
  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
 
  
Verksamhetschef 
  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    

Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

osteoporos 

Gäller Äppelvikens HLM, Alviksvägen 39, 16753 Bromma 
Verksamhetschef Ruzena Söderström (34GC) 
Kvalitetssamordnare Tommy Söderström, leg läk, docent 

 

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. 
  
Kontaktperson: 
Tommy Söderström, leg läk, docent 
Tommy.soderstrom@me.com 
 
Team: 
Suzanna Magnusson Blid DSK, Ruzena Söderström leg läk, VC, Tommy Söderström leg läk, docent 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
 
 
  
Mottagningen hade som ett fokusprojekt för ca 8 år sedan att identifiera medicinska områden där 
vi skulle ha glädje av att se över vår hantering. Vi identifierade osteoporos som ett sådant område 
då vi vid genomgång fann att vi hade färre än förväntat antal patienter under behandling mot 
osteoporos. Vi såg över våra rutiner för diagnostik och behandling inklusive diet och livsstil. Det är 
nu dags att granska det aktuella läget och eventuellt behov av justering av våra rutiner. 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. osteoporos 
  
Osteoporos; diagnostik, hur arbetar vi för att minimera risk för frakturer, mätning av frakturrisk 
(BMD, TBS, DXA, FRAX), livsstil och diet, farmakologisk intervention (ålders-könsaspekter), 
uppföljning? 
 
Steg 3 Övergripande mål – vad vill vi förbättra och varför det är viktigt 
 T.ex. Vi vill förbättra omhändertagandet av våra patienter med benskörhet, det är 
viktigt för att minska risken för nya frakturer 

  
Det är uppenbart från vetenskapliga publikationer att det finns en stor diskrepans mellan antalet 
kvinnor som erhåller behandling mot osteoporos och antalet som uppfyller kriterierna utifrån 
bedömning av frakturrisk. T.o.m. för kvinnor med hög risk uppskattas i Europa bara 57% få 
specifik behandling (Hernlund E et.al. 2018) 

mailto:Tommy.soderstrom@me.com


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
 
  
Verksamhetschef 
  
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
Vi vill med utgångspunkt från vetenskapliga belägg för kraftig underbehandling se över vår 
hantering för att förbättra omhändertagandet av våra patienter som har benskörhet, det är viktigt 
för att minska risken för framtida frakturer och framtida handikapp. 
 
 
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 

Ett sätt för att formulera ett effektivt mål är att formulera det som ett SMART mål: 
S – se över svenska och europeiska guidelines och uppdatera rutiner för utredning och diagnostik, 
ta fram aktuella underlag för antal patienter med olika typer av farmakologisk terapi (raloxifene, 
bifosfonater, parathormon derivat, denosumab, östrogen receptormodulerare) 
M – Mätbart; sammanställa hur hanteringen av våra patienter överensstämmer med vad vi 
kommer fram till under S.  
A – Accepterat av de som berörs; uppdatera våra rutiner för uppföljning av ordinerad behandling 
R – Realistiskt; göra bedömning av om de framtagna rutinerna är realistiska och 
kostnadseffektiva. 
T – Tidsatt; målsättningen är att genomföra projektet under 2021.  
 

 

Steg 5 Förbättringsidéer – vad vi avser göra för att nå målet?  (Interventionerna) 
a. Patientsamverkan; är ett förhållningssätt som genomsyrar mottagningens verksamhet. Det 

är en del av förklaringen till att vi också 2019 nådde 99% nöjda patienter i Nationella 
PatientEnkäten (SKR). Det är viktigt för patienten att förstå varför utredning och behandling 
görs och själva kunna påverka. Detta kräver att vi lägger tid på information och att svara på 
frågor. 

b. Avser studera den nyligen framtagna European guidance kring osteoporos (obs inte 
guideline) som tar upp väldigt många aspekter på förbättringsarbete vid osteoporos. 

a.  Patienter där perorala bisfosfanater satts in kallas till mottagningen efter minst 3 
månader för complience-besök för att efterhöra om tabletten togs på rätt sätt, gav 
biverkningar eller hade seponerats. 
Se över förekomst av relevanta frakturer hos våra listade patienter de senaste 5 åren och i 
vilken utsträckning de har utretts med bentäthet. 

b. Frågeformulär tas fram och ges till patienterna på peroral bifosfonatbehandling liksom till 
patienter som får injektioner med denosumab för att ta reda på hur behandlingen 
uppfattas av patienterna, om de har förslag till tillägg till behandlingsrutinerna? 

 

 Steg 6 Vilket/vilka mått avser vi 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… 
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 Indikatornamn 

 
Nuläge = 
Startläge 
(% eller 
antal) 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Antal genomförda FRAX 0 2010 80%  202031 

Indikator 2 
 

Antal bentäthetsmätningar 
(DXA) 

9 2010 40%  202031 

Indikator 3 Antal med benspecifik 
behandling 
Alendrnat resp Prolia 

16A 
0 P 

2010 80%  202031 

Indikator 4 Antal med diagnoskod 
osteoporos (M80-82) 

19 2010 fördu
bblat 

 202031 

Indikator 5 Andel patienter med 
osteoporos med monoterapi 
kalk-D vitamin  

3 2010 <30%  202031 

Indikator 6:  andel med osteoporos där BMI är dokumenterat  
Indikator 7: andel med osteoporos där rökvanor dokumenterats 
Indikator 8: andel med osteoporos där diet, alkohol, levnadsvanor dokumenterats 
Vilka källor tar ni era data från: kommer att anges vid resultatuppföljning. 
 
 
 
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: Äppelvikens Läkarmottagning, tema Osteoporos, del 1Enhet tema år del 1 2020 
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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Började med att se om vi kunde utläsa någon effekt av det förbättringsarbete vi utförde för 8 år sedan 
kring osteoporos då vi ändrade rutinerna för utredning och behandling.  
För att göra detta har vi gått igenom patientregistren för år 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31 och gjort 
jämförelse med det nu aktuella året 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31 i Journalsystemet J4. 
Vi fann att under 2010 diagnosticerade vi 3 patienter med frakturer som kunde ha samband med 
osteoporos. Under 2020 var motsvarande siffra 0, dvs ingen osteoporosrelaterad fraktur.  
För att se om detta var en tillfällighet tittade vi därför på perioden 2015-01-01 t.o.m. 2020-12-31. Vi 
använde de framtagna rutinerna hela perioden. Det visade sig att vi inte hade en enda patient med 
misstänkt osteoporosrelaterad fraktur under hela perioden. Det ska tilläggas att mottagningen har en 
stor andel gamla/mycket gamla patienter. 
 
 
 
 
 
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 har under året: 
 

1. Vidareutbildat oss internt kring nationella och internationella strategier för modern 
osteoporosbehandling för att förbättra omhändertagandet och minska riskerna för nya 
frakturer. 

2. En central pågående del i projektet är uppföljning av våra osteoporospatienter enligt angivna 
indikatorer, se nedan prel. resultat. 

3. Medvetna om internationellt rapporterad underdiagnostik har vi skärpt uppmärksamheten 
på möjlig benskörhet och intensifierat informationen till patienter med risk,  

 
Corona har avsevärt försvårat möjligheterna att genomföra projektet i den takt vi önskat då 
patienterna varit tveksamma att besöka sjukvårdsinrättningar inklusive laboratorier.  
Vi har försökt få in uppgifter via enkäter per brev, telefonkontakt samt videomöten och har nått 
en bra bit på väg men inte helt i mål. Projektet kommer därför att löpa på även under 2021 och 
slutredovisas Januari 2022. 

 
Se nedan för preliminära resultat. 
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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  
 
 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

 
Antal FRAX 

0 2010 19 19  T.ex. dec 
2020, ska 
vara i 
slutet av 
året 

Indikator 2 
 

Antal 
bentäthetsmätnin
gar 

9 2010 8  
8 under 
2020 
Gjort på 
22 

 T.ex. dec 
2020, ska 
vara i 
slutet av 
året 

Indikator 3 
Alendronat  
Prolia 

Antal med 
benspecifik 
behandling 

A 16 
P 0 

2010 Totalt 
37 

 
37 

 T.ex. dec 
2020 

Indikator 4 Antal med 
diagnoskod 
osteoporos 

19 2010 Fördu
bblat 
antal 

48  T.ex. dec 
2020 

Indikator 5 Antal med 
monoterapi kalk-
D-vitamin 

3 2010 0 
 

22  T.ex. dec 
2020 

Indikator 6; BMI dokumenterat på alla med benspecifik behandling, totalt >65% 
Indikator 7; Rökvanor dokumenterat på >65% 
Indikator 8; Alkohol och levnadsvanor dokumenterade på >65% 
 
 
Övriga kommentarer:    
Vi började med att se om vi kunde se någon effekt av det förbättringsarbete vi utförde för 8 år sedan 
kring osteoporos då vi ändrade rutinerna för utredning och behandling.  
För att göra detta har vi gått igenom patientregistren för år 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31 och gjort 
jämförelse med det nu aktuella året 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31 i Journalsystemet J4. 
Vi fann att under 2010 diagnosticerades 3 patienter med frakturer som kunde kopplas till osteoporos. 
Under 2020 var motsvarande siffra 0, dvs ingen osteoporosrelaterad fraktur.  
För att se om detta var en tillfällighet 2020 tittade vi därför på perioden 2015-01-01 t.o.m. 2020-12-
31. De förbättrade rutinerna var väl inarbetade hela perioden. Det visade sig att vi inte hade en enda 
patient med osteoporosrelaterad fraktur under perioden. Det ska tilläggas att vi har en stor andel 
gamla/mycket gamla patienter. 
Notera att vi inte kunnat träffa samtliga patienter som planerat under 2020 p.g.a. Pandemin och 
därför inte kunnat utvärdera hur man upplever Proliabehandling versus Alendronat, injektioner vs 
tabletter. Uppföljning av detta plus utfall av indikator 6, 7 och 8 pågår. 
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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. Vi har lärt oss vara uppmärksamma på faktorer som kan indikera risk för benskörhet. 

Övriga lärdomar kommer att sammanfattas vid slutredovisningen 

2. 
Projektet har klargjort att det är nödvändigt och önskvärt att involvera patienterna, Våra frågor 
har väckt nyfikenhet hos patienten kring orsakssambanden m.m.. Flera har reagerat ”hoppsan, jag 
har inte tänkt på det men mor och moster hade benskörhet”. 

3. 
 
Får avvakta uppföljningen under 2021 innan vi drar slutsatser kring detta 

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 
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