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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. 
Soar Maronesi, Specialistläkare inom allmänmedicin  
Eduard Geier, ST-läkare inom allmänmedicin (eduard.geier90@gmail.com) 
Iliya Ferdossian, Astma/KOL-Sjuksköterska 
Sara Olofsson, 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 medrave m4 ser vi att prevalensen för KOL diagnosen hos våra listade patienter är 1,14 %. Det är 
lägre än genomsnitt i Stockholm (1,44%) och i hela riket (1,69%). Här ser vi en tydlig 
förbättringspotential genom att öka prevalensen av KOL diagnoser så att alla patienter med 
oupptäckt KOL får en adekvat behandling.  
 
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  
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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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 
 
Allmänt i hela riket är det ett problem att KOL upptäcks sent i sjukdomsförloppet där patienter redan 
har grova och irreversibla förändringar i lungvävnaden. Patienter med begynnande KOL och lindriga 
kliniska symtom upptäckt ofta inte. Därför får många patienter med begynnande KOL ingen 
behandling för att sjukdomen inte blir diagnosticerad. Men en tidig farmakologisk behandlad, 
rökstopp och andningssjukgymnastik kan ha en mycket god effekt på prognosen för KOL-sjukdomen. 
Därför är det viktigt att hitta oupptäckta KOL patienter och sätta in en behandling. 
 
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 
 

- Vi skulle vilja öka prevalenser av diagnostiserade KOL patienter från nu 1,14 % till 
åtminstone 1,44 % så som det är i Stockholm. Långsiktig skulle vi vilja nå rikes prevalens 
med 1,69 %. 

- 2 andra indikatorer är: Antal av undersökningar och antal av positiva testresultat. 

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.   
I den här rutan beskriver ni vad ni kommit fram till för förbättringsidéer, se tips ovan för hur ni 
kan få fram många idéer. 
 
Vi köper en screeningsmätare för KOL som heter Vitalograph COPD 6. Det är en snabb screening 
som tar ungefär en minut att genomföra. Vid positiv screeningtest kommer vi bekräfta KOL-
diagnosen med en spirometri. Läkarna och sjuksköterskor screenar sina patienter fortlöpande där det 
består misstanke för KOL.  

 
 

b.   
 
I den här rutan fyller ni i hur ni skulle kunna involvera era patienter i ert förbättringsarbete, t.ex. 
via patient i ert förbättringsteam, patientenkäter, patientintervjuer 
 
De patienter som har blivit positiv screenad med Vitalograph COPD 6 mätaren, ska få en spirometri. 
Vid spirometriundersökningen får patienten en blankett med frågor om hur sättet att diagnosticera 
deras misstänkta KOL upplevs och hur man skulle kunna förbättra diagnossättningen.   
 
 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… 

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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 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) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Prevalens av patienter med 
KOL diagnosen 

1,14 % Början 
av 2020 

1,44 % MedR
ave 

Början av 
2021 
(februari) 

Indikator 2 Antal undersökningar 0 Juli 
2020 

200 Egen 
tabell 

Början av 
2021 
(februari) 

Indikator 3 Antal positiva testresultat 0 Juli 
2020 

15-20 Egen 
tabell 

Början av 
2021 
(februari) 

Kommentar (valfritt):   
  
 
Vilka källor tar ni era data från: 

- Prevalens: Medrave M4. 
- Skriva egen tablett där vi bokföra antal undersökningar och antal positiva testresultat. 

 
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. 

 
I den här rutan beskriver ni VAD ni gjort (vilka idéer har ni valt att jobba vidare med) och HUR ni 
implementerat era idéer. Skriv så pass noggrant att andra enheter förstår vad ni gjort och kan ta 
efter goda exempel. 
 
Vi köpte en KOL screening apparat som heter Vitalograph COPD. En undersökning tar ungefär 30-60 
sekunder. Först provade vi bland kollegor av olika ålder och med olika lungsjukdomar som astma, 
eller ex-rökare. Vi undersökte också om apparaten gav pålitliga svar och om den var enkelt att 
använda. Efter en testgång bland kollegor märkte vi att apparaten gav rymliga svar och att det var 
okomplicerad att använda, samt att en undersökning tar inte mycket tid.  

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Därför valde vi att fortsätta en KOL screening med Vitalograph COPD bland våra patienter i en liten 
skala. Där har vi också fastställd att apparaten är praktiskt och patienterna tyckte att det var en god 
undersökningsmetod.  
Därefter skrev vi rutiner hur vi skulle genomföra en kontinuerlig KOL screening.  
Rutinen beskrev nödvändigheten av KOL screening och behovet att man hitta flera oupptäckte KOL 
patienter. Sedan skrev vi praktiska instruktioner hur screeningen skulle genomföras på 
verksamhetsnivå. Se ett utdrag av rutinen: 

1. I dagliga patientflöde erbjuder läkare och SSK till sina patienter med misstänkt oupptäckt KOL ett 

besök hos SSK för en KOL screening med Vitalograph. Pat bokas på 20 minuters besök på SSK 

mottagning. Pat kan också boka själv på nätet/teleQ/etc. ett SSK besök för KOL-screening.  

2. Om vi hinner kan vi genomföra undersökningen själv på en gång. 

3. Patientgrupp: Rökare, Ex-rökare, äldre än 65 år, produktiv hosta i mer än 4 veckor, andfåddhet i 

mer än 4 veckor. 

4. Utförande:  

- Mata in i Vitalographen ålder, längden och kön av patienten. 

- Pat sitter upprätt.  

- Pat andas in så djupt det går, sedan för in munstycken i munnen, bit med tänderna lätt på 

munstycket, omslut med läpparna munstycket, och blås ut i 6 sekunder so hård det går.  

- OBS: Pat ska inte täcka över med sitt finger hålet i baksidan av Vitalographen där 

utandningsluften går genom.  

- Vitalographen slutar pipa när undersökningen är klart.  

- Undersökningen ska genomföras 3 gånger. 

5. Tolkning: Se nedan. 

6. Vid patologiskt resultat måste patient genomföra en spirometri för att bekräfta KOL diagnosen.  

7. Vid normalt resultat och kvarstående misstanke ska spirometri göras. T.ex. vid bristfällig teknik, 

typisk anamnes, obstruktiva andningsljud. 

8. Fyll i ett streck i listan på skåpet i spirometrirummet om du har genomfört en screening, och om 

den var positiv.  

9. Ge patienten efter undersökningen patientenkät, som den ska fylla i och lämna i receptionen. 

Receptionen lämnar patientenkät i lådan (besvarade patientenkät) där Vitalographen ligger. 

Därefter skrev vi en mall för tolkning av undersökningsresultatet, så att alla medarbetar handlägger 
patienter på ett standardiserat sätt.  
 
I spirometrirummet satt vi upp en lista där vi gjorde ett sträck i en ruta för varje genomförd KOL 
screening, och i en annan ruta ett sträck om undersökningen visade patologiska värden och patienter 
behöver därför vidare utredas för misstänk KOL med en spirometri.  
 
 
Tyvärr hade vi speciella omständigheter under det här året p.g.a. pandemin. Därför valde 
vårdcentralens ledning att stänga astma-/KOL mottagningen i stora utsträckningar av året. Därför 
gjordes det inga spirometrier alls och endast några få KOL screeningar under sent sommar där 
pandemin var inte lika utbredd i Sverige och Stockholm. Just en KOL screening där patienter 
behöver blåsa ut kraftigt och får ofta hosta efter undersökning, och sitter samtidigt i samma rum som 
en medarbetare, kändes inte rymligt under pandemin.  
Därför har vi inte kunnat genomföra mer än 12 undersökningar, varav 3 var patologiska. Det ger ett 
resultat på 3/12= 25 % patologiska värden. Vi var nöjda med resultatet och bedömde att det var en 
effektiv screeningmetod hos riskpatienter.  
När pandemin är under kontroll och vi har normala förutsättningar att göra sådana KOL screeningar 
kommer vi fortsätta med detta. Men än så länge vill verksamhetsledningar avvaktar med KOL 
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screeningen och avsluta detta förbättringsarbete för året 2020, och göra ett nytt förbättringsarbete 
för året 2021 som är inte relaterad till luftvägar och kan genomföras även under 
pandemiförutsättningar. 

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  
 

Prevalens av 
patienter med 
KOL diagnosen 

1,14 % Början 
av 2020 

1,44 % 0,96 % MedR
ave 

December 
2020 

Indikator 2 
 

Antal 
undersökningar 

0 Juli 
2020 

200 12 Egen 
tabell 

December 
2020 

Indikator 3 Antal positiva 
testresultat 

0 Juli 
2020 

15-20 3 Egen 
tabell 

December 
2020 

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. 
 
Enligt siffrorna har vi numera procentuellt mindre patienter med KOL diagnosen än innan 
förbättringsarbetet började. Dessa siffror måste vi betrakta i kontexten av vår verksamhet. Tidigare 
hette vi Cityakuten Vårdcentral och vi satt vi Hötorget. Sedan juli 2020 flyttade vi till Vasastan och 
heter nu Vasastans VC. Vi har tappat många hundratals listade patienter i samband med flyttet och 
fick många ny listade patienter som har uppenbarligen ingen KOL diagnos än. Därför behöver dessa 
siffror tolkas i kontexten av vår verksamhet och omständigheterna av flyttet till nya lokaler.  
 
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. 
I den här rutan fyller ni i vad ni anser att teamet och enheten som stort lärt sig. 
 
Vi har lärt oss att det verkligen finns många oupptäckta KOL patienter bland våra listade patienter. I 
den lilla undersökningen hade vi 25 % patologiska värden. Därför vill vi fortsätta med screening för 
att hitta flera KOL patienter och sätta in en behandling.  
Dessutom lärde vi oss att man kan åstadkomma mycket med enkla undersökningsmetoder som 
Vitalograph COPD och göra en signifikant förbättring inom vår astma-/KOL mottagning och 
förbättra patientens hälsa.  
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Vi har också lärt oss att det behövs alltid en bedömning vilka undersökningar är tillämpade för 
ovanliga förutsättningar som en pandemi, för att det fanns periodvis olika uppfattningar hur vi skulle 
fortsätta med astma-/KOL-mottagningen och med KOL-screeningen. Slutligen bestämde vi oss för 
den säkrare vägen och inte fortsätta med spirometri och KOL screeningen för att undvika onödig 
spridning av Coronaviruset.  

2. 
Här skriver ni i vilken mån, och på vilket sätt, ni involverat patienter i ert arbete. 
 
Vi skrev en patientenkät med 4 frågor som varje patient skulle fylla i efter undersökningen. Alla 
patienter tyckte att undersökningen gick fort att genomföra, att det var enkelt att förstå instruktioner, 
att det var enkelt att genomföra själva undersökningen och de hade inga synpunkter hur man skulle 
kunna förbättra undersökningen. 
3. 
Här beskriver ni hur ni planerar att vidmakthålla positiva förändringar, eller om det inte blev som 
tänkt om ni avser att lägga ner eller förändra ansats. 
 
Även om vi har rent siffermässigt en minskning av KOL patienter, mest troligt p.g.a. avlistning och 
nylistning i samband med flyttet till nya lokaler, är vi ändå övertygad att vi har nu med Vitalographen 
och nya rutiner en god metod att hitta flera oupptäckta KOL patienter. Vi kommer börja med KOL 
screeningen igen så fort pandemin tillåter detta och vi vill fortsätta men kontinuerlig screening hos 
riskpatienter.  
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

