisk uppföljning 
 
 

a.  
I samarbetet med rehab, skapa osteoporosskola och patientutbildning 
 
 

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 de med osteoporos. 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. Andelmed 
monoterapi kalk/D-
vitamin.  
AntalFRAX 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 0 2020-
02-28 

80 st  201231 

Indikator 
2 
 

Antal 
bentäthetsmätningar 
(DXA) 

0 2020-
02-28 

20 st  201231 

Indikator 
3 

Andel /antal pat  med 
benspecifik behandling 

43/315 med 
frakturrisk=13
% 

2020-
02-28 

107st 
=134 
av 
80% 
GUPS
-LUD 
2020 

Med- 
rave 
m4 
 
GUPS 
-LUD 

201231 

Indikator 
4 

Antal med diagnoskod 
osteoporos (M80-82) 

Enl M4= 
43 pat OP/ 
315 med 
frakturisk=14% 
 
134 st enl GUPS 

2019-
04-01 
till2020-
02-28 

~120-
150 st  
 
enl 
GUPS
/LUD 

Med- 
rave 
m4 
 
GUPS
-LUD 

201231 

Indikator 
5 

Andel patienter med 
osteoporos med 

1 patienter 2019-
04-01 

<3,5% 
enl 

Med- 
rave 
m4 

201231 
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monoterapi kalk-D 
vitamin  

till2020-
02-28 

SOS 
rek 

Kommentar(valfritt): 
30% kunde vara av 162 pat på HSV och på mottagningarna, som skulle vi ha faxat. Men hittills har 
vi fraxat 80 st vilket kan vara tillfredställande. Mottagningsverksamhet har varit lägre och vi fått 
mest unga friska  patienter på mottagningarna, varför antal frax var lägre än planerat/förvänta. 
 
Inga av dessa patienter har varit på DEXA pga. rådande pandemi. 
Vi har planerat att DEXA-mäta patienter med fraxrisk över 15% och prioriterade patienter med 
FRAX>=30% i första läge när situationen tillåter. Äldre pat som skulle vara föremål för utredning 
har undvikit att komma till HLM pga. rädsla för att bli smittade 
 
 
Vilka källor tar ni era data från: 
En gång varje månad och följa hur det går så vi vet om våra insatser får effekt. 
Vi kommer med idéer som kan behöva bytas under förbättringsresans gång. 
GUPS-LUD prevalens och detektionsgrad. 
MEDRAVE4 (M4) 
Visma Proceedo = antal enligt rekvisitionsrutinen beställda Aclasta, Zoledronsyra och Prolia 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
Använd gärna förbättringshjulet PDSA(=PlanDo StudyAct) 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 osteoporos 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 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. 

  
 
Vi har gjort en vårdförändring i förbättringssyfte genom att vi använt oss av mätinstrumentet 

”FRAX” i mottagningarna och HSV1för att identifiera patienter medhögrisk för osteoporos.  

När vi inledde arbetet hade vi noll genomförda frax och nu har vi genomfört 80 frax under projekt 

perioden som vi kommer att fortsätta med frax i mottagningarna. Vi anser att detta är relativt 

tillfredställande under rådande pandemin 

Vi kunde fraxa mer ifall situationen varit bättre 

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 Start- 

läge (% 
eller 
antal) 

Datu
m/pe
riod 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat (% 
eller antal) 

Källa Datum
/ 
period 
för 
resulta
t-
värdet 

Indikator 
1  
 

Antal 
genomförda 
FRAX 

0 2020-
02-28 

80 st 80 st 
utförda 
=100% 

Pinn 
statistik 

201231 

Indikator 
2 
 

Antal 
bentäthetsmätnin
gar (DXA) 

0 enl M4 2020-
02-28 

20 st 0(*) enl M4 M4 201231 

Indikator 
3 

Andel/antal med 
benspecifik 
behandling 
 
(osteoporos=OP) 

41  
/315 med 
frakturisk 
=13% 
 
22/43 
med OP 
diagnos 
=51% 
 
 

2020-
02-28 

107st 
=134 
av 
80% 
GUPS-
LUD 
2020 

 51/ 
415= med 
frakturisk 
12%  
 
31/74  
med OP 
diagnos 
= 42% 

M4 201231 

Indikator 
4 

Antal med 
diagnoskod 
osteoporos (M80-
82) (=OP). 

Enl M4= 
43 pat 
OP/ 
 
315 med 
frakturisk
=14% 

2020-
02-28 

~120-
150 st  
 
enl 
GUPS/
LUD 

Enl  M4 
=74 OP pat/ 
415 med 
frakturrisk= 
18% 
 
 

M4 201231 

Indikator 
5 

Antal patienter 
med osteoporos 
med monoterapi 
kalk-D vitamin 

1 pat 2020-
02-28 

<3,5% 
enl 
SOS 
rek 

1 pat M4 201231 

Övriga kommentarer: 
Enligt Medrave4  
Tack vare pågående projektet är vi nu förberedda att implementera ett kommande personcentrerat 
och sammanhållet vårdförlopp osteoporos (SKR) och implementera Socialstyrelsens nya 
behandlingsriktlinjer (rörelseorganensriklinjer/osteoporos, 2021, januari). 
 
 Vi behöver fortsätta med förbättringsarbete osteoporos även 2021 då år 20 har inte tillåtit utrymma 
för helt engagemang med arbetet osteoporos då har Covid-mottagning på vår VC har tagit mycket 
resurser från övriga mottagningar. 
 
Kommentar indikator 1 
Vi har uppnått vårt FRAX mål till 100% enligt målsättningen. Vi kommer framöver fortsätta med 
FRAX i mottagningarna för patienter med misstänkt osteoporos/lågenergifraktur. 
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Kommentar indikator 2 
(*) Tyvärr har patienter som ska vara föremål för DXA mätning har avböjt pga av rädsla av 
Coronasmitta. Naturligtvis har vi gjort DXA historiskt men M4 fångar inte data varför vi måste 
KVÅkoda DXA framgent, alternativt journalföra benskörhetsmätning enligt journalmall för 
benskörhet i syfte att generera rätt statistik i M4. 
 
(**)Visma proceedo data kommer vi stämma av löpande för att se om M4 data kan samkorreleras 
framgent.   
 
Kommentar indikator 3 
Vi har detekterat 100 fler patienter med frakturrisk och nästan fördubblat antal patienter med 
osteoporos diagnos samt ökat antal behandlade patienter. Behandlingsgraden har dock minskat 
från 51% till 42%.   
 
Kommentar indikator 4 
Vi har nästan fördubblat antal identifierade osteoporospatienter från 43 till 74 st vilket 
är en tydlig förbättring från nuläget men vi har fortfarande men vi har fortfarande 
förbättringspotential vs GUPS-LUD data. Detta kan återigen bero på övergång Aleris till Lideta. 
Observera: Lideta databas för Medrave4 börjar februari 2019 (tidigare Aleris) varför GUPS/LUD 
och M4 diffar. 
 
Del 2, enligt Medrave4, period 2015-01-01-2020-12-31 
Antal Aclasta/Zoledronsyra= antal (A) antal Zoledronsyra (Z) totalt (A) +(Z) =  7 /51 (14%) 
Antal Prolia= antal (P) Prolia = denosumab = totalt P= 16/51 = 31% 
Antal Alendronat = 22 av 51 (43%) 
 
Del 1 enligt Medrave4, period 2014-01-01-2019-12-31 
Antal Aclasta/Zoledronsyra= antal (A) antal Zoledronsyra (Z) totalt (A) +(Z) = 6 /41 (5%) 
Antal Prolia= antal (P) Prolia = denosumab = totalt P= 6/41 = 15% 
Antal Alendronat = 26/41 (63%) 
 
Reflektion/slutsats:  
Vi har under året blivit bättre på att ge parenteral behandling enligt Medrave4. 
 
 
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. 
1. Vi inser att vi behöver gå på utbildningar. Vi har gått på FRAX-utbildning och vi har planerat 

flera utbildningar inom osteoporos som höjer kunskaper. 

 
Tack vare pågående projektet är vi nu förberedda att implementera ett kommande 
personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos (SKR) och implementera 
Socialstyrelsens nya behandlingsriktlinjer (rörelseorganensriklinjer/osteoporos, 2021, 
januari) 
 
Vi behöver trimma ytterligare vår mottagningsverksamhet när situationer tillåter 
allteftersom situationen normaliseras. Vi kommer snart att hitta pat.  
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Vi har gjort en vårdförändring i förbättringssyfte genom att vi använt oss av mätinstrumentet 

”FRAX” i mottagningarna och HSV för att identifiera patienter medhögrisk för osteoporos.  

När vi inledde arbetet hade vi noll genomförda frax och nu har vi genomfört 80 frax under 

projektperioden som vi kommer att fortsätta med frax i mottagningarna. Vi anser att detta är 

relativt tillfredställande under rådande pandemin 

Vi kunde fraxa mer ifall situationen varit bättre 
 
2. 
Pat delaktighet har ökat genom dialog kring FRAX. Pat själva har fyllt i FRAX mallen som vi gjort 
tillgängliga i väntrummen och som lämnats i receptionen .Vi har diskuterat med rehab som har en 
del av pat med fraktur för rehab för att etablera osteoporos skola 
 

3. 
Vi behöver identifiera rätt antal pat. Når vi 200 pat, skulle vi planera att etablera en 
osteoporosmottagning med stöd av det nya personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för 
osteoporos.  
Vi har beställt tillgång till funktionaliteteten ”statistikrapporter” i TakeCare för att kunna göra 
fritextsökning och sökning på relevanta ICDkoder för att minska gapet Medrave 4 och GUPS-LUD 
och på så sätt identifiera och säkerställa att inte redan identifierade patienter faller mellan stolarna. 
 
Väntelistor och individuella behandlingsplaner och uppföljningar utvecklas vidare och fortsatt 
mottagningsverksamhet. 
 
D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC osteoporos2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

