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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. 
  
Gustaf Allerstrand, specialist i allmänmedicin, gustaf.allerstrand@gmail.com 
Rachel Hagén, VD-sekreterare, rachel.hagen@tabycentrumdoktorn.se  
Adnan Ceric, sjuksköterska 
Pernilla Dickson, medicinsk sekr/receptionist 
 
 
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 
  
Vi ser att vi har en tydlig förbättringspotential inom den digifysiska vården. Vi skriver fortsatt 
mycket brev till patienter och inser att det finns modernare sätt att kommunicera. En digitaliserad 
kommunikation leder till ökad medicinsk kvalitet för patienterna, ökad patientsäkerhet, minskad 
miljöpåverkan och även besparingar ekonomiskt då portokostnaden minskar.  
Vi har tittat på 1177 och ser att detta är ett alltmer använt verktyg för våra patienter och att vi kan 
använda det på ett bättre och utökat sätt.  
 
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…… 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:gustaf.allerstrand@gmail.com
mailto:rachel.hagen@tabycentrumdoktorn.se
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Vi vill jobba med utökad digifysisk vård som medför ökad medicinsk kvalitet, ökad patientsäkerhet 
samt minskad miljöpåverkan. 
 
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 modernisera kommunikationen med våra patienter genom det digitala verktyg då det 
efterfrågas allt mer och som redan finns i form av 1177. Det är viktigt för patientsäkerheten, för 
medicinsk kvalitet samt även miljön. 
Patientsäkerhet:  

- Kommunikation via 1177 kräver att patienten identifierar sig via ex bank-ID, ett säkrare sätt 
att kommunicera på än via telefon, alternativt brev. 

- Brev är ett osäkrare sätt att kommunicera, kan komma bort, läsas av obehörig person, längre 
svarstid mm. 

- En tydligare kommunikationsväg ger en ökad patientsäkerhet. Patienten vet hur hen får svar 
på ex lab-undersökningar och röntgen-undersökningar på ett säkert sätt.  

Medicinsk kvalitet: 
- Vi mäter minskning i telefonsamtal via sköterska. Istället för att ge provsvar, röntgensvar och 

svara på allmänna frågor om tidsbokning via telefonkontakt, är förhoppningen att tid för 
sköterskegruppen och sköterskekompetensen frigörs till egen mottagningsverksamhet. 

Miljö: 
- Att skicka mindre brevpapper och kuvert minskar miljöpåverkan vad gäller 

papperstillverkning samt transporter.  
 
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 

Se listan på Indikatorer, steg 6. 
  

Indikator 1: Vi vill minska antal brev som skickas till patienten, från cirka 1 900 st/månad till 1 300 
st/månad.  
Indikator 2: Vi vill öka antal meddelanden som skickas från oss till patienten via 1177, från 9 
st/månad till 100 st/månad. 
Indikator 3: Vi vill minska våra inkommande telefonsamtal, från cirka 4 300/månad st till 4 000 
st/månad.  
Indikator 4: Vi vill frigöra tid för sjuksköterskor för fler patientbesök på mottagningen, från 144 
st/månad till 200 st/månad.  
 

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.   
För att vi ska nå våra patienter i detta förbättringsarbete behöver vi förändra vår hemsida.  
Vi behöver ändra meddelande på telefonsvarare och ge information till patienterna om 
information på 1177. 
Vi har även informationskanal i form av väntrums-TV där vi kan komplettera information till 
patienterna. 
Vi behöver ytterligare informationsmaterial i receptionen och även påtala det nya arbetssättet i 
kontakt mellan sjukvårdspersonal och patienten. 
Som uppstart för vårt projekt kommer vi att ha en genomgång för samtliga personalkategorier 
rörande 1177.  

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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b.   

 
Eftersom vi kommer ha en dialog och diskussion med samtliga patienter runt detta 
förbättringsarbete så förväntar vi oss att det kommer en hel del användbara idéer från patienterna 
hur vi kan möta deras digifysiska önskemål och därmed ökad medicinsk kvalitet och 
patientsäkerhet. 
En säker och pålitlig kommunikation är viktigt för våra patienter. Vi delar ut informationsmaterial 
om tjänsterna på 1177 och instruerar patienterna hur de ska användas.  
 
 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/pe
riod för 
start-läge 

Mål (% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indika
tor 1  

Antal skickade brev 
under januari + 
december 2020. 

Januari 2020 
= 1 966 st. 

2020-02-
01 

1 300 st Manuell 
brevräkn
ing. 

201231 

Indika
tor 2 
 

Antal skickade 
meddelanden till 
patienter via 1177 jan + 
december 2020. 

Januari 2020 
= 12 st. 

2020-02-
01 

100 st Inera.se 201231 

Indika
tor 3 

Antal telefonsamtal 
under januari + 
december 2020. 

Januari 2020 
= 4 328 st 

2020-02-
01 

4 000 st Flex-i-
tid. 

201231 

Indika
tor 4 

Antal 
sjuksköterskebesök 
under januari + 
december 2020. 

Januari 2020 
= 144 st 

2020-02-
01 

200 st TakeCar
e 

201231 

Kommentar (valfritt):   
  
Vilka källor tar ni era data från: 
Vi tar våra data från manuell räkning av antal skickade brev som är skickade under januari 2020 
samt under december 2020. Detta gör receptionisten. 
Mätning av antal telefonsamtal i januari 2020 samt december 2020. Siffrorna tas fram via flex-i-
tid av mottagningssköterska. 
Antal meddelanden som är skickade av oss via 1177 till patienten tas fram via 1177, Inera.  
Antal bokade patienter i sjuksköterskornas tidbok i TakeCare (SSK-tidbok) räknas manuellt. 
 
Vi planerar att göra en successiv utvärdering efter 3 och 6 månader.  
 
Vi kommer då ta upp resultat på personalmöten. 
 
Steg 7 Dags att testa era förbättringsidéer. 
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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 detta år har pandemin präglat mycket av vår verksamhet i form av minskade fysiska besök, 
ändrade digitala kontakter och stora förändringar generellt i mottagningsarbetet.  
Vårt projekt har ju berört patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och miljöfrågor, men har varit svårt att 
utvärdera under dessa förutsättningar. Vi har dock följt och utvärderat statistik varje månad under 
2020 och tycker oss har gjort en del lärdomar.   
 
Patientsäkerhet: Informationsmaterial gällande kontakt med oss via 1177 har tagits fram och varit 
tillgänglig på receptionsdisk och hemsida.  
På personalmöten har genomgång gjorts för att ändra kontaktvägen till 1177 istället för att skriva 
brev.  
Vid upprepade tillfällen har påminnelser gjorts gällande kvalitetsprojektet.  
Ur patientsäkerhetssynpunkt ser vi när meddelanden och frågor har lästas av patienten.  
 
Medicinsk kvalitet: Tanken var att öka antalet patientbesök på sjuksköterskemottagningen och kunna 
bygga ut flera olika sjuksköterskemottagningar, ex infektionsmottagning, bltr-mottagning mm. Detta 
har inte kunnat genomföras pga pandemin.  
Patienterna kan läsa sina provsvar och ta del av sin journal via 1177. Detta har ökat under året. 
 
Miljö: Vi har kontinuerligt manuellt räknat alla brevutskick under året. 
 
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  
 

Antal skickade 
brev under 
januari + 
december 2020. 

Januar
i 2020 
= 
1 966 
st. 

2020-
02-01 

1 300 
st 

December 
= 1416 st 

Manue
ll 
brevrä
kning 

2020-12-31 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Indikator 2 
 

Antal skickade 
meddelanden till 
patienter via 1177 
jan + december 
2020. 

Januar
i 2020 
= 9 st. 

2020-
02-01 

100 st 241 st Inera.
se 

2020-12-31 

Indikator 3 Antal 
telefonsamtal 
under januari + 
december 2020. 

Januar
i 2020 
= 
4 328 
st 

2020-
02-01 

4 000 
st 

4 018 st Flex-i-
tid 

2020-12-31 

Indikator 4 Antal 
sjuksköterskebesö
k under januari + 
december 2020. 

Januar
i 2020 
= 144 
st 

2020-
02-01 

200 143 st TakeC
are 

2020-12-31 

Övriga kommentarer:    
Vi bifogar ett diagram på statistik under 2020 på ovanstående indikatorer. 
Resultatmässigt har vi lyckats med de flesta indikatorerna, men värdena har varierat över året. Vi kan 
inte dra några säkra slutsatser via detta, men vi kommer fortsätta följa det. 
 
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. 
Vi har lärt oss att använda en patientsäkrare kommunikationsväg med patienterna via 1177.  
Vi har lärt oss att det är svårt att förändra ett beteende, många skriver fortsatt många brev till 
patienterna istället för att använda 1177.  
Pandemin har gjort det svårt att utvärdera antalet minskade telefonsamtal och sättet 
sjuksköterskorna kan hjälpa med mottagningsarbete. 

2. 
Vi har involverat patienterna genom dialog i mötet med patienterna om hur de vill använda 1177 
gällande provsvar röntgensvar, meddelanden mm.  
 
Vi har inte kunnat utvärdera patientnöjdheten kring detta sätt att kommunicera, men ser att 
kontakterna från patienterna stadigt ökar via 1177.  

3. 
Vi kommer fortsätta att utveckla vår kommunikation med patienterna via 1177. Vi har under året 
utökat antal ärenden som patienten kan använda istället för att belasta telefonkön. 
Vi kommer utvärdera om antalet minskade telefonsamtal kan utöka möjligheterna för 
mottagningssköterskorna med utökade mottagningsbesök.  
Ur miljösynpunkt är det också viktigt att vi minskar pappers- och kuvertförbrukningen ytterligare 
och det kommer vi naturligtvis följa även fortsatt.  
 
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

