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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. 
 
Ingela Granberg, Distriksläkare e-post: Ingela.Granberg65@gmail.com 
Klara Arrenius, Mottagningssköterska 
Toni Eriksson, Undersköterska 
 
 
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 är en vårdcentral som många äldre söker sig till. Eftersom vi har så många äldre 
patienter på vår mottagning ser vi en tydlig förbättringspotential. Vi har noterat att många 
av de äldre patienterna inte är listade på en specifik doktor och att vi inte har registrerat 
läkemedelsgenomgångar i den utsträckning som vi skulle vilja.  

Vi har sett i Medrave M4 och via List On att många av våra patienter över 75 år är varken 
listade på husläkare samt har ej genomgått en läkemedelsgenomgång. 
 
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…… 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se
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Senior 
 
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 omhändertagande av de patienter som är över 75 år gamla på Vårdcentralen. Det är 
viktigt att de får en bra vård eftersom de i många fall är de mest sjuka äldre och för att många av dem 
har flera läkemedel. En del av dessa med interaktioner och andra med risker för biverkningar särskilt 
för äldre. Vi vill öka kontinuiteten för patienten och speciellt för de äldre. 
 
 
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 vill öka andelen av 75+ som är listade på husläkare från dagens låga nivå till en högre nivå genom 
att erbjuda patienter vid kontakt med vårdcentralen att lista sig och genom info till personalgruppen 
om aktiviteten.  

Vi vill öka kontinuiteten så att patienterna i första hand träffar sin husläkare vid besöken när så är 
möjligt.  

Vi vill också öka andel patienter över 75 som genomgår läkemedelsgenomgång genom att informera 
läkargruppen samt patienterna om de rutiner som finns.  

Vi kommer mäta detta genom att använda Medrave M4 samt liston. Vi kommer att dra ut en lista på 
hur många patienter från 75 år och uppåt som är listade på en specifik läkare och vilka som det har 
gjorts en läkemedelsgenomgång på. 

Vi kommer löpande att informera all personal om vad vi vill uppnå och hur de kan hjälpa oss nå detta 
mål innan årsskiftet. 

Vi bedömer att målen är Specifika med ökad andel listade på läkare jämfört med tidigare samt med 
ökad andel läkemedelsgenomgångar. De är också Mätbara via Medraves och ListOns funktioner. 
Accepterats av personalen på mottagningen och vi uppfattar att även patienterna kommer acceptera 
och önska detta. Då målet sätts till att öka andelen är det även Realistiskt och nåbart då de mått vi 
tidigare haft visat på låga andelar. Tiden som arbetet får ta är rimligt och det är tänkt att målen ska 
uppnås innan årsskiftet 2020/2021. 
 



  
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Vårdcentralen Solnas Hjärta 
  
Verksamhetschef 
 Tulin Deniz 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

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.   

Vi vill skapa rutiner så att patienterna erbjuds fast läkarkontakt och tydlig läkemedelslista. Vi vill 
förenkla läkemedelsgenomgångar genom att alla personalkategorier vid kontakter som rör läkemedel 
ser över läkemedelslistan och signalerar till förskrivande läkare om den inte stämmer. 

För bättre kontinuitet se till att patienterna i första hand träffar sin ordinarie läkare. Det behöver 
vara tydligt vid alla patientens kontakter med mottagningen och något vi alla ska sträva efter. 
 

 
 
 

b.   
 
Vi kommer att ha patientmedverkan genom att engagera patienterna i deras listning hos en specifik 
läkare. Efterhöra med patienterna om hur de vill att läkemedelsgenomgångarna ska gå till och hur 
det vill lära sig om sina läkemedel. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fiskbensdiagram över orsaker till problem vid läkemedelsgenomgång 
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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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 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/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  
Andel 75-åringar listade på 
specifik doktor 
 

13,3% 200206 80% Liston 201231 

Indikator 2 
 Andel 75-åringar som haft 

läkemedelsgenomgång under 
2020 
 

7,3% 
200210 
 

80% M4 201231 

Indikator 3 Andel 75-åringar med hög 
kontinuitet vad gäller 
planerade besök hos sin 
doktor 

55,8% - 
58,5% 

200210 70% M4 201231 

Indikator 4      201231 

Indikator 5      201231 

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

Medrave M4  

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. 
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 

 

 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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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. 

 

 Listning: 
 Vi har valt att lista alla patienter 75 år och äldre på specifik doktor. Till en början 
tillfrågades alla i samband med besök. Under årets gång har vi förstått att de som 
redan är listade på enheten inte behöver tillfrågas. Covid-19-utbrottet har också gjort 
det svårt att träffa de äldre patienterna. Vi har därför utgått från patientlista (LIST 
ON) och journaler för att se vem som patienten huvudsakligen träffat och listat på 
denne. Samtliga har nu namngiven doktor. Fortsättningsvis ska i alla 
patientkontakter kontrolleras att man har detta (via journalen) och specifik doktor 
väljs om det inte är gjort. Vid listning av nya patienter blir nu patienter tilldelad en 
läkare direkt vid inskrivning i största möjligaste mån. Vi kommer även en gång i 
månaden gå igen listningen i Liston för att säkerställa att alla patienter över 65 år 
har en husläkare. 

 Läkemedelsgenomgångar:  
När patienten som är 75 år och äldre kontaktar VC för besök läggs i bokningen även 
en påminnelse till doktorn i bokningsmodulen samt till kassapersonalen som delar 
ut Phase-20 och läkemedelslista för att patienten ska vara så förberedd som möjligt. 
Doktorn tar sedan ställning till om det behöver göras, eller om det kanske redan 
gjorts detta år (via sökord i journalen). Registreras i journalen under både KVÅ-kod 
och sökord för sökbarhet. Som riktlinje fördjupad läkemedelsgenomgång för de med 
fler än fem läkemedel och enkel för de med färre. För samtliga är det tänkt att 
läkemedelsgenomgång ska göras årligen. Detta kommer också kontrolleras i sista 
kvartalet att det är gjort på patienterna som är över 75 år och vid de tillfällen det inte 
är gjort så kommer patienterna påminnas via posten/MinaVårdKontakter/telefon 
om att det är dags. 

 Kontinuitet: 
Vid bokning försöker vi se till att patienten bokas till den doktor som huvudsakligen 
träffar patienten. Oftast på listad doktor men journalen ska vid bokning granskas 
avseende de senaste besöken då det ibland inte stämmer. ST-läkare har t ex ingen 
egen lista utan kopplad handledare är för dessa oftast listad doktor. Det händer 
också att en patient väljer att byta doktor utan att lista om sig varför just 
journalkontrollen vid bokning är viktig. Vi har börjat registrera namnet på den ST-
läkare som träffar patienten (under patientuppgifter och sedan under 
primärvårdskontakt) för att det ska bli tydligare vem patienten bör bokas till. 
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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 

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  
 Andel 75-åringar 

och äldre listade 
på specifik doktor 
 

 
13,3% 

 
200206 

 
80% 

 
100% 

 
ListOn 

 
201231 

Indikator 2 
 Andel 75-åringar 

och äldre som 
haft 
läkemedelsgenom
gång under 2020 

 

 
7,3% 

 
200210 

 
80% 

 
*54% 

 
M4 

 
201231 

Indikator 3  
Andel 75-åringar 
och äldre med hög 
kontinuitet vad 
gäller planerade 
besök hos sin 
doktor 

 
55,8% 
- 
58,5% 

 
200210 

 
70% 

 
71,22% - 
72,3% 

 
M4 

 
201231 

Indikator 4        

Indikator 5        

Övriga kommentarer:    

Vi ser att kontinuiteten är påtagligt högre 2020 än den var 2019 när vi jämför siffrorna men 
vi startade med 1,5 års intervall och har i våra diagram fortsatt med de senaste 1,5 årets data 
vilket gjort att förändringen inte blivit så tydlig. 

När vi istället jämför data i början av 2020 med förändring under året har vi förbättrats 
markant. 

*Det visar sig att läkemedelsgenomgångar som görs registreras framförallt för patienter 
med fler än fem läkemedel och att det därför är svårt att uppnå de 80% vi tänkt oss från 
början. Även pandemin har spelat in då många av våra äldre patienter har fått skjuta upp 
sina årskontroller. Flera av våra äldre har också få preparat och om vi tittar på enbart dem 
med fem läkemedel eller fler både före och efter arbetet får vi en större skillnad. Egentligen 
har vi gjort genomgångarna även för patienter med färre läkemedel men då inte registrerat 
det under det sökord vi använt för våra beräkningar. Vi planerar att utveckla rutinen så att 
även enkel läkemedelsgenomgång dokumenteras under sökord och KVÅ-kod. 
 

Se även bilagorna 1-4. 
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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. 

Att arbeta mer strukturerat med förbättringsarbete. Att det inte är lätt alla gånger. Hinder 
kan dyka upp på vägen. Att det man tänker i början av ett projekt kan visa sig fel och att det 
är viktigt att utvärdera löpande. PDSA-cykeln är ett bra verktyg för det. Vi har också lärt oss 
hur vi ska mäta så att man bättre kan se om förbättringar sker eller om man måste tänka 
om. Vi har också lärt oss att kommunicera bättre med kollegor och bättre mötestekniker. 
 
Ibland händer det oförutsedda och det kan bli svårt att göra det man tänkt. Det här året 
drabbades vi av en pandemi som gjorde att en del av det vi planerat blev svårt att 
genomföra. 
2. 

Delaktighet genom att patienten deltar aktivt vid läkemedelsgenomgång t ex genom Phase 
20 och att han/hon förväntas förbereda sig inför besöken. Vid bokning rekommenderas att 
man går till doktor man träffat tidigare om möjligt, även om patienten själv sagt att det inte 
är viktigt. Patienterna har tillfrågats för att se att de nya rutinerna uppskattas och känns 
som en förbättring. 

3. 

Vi fortsätter att sträva mot full listningsgrad, även i andra åldrar. Läkemedelsgenomgångar 
på ett strukturerat sätt ska förhoppningsvis fortsätta ske. Fortsätta tänka på kontinuitet vid 
bokningar av besök och löpande diskutera detta i personalgruppen. Vi vill att de nya 
förbättringarna blir fasta rutiner i alla kollegors vardagsarbete. Detta arbetssätt kommer 
också användas för att skapa rutiner för patienter i alla åldrar. 

D. Döp denna fil till: Enhet tema år del 2 
 

Vårdcentralen Solnas Hjärta Senior 2020 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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Bilaga 1 till 4
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