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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

KOL 

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 KOL 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 KOL 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. 
  
Carl Astner carl.astner@ptj.se 
Linda Fredman linda.fredman@ptj.se 
Virpi Vaara virpi.vaara@ptj.se 
 
 
 
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), 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 KOL där vi inte genomfört 
spirometri 
 
Under 2019 har vi arbetat med ett förbättrat omhändertagande av patienter med KOL och 
exacerbation. Vi tror att vi har en underdiagnostik av KOL-patienter och vill nu fokusera vidare på 
det. 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. KOL 
 
Att öka diagnostiken och prevalensen av 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 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
mailto:linda.fredman@ptj.se
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Målet är att förbättra detektionen av patienter med KOL, för att kunna påbörja adekvat behandling i 
tid och därmed förbättra patienternas livskvalitet.  
 
 
 Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av KOL, öka andel av KOL-patienter där spirometri genomförts senaste 2 åren 

 
a) Vi vill öka prevalensen av KOL på Västervården. 
b) Prevalensen i nuläget är 153 patienter under perioden 2018-02-20 till 2020-02-20, vilket 

motsvarar 1,3 procent av våra listade patienter. Med hjälp av screening av rökare tror vi att vi 
kan fånga upp minst 20 patienter inom 1 år, förhoppningsvis fler. 

c) Genom information och utbildning till alla medarbetare på Västervården ökas användandet 
av screening med COPD6 och i förlängningen upptäcks fler KOL-patienter.  

 
 

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) 

1) För att öka prevalensen ska vi fånga upp riskgruppen patienter >40 år med  ≥10 paketår 
genom mätning med COPD6. När en riskpatient identifierats sätts denna upp till 
sköterska/undersköterska för COPD6 samma dag. Om ett värde ≤0,73 presteras så ska 
patienten remitteras till astma/KOL-sköterska eller fys.lab för dynamisk spirometri och 
symtomskattning.  

2) Värdet på COPD6 förs in i journalen under term ”FEV1/FEV6 förenklad 
lungfunktionsmäting”  

3) Efter dynamisk spirometri ska PAL dokumentera i journalen om diagnoskriterier för KOL 
uppfylls eller inte, skriva en kort plan för uppföljning och behandling samt journalföra 
diagnoskod enligt ICD. 

4) Om patienten uppfyller kriterier för KOL ska hen erbjudas återbesök för behandling och 
information till läkare eller astma/KOL-sjuksköterska. Patienten bokas in direkt, eller sätts 
på väntelista till respektive. 
 

 
 
 
 
 
 

B) 
Vi tror att det är viktigt för patienterna att dels veta att man kan undersöka sin lungfunktion 
hos oss, och att de kan få kvalificerad hjälp vid behov. Patienterna informeras om detta 
kvalitetsarbete via Västervårdens hemsida och via väntrums-TV. 

 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-fiskbensdiagram.pdf
https://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/
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 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. Antal snabbspirometrier per vecka. 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 patienter där 
spirometri genomförts 
senaste 2 åren 
Antal snabbspirometrier per 
vecka 

Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Prevalens av KOL 1,3 200101 1,5 PvK 201231 

Indikator 2 
 

Genomförda mätningar med 
COPD6 

0 200301 80 Med-
rave 
m4 

201231 

 
Eftersom vi inte har journalfört de mätningar med COPD6 vi har gjort hittills, så är utgångsläget noll. 
Vi tror dock att vi har en kraftig underanvändning av screeningverktyget i nuläget. 
 
Prevalensen av KOL anges i % av totala antalet listade patienter (baserat på 11 100 listade).  
 
Genomförda mätningar med COPD6 anges i antal och extraheras ur Medrave. Målet har antagits 
baserat på att prevalensen rökare i Stockholms län är 8 %, vilket innebär ca 880 av våra patienter. Vi 
bör göra åtminstone 2 mätningar per vecka, möjligen fler under infektionssäsong. 
 
Källor: 
Medrave 4 2020-02-20. 
Folkhälsomyndigheten 200215 (https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-
statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/tobaksrokning-daglig/) 
 
 
 
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 KOL 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. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Pga covidpandemin har kvalitetsarbetet inte gått att genomföra. Vi har avbrutit screening med 
COPD-6 innan vi ens hann börja. Enligt planen skulle vi komma igång i februari/mars, vi hann precis 
utbilda medarbetarna innan pandemin slog till och vi avbröt screeningen. 
 
Vi har försökt upprätthålla dynamiska spirometrier under säkra förhållanden, men hade ett långt 
uppehåll under våren utan några spirometriundersökningar alls. 

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  
 

Prevalens av KOL 1,3 200101 1,5 1,5 Med- 
rave 4 

201231 

Indikator 2 
 

Genomförda 
mätningar med 
COPD6 

0 200301 80 st 0 Med- 
Rave 4 

201231 

Övriga kommentarer:    
Prevalensen av KOL anges i %, utefter antal listade patienter. Data extraherades ur Medrave4, 
baserat på vilka som fått diagnosen KOL de senaste 24 månaderna.  
 
Antal listade vid undersökningens början var 11 100. Vid tidpunkt för mätning av resultatet (201231) 
är antalet listade 10 700.  
 
Antal enskilda patienter vid Västervården som fått diagnos KOL senaste 24 månaderna var 113 st per 
200101 och 158 st per 201231. 
 
 
 
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 under 2020 fått oerhört många andra lärdomar än de vi trodde när vi bestämde oss för detta 
kvalitetsarbete. KOL-patienterna har stått åt sidan, vi har trots det fått en ökning av diagnosen under 
året som gått. Vi har förlorat ca 400 patienter, men diagnosen har satts på 45 fler patienter. Vad det 
beror på kan man förstås spekulera i, beror det på ökad detektion i och med inneliggande vård?  
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2. 
Inte i någon ny utsträckning under året som gått. 
 

3. 
Vi hoppas på att kunna återuppta screening med COPD6 när pandemin lugnat sig, vaccinationerna är 
avklarade och förståelsen för hur vi ska kunna fortsätta på ett smittsäkert sätt är större. 
Till dess fortsätter vi med dynamiska spirometrier endast.  
 

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
t.ex. Boo VC KOL 2020 del 2 och skicka in senast 31 januari 2021 till funktionsbrevlådan 
forbattringsarbeten.hsf@sll.se 

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

