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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. 
Förbättringsteamet: 
Kajsa Elfström, medicinsk sekreterare, särskilt insatt i MedRAVE/PV-kvalitet/LISTON 
Jessica Malmgren, distriktssköterska, LISTON-behörig 
Sebastian Molde (fd Gustavsson), Allmänspecialist, STRAMA-Smittskyddsansvarig samt 
Astma/KOL-ansvarig. 
Kontaktadress: sebastian.gustavsson@gmail.com 
 
 
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 har länge haft god kontinuitet, hög täckningsgrad och dito patientnöjdhet enligt Nationella 
Patientenkäten. Vi har dock tappat i kontinuitet i form av andel listade på namngiven husläkare 
under fjolåret pga en pensionsavgång och avlistning från en medarbetare som övergått till 
timanställning. 
 
Vi hade, trots förutsättningarna ovan, som delmål i förbättringsarbetet 2019 att öka andel listade 
på namngiven husläkare. Detta lyckades tyvärr inte och vi ämnar därför spinna vidare på samma 
tema 2020 fast med fokus på de kroniskt sjuka och att mäta kontinuitet utöver att följa upp total 
andel listade på namngiven husläkare.  

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:sebastian.gustavsson@gmail.com
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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…… 
 
Kontinuitet 
  
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 kontinuiteten för våra kroniskt sjuka patienter. Vi anser att en fast namngiven 
husläkare för kroniskt sjuka patienter kommer att öka kontinuiteten. Studier har visat att hög 
kontinuitet är korrelerat till lägre andel akutbesök, inläggningar och större patientnöjdhet. 
Sammantaget vill vi öka förutsättningarna att ge vård av god kvalitet med hög effektivitet och 
nöjdhet hos både patient och läkare. 
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 

  
SMART mål: 
S – Specifikt: Öka kontinuitetsindex (läkare), öka andelen kroniskt sjuka patienter (samma 
definition som i indikator 1/Ko1KL*) som är listade på namngiven läkare samt öka total andel 
listade på namngiven läkare. 
M – Mätbart: Kontinuitetsindex ska öka med >10%, andel kroniker listade på namngiven husläkare 
ska vara >82%, total andel listade på namngiven husläkare ska vara >60%. 
A – Acceptans: ”Arbetsbördan” inom förbättringsarbetet slår jämnt över personalgrupper.   
R – Realistiskt: Vi bör kunna nå målen om hela mottagningen samarbetar.  
T – Tid: Indikatorn K01KL har historiskt registrerats 31 januari respektive 31 juli vilket styr 
datautdraget, dock uppdateras indikatorn 2020 och förändringen får jämföras löpande med 
halvårsintervaller med start senaste tillgängliga värde (190731) t.o.m. 210131.  
 
Kommentar: 
* Hjärtsvikt, Kranskärlssjukdom, Hypertoni, TIA/Stroke, KOL, Diabetes, Demens, förmaksflimmer, Depression, Ångest, 
Astma, Artros, Schizofreni, RA, Psoriasis, MS, Osteoporos, Parkinson, Fetma, Alkoholberoende, Bensår. Källa: 
http://primarvardskvalitet.skl.se/download/18.206fbd4216f1a90ee0ae9ed/1577892088372/Diagn
oslistor%202020%20(2019-12-22).xlsx 

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.)  - Alla HLM-listade som kontaktar oss (SSK-telefon, i enstaka fall via 1177) för att 

 boka besök med anledning av kronisk sjukdom ska erbjudas listning på namngiven 
 husläkare. Alla sköterskor bör få LISTON-behörighet med tillhörande instruktion (i 
 nuläget bara 1 som har).  
 
 - Har en patient ”missats” i steg 1 ovan ska med. sekr i reception uppmana till listning 
 på namngiven läkare, blanketter ska finnas nära till hands om inte listning kan ske 
 direkt digitalt.  
 

http://primarvardskvalitet.skl.se/download/18.206fbd4216f1a90ee0ae9ed/1577892088372/Diagnoslistor%202020%20(2019-12-22).xlsx
http://primarvardskvalitet.skl.se/download/18.206fbd4216f1a90ee0ae9ed/1577892088372/Diagnoslistor%202020%20(2019-12-22).xlsx
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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        - Vid läkar- och sköterskebesök ska extra uppmärksamhet fästas vid HLM-
 listade kroniskt sjuka patienter. Dessa ska uppmuntras att lista sig på namngiven 
 läkare.  
 
 - Läkare bör vara mer liberala med att boka in återbesök för patienter med kroniska 
 åkommor och i denna grupp i mindre omfattning be folk ”höra av sig” själva.     
   

               - Vid bokningar av icke-akuta åkommor ska alltid tid till namngiven husläkare 
 prioriteras framför första tillgängliga tid pga det på sikt kommer att leda till fler lediga 
 tider pga de fördelar kontinuiteten medför.  
 

 
b.)  Våra patienter uppskattar att veta vem som är deras husläkare och vi ska uppmana 

 dem att sprida till sina bekanta att vi erbjuder alla med kronisk sjukdom en 
 namngiven allmänspecialist. Vi ska även uppmana till att lista sig på namngiven läkare 
 via information på vår väntrums-TV. 

 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 
= 
Startläg
e (% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Käll
a 

Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  PVQ Kontinuitet Ko1KL: 
Kontinuitetsindex för personer 
med kronisk sjukdom, Läkare 
 

0,45 191231 >10% 
ökning 

PV-
kval 

201231 

Indikator 2 
 

Andel kroniker (K01KL) med 
namngiven husläkare 

75% 191231 >82% PV-
kvalit
et, 
LIST
ON 

201231 

Indikator 3 
 

Andel totalt med namngiven 
husläkare 

54% 191231 >60% LIST
ON 

201231 
 

Indikator 4 
 

Andel typ-2-diabetiker med 
HBA1c <70mmol/mol 

83% 191231 >90% Med
Rave 

201231 
 

 
Vilka källor tar ni era data från: 
MedRave4/PV-kvalitet, LISTON.  
 
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. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
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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 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 tagit upp kontinuitetsfrågan och de i projektplanen beskrivna strategierna på flera 
personalmöten (hålls varje måndag em) med alla yrkeskategorier närvarande. Patienter har via 
väntrums-TV uppmanats att lista sig på namngiven husläkare. Vi har regelbundet tagit fram data för 
hur stor andel av kroniskt sjuka patienter (enl definitionen i K01KL-indikatorn) som har en 
namngiven husläkare och uppmärksammat om det går åt rätt eller fel håll. Se bilagor för tabell med 
detaljer.  
 
Vi ombads att komplettera projektplanen med ytterligare en indikator trots att flera studier visat att 
ökad kontinuitet medför förbättrad kvalitet i vården. Vi valde att titta på HBA1c-nivåer parallellt med 
kontinuitet och mer specifikt andel patienter med HBA1c under 70mmol/mol pga vi tidigare inte 
uppfyllde det nationella målet om >90%. Vi insåg tidigt risken för att Covid-pandemin skulle 
försämra glukoskontrollen för diabetikerna och valde att i hög utsträckning fortsätta med fysiska 
årskontroller (under smittsäkra former) för att motverka detta. 
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.  
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge 
= 
Startläg
e (% eller 
antal) 

Datum 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Res
ultat 

Datum 
resultat 

Indikator 1  PVQ Kontinuitet Ko1KL: 
Kontinuitetsindex för personer 
med kronisk sjukdom, Läkare 
 

0,45 191231 >10% 
ökning 

0,51 201231 

Indikator 2 
 

Andel kroniker (K01KL) med 
namngiven husläkare 

75% 191231 >82% 77% 201231 

Indikator 3 
 

Andel totalt med namngiven 
husläkare 

54% 191231 >60% 56% 201231 
 

Indikator 4 
 

Andel typ-2-diabetiker med 
HBA1c <70mmol/mol 

83% 181231- 
191231 

>90% 91% 191231- 
201231 

 
Övriga kommentarer:    
Se bilagor. 
 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

1. Vad har ni lärt er? 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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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.  
Resultaten visar tydligt att kontinuitet lönar sig. Vi uppfyllde målet om ökad kontinuitet, ökningen 
av kontinuitetsindex var dryga 14%. För sjuksköterskor var ökningen ännu större och beror 
troligen delvis på att samma sköterska haft alla hemsjukvårdspatienter under 2020 och att dessa 
alla är kroniker. Det till kontinuitet kopplade kvalitetsmåttet andel diabetiker med HBA1c <70 över 
90% uppfylldes trots brinnande pandemi. 
 
Vi har lärt oss den hårda vägen i de senaste två kvalitetsarbetena att listning på namngiven 
husläkare är en svår best att tämja. Andelen med namngiven husläkare bland såväl kroniker som 
totalt ökade med endast två procentenheter. Det viktigaste är dock inte hos vem man är listad på 
”pappret” utan att man träffar samma läkare varje gång vilket syns bättre i mått som 
kontinuitetsindex.  
2. 
Vi har med detta kvalitetsarbete lystrat till patienters återkommande önskan om att veta vem som 
är just DERAS doktor. 

3. 
Vårt mål är att fortsätta öka kontinuiteten i läkarbesök och därmed kvaliteten på vården vi ger. 

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
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Bilagor 

 

 

Kvalitetsarbete Täby Kyrkby HLM - 2020 

Diagnos satt: Diagnos satt: Diagnos satt: 

2015-01-01 till 

2020-01-01 Skyddad ID HLM-listade

2015-01-01 till 

2020-08-17 Skyddad ID HLM-listade

2016-01-01 till 

2021-01-01 Skyddad ID HLM-listade

Alkoholberoende 17 4 4 18 4 4 24 3 8

Artros 284 2 53 323 3 54 322 3 52

Astma 810 8 318 886 10 334 883 13 337

Bensår 27 6 32 4 26 1

Hypertoni 1365 14 285 1460 15 291 1510 17 287

Demens 26 1 8 32 1 8 34 1 7

Depresson/ångest 996 24 313 1127 27 343 1124 29 341

Diabetes 320 2 57 346 2 55 362 7 56

Fetma 95 1 25 113 1 27 117 1 26

Förmaksflimmer 216 1 31 232 2 27 238 2 26

Hjärtsvikt 79 1 6 87 1 5 93 1 6

KOL 97 1 18 106 1 15 103 1 14

Kranskärlssjukdom 153 1 24 159 1 18 161 1 15

MS 6 8 9 1

Osteoporos 97 3 8 103 3 7 103 3 10

Parkinson 13 1 14 1 15

Psoriasis 90 1 17 101 1 22 96 1 21

RA 15 1 2 17 1 4 18 1 4

TIA/Stroke 151 1 30 166 2 30 172 3 29

Schizofreni 5 1 5 1 6 2

4862 1207 5335 1250 5416 1243

75,17 % listad på husläkare 76,57 % listad på husläkare 77 % listad på husläkare

Urval: Egna Patientlistor Medrave (5 år)

Diagnoslista från PVW - kroniska sjukdomar. 

Diagnoslista jämförd med HLM-listade (vid respektive tidpunkt) från ListOn.  


