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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. 
Martin Murén, läkare, martin.muren@ptj.se 
Angela Abelin, distriktssköterska  
Linda Blanc, sjuksköterska  
 
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 
I Sverige beräknas omkring en halv miljon personer ha KOL men underdiagnostiken är stor. Detta 
innebär att många personer är utan en effektiv behandling med sämre hälsa som följd.  
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (2017) bör personer som 
röker eller har rökt rutinmässigt erbjudas en FEV1/FEV6-mätning för att identifiera dem som 
behöver utredas mer grundligt.  
Vallentuna husläkargrupp har sedan flera år haft en KOL-mottagning med strukturerat 
omhändertagande för våra KOL-patienter. På sistone har frågan om underdiagnostik lyfts och vi 
har därför intresserat oss för snabbspirometri som första steg i KOL-diagnostiken. En pilotstudie 
har genomförts med resultat enligt steg 6. Vid årsskiftet hade många av de som screenats ännu inte 
hunnit genomgå en omfattande spirometri.  
Snabbspirometri genomförs med mätare av modell Vitalograph COPD-6.  

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:martin.muren@ptj.se
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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…… 
 KOL.  

 
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 omhändertagandet av KOL-patienter, mer specifikt genom att hitta och behandla 
de som hittills varit oupptäckta. Vi tror även att vi kan göra den ordinarie spirometrimottagningen 
mer effektiv genom att som första steg genomföra snabbspirometri, och sedan genomföra en 
omfattande spirometri på de patienter som faller ut i screeningen.  
 
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 
Det övergripande målet är att genomföra fler snabbspirometrier för att kunna identifiera fler KOL-
patienter, och då i ett tidigare skede.  
Vi kommer att mäta antal snabbspirometrier, andel negativa (ej KOL) och positiva utfall (möjlig 
KOL). Av dem som genomgår en omfattande spirometri mäts andelen som får en KOL-diagnos och 
de som inte uppfyller KOL-kriterier.  
Både läkare och sköterskor har använt snabbspirometer tidigare och är införstådda i arbetssättet. 
Det finns en gemensam målsättning att förbättra KOL-diagnostiken och omhändertagandet.  

 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad kan ni göra för att nå målet?  (Interventionerna) 

• 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.  

• 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. 

Det nya arbetssättet innebär att alla spirometrier med syftet KOL-diagnostik ska ha föregåtts av 
snabbspirometri. Snabbspirometri med grönt utfall avslutas meden gult eller rött utfall bokas för 
omfattande spirometri där KOL-diagnos kan ställas eller uteslutas (något förenklat). Patienter som 
men ligger i riskzonen (FEV1% nära 0,7) kan planeras för ny spirometri efter 2-3 år. Även om det 
är något förenklat sätts kriterier för KOL-diagnos inom detta projekt som FEV1/FEV6 efter 
behandling <0,7 samt reversibilitet <12%.  
 
Patienter som inte redan har en KOL-diagnos, är 45 år eller äldre, tidigare eller nuvarande rökare 
och har sämre ork, mer hosta eller slem eller andfåddhet kan inkluderas i undersökningen.  
 
Alla läkare och sjuksköterskor utrustas med en minispirometer.  
 
Affischer med information kring KOL-screening/snabbspirometri sätts upp i väntrummet.  
 
Vi har skapat en enkel blankett som ifylls i samband med minispirometrin. Här noteras utfall 
(grön, gul eller röd) samt patientens personnummer. Blanketten lämnas till sjuksköterska för att 
boka omfattande spirometri vid gult eller rött utfall i snabbspirometrin. Gröna utfall leder inte till 
någon ytterligare utredning men noteras för statistiken.   
 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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Vi har även skapat en tilläggsmall i journalen för att sökordet ”Förenklad lungfunktionsmätning” 
ska kunna användas vid Medrave-sammanställningar.  
b 
 

 

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/perio
d för start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 
1  

Antal 
snabbspirometrier 

106 st  2019  100 
st  

Papp
er  

201231 

Indikator 
2 

 

Andel gröna 
snabbspirometrier 

53%  2019    201231 

Indikator 
3 

Andel omfattande 
spirometrier som 
uppfyller KOL-
kriterier  

2017: 27%  
2018: 19%  
2019: 22 % 

 30%   201231 

Indikator 
4 

     201231 

Indikator 
5 

     201231 

Kommentar (valfritt):   
”Papper” i kolumnen Källa hänvisar till de blanketter som använts i samband med 
snabbspirometri.  
För indikator 2 är det svårt att ge ett önskvärt målvärde. Själva inklusionen (indikator 1) får anses 
viktigare.   
Indikator 3 (andel omfattande spirometrier med KOL-diagnos) baseras enbart på 
spirometrivärden. Trots omfattande försök går det inte att skapa en tillräckligt tillförlitlig sökning i 
Medrave vad gäller nydiagnostiserad KOL (för att utesluta kontrollspirometrier vid redan känd 
KOL). Detta gäller utgångsvärden från tidigare år. I och med att detta projekt endast inkluderar 
personer utan KOL kommer denna felkälla inte att följa med under året men måste beaktas vid 
jämförelse med utgångsvärden.  
Av 91 KOL-patienter 2019 återfinns 22 st vid filtrering av ny diagnos.  Av 73 patienter 2018 har 11 
ny diagnos.  
Målvärdet för indikator 3 är liksom för indikator 2 svårt att sätta i och med att det baseras mer på 
undersökningsresultat och endast indirekt på vår arbetsinsats. Det är sannolikt att andelen 
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”positiva” spirometrier ökar i och med att många som skulle ha genomgått spirometri sållas bort 
med COPD6-mätning.  
 
Vilka källor tar ni era data från:  
Gröna snabbspirometrier sammanfattas i pappersform och/eller via sökord i journal.  
Data sammanställs i excel utifrån insamlad information i pappersformulär och Medrave-sökningar 
(sökord ”Förenklad lungfuntionsmätning” samt ”FEV1%” och ”FEV1 reversibilitet” med gränser 
enligt punkt 5).  

 
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 2019 testades en del idéer och vissa förenklingar gjordes i registreringsblanketter och 
sökord. Projektet diskuterades regelbundet under läkar- och sköterskemöten för att påminna om 
att screena fler patienter. Denna regelbundenhet har gjort att projektet blivit en naturlig del av 
arbetssättet. Vid KOL-misstanke och rökanamnes har COPD6-screening blivit närmast ett krav för 
att gå vidare med mer omfattande spirometri. Detta arbetssätt har visat sig fungera mycket bra och 
under försöket har 60 patienter (52% av de som screenats) ”sluppit” en omfattande spirometri. 
Spirometrisköterskorna har därmed fått ett bättre selekterat patientunderlag och har dessutom fått 
mer tid avsatt för spirometrier. Det finns en ambitiös plan för fortsatt screening och uppföljning av 
patologiska undersökningsfynd.  
 
Från april och till september har varken COPD6-screening eller spirometri genomförts enligt 
rekommendationer på grund av pandemin. Från september har spirometriverksamheten 
återupptagits med noggranna anpassningar av skydd och hygienrutiner. Patienter med misstänkt 
KOL har då bokats in direkt för spirometriundersökning utan föregående screening (totalt 10 
patienter varav 3 st fått KOL-diagnos). Två patienter väntar spirometri men har själva önskat 
senarelägga undersökningen på grund av pandemin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 Indikatorna

mn 
T.ex. Andel 
diabetiker med 
HbA1c över 70 
mmol/mol 

Start- 
läge 
(% 
eller 
antal) 

Datum/peri
od för start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
(% eller 
antal) 

Käll
a 

Datum/ 
period 
för 
resulta
t-
värdet 

Indikato
r 1  

 

Antal 
snabbspirometr
ier 

106 st  2020-01-01  100 st  9 st  Papp
er 

2020-
12-31 

Indikato
r 2 

 

Andel gröna 
snabbspirometr
ier 

53%  2020-01-01   44%  Papp
er 

2020-
12-31 

Indikato
r 3 

Andel 
omfattande 
spirometrier 
som uppfyller 
KOL-kriterier  

2017: 
27%  
2018: 
19%  
2019: 
22 % 

2020-01-01  30%  11% (1 st)  Papp
er 

2020-
12-31 

Indikato
r 4 

       

Indikato
r 5 

       

Övriga kommentarer:    
”Papper” i kolumnen Källa hänvisar till de blanketter som använts i samband med 
snabbspirometri. Dessa har sedan sammanställts i en Excelfil.  
Att vi screenat betydligt färre patienter beror framför allt på pandemin men även på att relativt 
många undersöktes under 2019 medan vi utvecklade och testade projektet och därmed inte var 
aktuella för ny screening redan 2020.  

 
C. Slutreflektion. Vilka var era lärdomar? 

• Vad har ni lärt er? 
• 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? 

• Vad har ni för plan framåt gällande detta område? 
1. Vi har skapat bra rutiner och en tydlig medvetenhet i arbetsgruppen om vikten av COPD6-

screening. Det ändrade arbetssättet har i slutänden sparat mycket tid och resurser sett till 
mottagningen i stort.  

2. Patienter har inte involverats i utvecklingsarbetet i detta projekt.  
3. Vi måste under våren prioritera vaccination och förväntar oss därför att vi inte kommer att 

hinna genomföra alla spirometrier som skulle behövas.  
- COPD6-screeningen är viktig och återupptas så snart det är möjligt. Bortsett från det 
undantag som gjordes enligt ovan har vi som ambition att alla patienter med misstänkt 
KOL och rökanamnes ska genomgå COPD6-screening innan eventuell spirometri.  
- Skyddsutrustning har införskaffats och hygienrutiner har skärpts enligt gällande 
rekommendationer från APC 2020-12-16.  
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- Patienter som screenas röd/gul och har pågående symtom förenliga med KOL prioriteras.  
- På sikt hoppas vi även kunna följa upp patienter med FEV1-kvot 0,71-0,75 för att se om 
några utvecklas till KOL.  
- Bortsett från de hinder som pandemin orsakat är vi nöjda med projektet i sig och 
kommer att fortsätta utveckla KOL-screeningen och uppföljningen av patienter som ligger 
nära KOL-värden.  

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

