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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 osteoporos 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 osteoporos 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 senast 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. 
  
Teresa Moreno läkare allmänspecialist & geriatriker 
Maria Wester Distriktssköterska 
Yi Wang ST-läkare 
Rasmus Lindberg Fysioterapeut 
Nina Nabb Dietist 
Arbetsterapeut 
Malin Sandberg verksamhetschef 
 
 
 
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, PrimärvårdsKvalitet (PvK) osv. Ange det ni 
kommer fram till i stora drag. 
 
 

Vi har en stor grupp äldre patienter listade hos oss. Hos personer över 65 års ålder är osteoporos 
ett tillstånd som är vanligt, som är underdiagnosticerat och underbehandlat. Det är förenat med 
ett stort lidande för den drabbade, med sänkt livskvalitet och ofta smärta. Höftfraktur till följd av 
osteoporos är mer dödligt än många cancerformer. Personer med osteoporos behöver hittas och i 
högre utsträckning än idag även behandlas. 

 
På Täby VC har vi satt diagnos på någon lågenergifraktur på 29 patienter under 2019. Av dessa 
29 har 12 stycken fått diagnosen osteoporos (41%). 1 av dessa 29 patienter har en dokumenterad 
FRAX.  

 

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 dokumenterat 14 stycken FRAX i Take Care (samtliga pat, ej enbart de med 
diagnos osteoporos). 

 
Av de 103 patienter som fått diagnosen osteoporos under 2019 har 53% fått benspecifik 
behandling. 
 
På Täby VC har vi 395 st listade kvinnor >75 år. Prevalensen för osteoporos hos kvinnor över 75 
år är ca 50% vilket innebär att vi borde ha minst 200 patienter med diagnosen osteoporos, enbart 
i den målgruppen.  

 
 
Steg 2 Val av tema för 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 
 

  
Vi vill hitta fler patienter med hög frakturrisk och eller osteoporos samt förbättra omhändertagandet 
av våra patienter som har diagnosen osteoporos. Detta är viktigt för att minska risken för framtida 
frakturer, onödigt lidande och kostnader i samhället.  
 
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 

 
Vårt mål är att fler patienter utreds för osteoporos, att fler får diagnosen osteoporos och att en större 
andel av de med diagnosen osteoporos ska få benspecifik behandling samt att minska risken för 
fraktur orsakad av fall.   

 
Våra mått är 
1) Antal patienter som under året har diagnostiserats med osteoporos. 
2) Antal genomförda frakturriskskattningar (FRAX).  
3) Andel av de med osteoporosdiagnos som fått benspecifik behandling. 
4) Andel patienter med osteoporos som står på zoledronsyra eller prolia.  
5) Andel patienter med osteoporos som har dokumenterad fallrisk.  
 
Nuläge och målsättning:  

1) Antal pat med diagnos 2019: 103 st. Målsättning 2020: 125 st. 
2) Antal genomförda FRAX 2019: 14 st. Målsättning 2020: 40 st.  
3) Andel av pat m benspecifik beh 2019: 53%. Målsättning 2020: 65%. 
4) Andel med zoledronsyra eller prolia 2019: 63%. Målsättning 2020: 70%. 
5) Andel osteoporospat med dokumenterad fallrisk 2019: 4 st (4%). Målsättning: 22 st (20%). 

 
c. Vi hoppas ha uppnått målen i december 2020. 
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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. 

 
Under interventionstiden arbetar vi med att öka kunskapen och medvetandet om osteoporos hos alla 
på vårdcentralen med interna föreläsningar och kunskapsöverföring mellan vårdcentralerna i 
Nordost. Särskilda utbildningsinsatser riktas till de personer som kommer att ha huvudansvar för 
osteoporosmottagningen på VC.  
 
Kartlägga och etablera samarbete när närliggande rehab för att samarbeta kring osteoporosskola, 
träning, nutrition och fallrisk.  
 
Implementering av nytt arbetssätt för omhändertagande av osteoporospatienten på vårdcentralen 
där sköterskan får en viktig roll.  
 
Följa utvecklingen genom rapportering av indikatorerna på APT. 
 
Screening av FRAX hos samtliga inskrivna i HSV. 
 
 
Representant från patientförening delaktig i arbetet med att ta fram riktlinjer för nytt arbetssätt för 
omhändertagande av osteoporospatienten.  
 

 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. 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 14 st 2019  40 st M4 201231 

Indikator 2 
 

Andel med benspecifik 
behandling 

53% 2019 65% M4 201231 

Indikator 3 Antal med diagnoskod 
osteoporos (M80-82) 

103 st 2019 125 st M4 201231 

Indikator 4 Andel med läkemedel 
zoledronsyra eller 
denosunab 

63% 2019 70% M4 201231 

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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Indikator 5 Andel med dokumenterad 

fallrisk  
4% 2019 20% M4 201231 

Kommentar (valfritt):   
 
Vilka källor tar ni era data från: 
 
Medrave 4 Frakturriskrapport.  
 
 
 
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 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. 

 
Under 2020 har vi ökat kunskapen och medvetandet om osteoporos hos alla på vårdcentralen med 
interna föreläsningar och kunskapsöverföring mellan vårdcentralerna i Nordost. Särskilda 
utbildningsinsatser har riktats (två webinarium med externa föreläsare (Hans Rauch Lundin samt 
Märit Wallander) till de personer som har huvudansvar för osteoporosmottagningen på VC. Vi har 
även haft en workshop om FRAX för att öka kunskapen och användandet av instrumentet.  
 
Vi har haft gemensamma möten med representanter från rehab för förbättrat samarbete kring 
identifiering av patienter med riskfaktorer, osteoporosskola, träning, nutrition och fallrisk.  
 
Implementering av nytt arbetssätt för omhändertagande av osteoporospatienten på vårdcentralen 
där sköterskan får en viktig roll har pågått under året, men det har inte varit möjligt att avsatta den 
tid som var planerat för detta pga pandemisituationen.  
 
Vi har följt utvecklingen genom rapportering av indikatorerna varje kvartal på APT. 
 
Vi har även genomfört en utbildningsinsats riktat mot hemrehab för att införa screening mha FRAX 
hos patienter som kommer till rehab efter lågenergi frakturer. Vi har också infört att sökordet FRAX 
finns i journalmallar för rehab.  
 

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) 

Datum
/period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Antal 
genomförda 
FRAX 

14 st 2019  40 st 94 st M4/jo
urnal 

Antal 
genomförd
a FRAX 

Indikator 2 
 

Andel med 
benspecifik 
behandling 

53% 2019 65% 54% M4 Andel med 
benspecifik 
behandling 

Indikator 3 Antal med 
diagnoskod 
osteoporos (M80-
82) 

103 st 2019 125 st 123 st M4 Antal med 
diagnosko
d 
osteoporos 
(M80-82) 

Indikator 4 Andel med 
läkemedel 
zoledronsyra 
eller denosunab 

63% 2019 70% 69% M4 Andel med 
läkemedel 
zoledronsy
ra eller 
denosunab 

Indikator 5 Andel med 
dokumenterad 
fallrisk  

4% 2019 20% 9% M4 Andel med 
dokumente
rad fallrisk  

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. 
 
 
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. 
Teamet har inhämtat nya kunskaper och uppdaterat gamla kunskaper. Att vi har pratat mkt om 
Osteoporos under året har lett till fler diagnossatta patienter och fler som är screenade mha FRAX.  
Året som har gått har dock präglats av Covid, vilket inneburit att den prioriterade tid vi hade tänkt för 
att utveckla osteoporosmottagning inte kunnat användas fullt ut. Men det har också inneburit att vi 
har haft mindre kontakt med den kategorin patienter då dessa många ggr undvikit att komma till 
vården fysiskt då de befinner sig i riskgrupp.  
Vi har heller inte kunnat starta den osteoporosskola som var planerad för då all gruppverksamhet har 
ställts in pga pandemin.  
Trots att vi inte kunna följa planen som den var tänkt kan vi ändå se en del förbättringar, ffa vad 
gäller antalet genomförda FRAX och antalet diagnosticerade osteoporospatienter.  
Fokus i fortsättningen får bli fortsatt arbete med indikatorerna med särskilt kraft på medicinering 
och åtgärder vad gäller fall, träning, undervisning och kost.  
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2. 
Vi har haft patientrepresentant från HSO med i arbetet med att ta fram arbetssätt för sköterskeledd 
osteoporosmottagning och osteoporosskola.  
 
 

3. 
 
Vår plan är att fortsätta arbetet med att utveckla osteoporosmottagningen under 2021 och hoppas 
kunna lägga mer tid på detta efter vaccinationerna är klara.  

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 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

