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Kvalitetsarbete/Förbättringsarbete 2020  

hypertoni 

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 hypertoni 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 hypertoni 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. 
  
Dragan Kapetanovic-verksamhetschef (dragan.kapetanovic@osterakersdoktorn.se), Ebrahim 
Ahanian-läkare, specialist i allmänmedicin, Sara Stange-sjuksköterska 
 
 
 
Steg 1 Beskrivning av nuläget 
Våra stora patientgrupper är hjärt/kärl, diabetes och astma/KOL patiener. I vårt senaste projekt, 
astma/KOL har vi, med stor framgång, satsat på patientcentrerad vård och de lärdomar 
som strukturerad uppföljning, riktade insatser samt upptäckt av nya patienter vill vi utnyttja för vårt 
nästa projekt vi kallar hjärt/kärl projektet. 
Vi använder KEAM, system utvecklad för vården, där vi bla följer upp patienternas status samt mäter 
och värderar olika insatser, följer upp och återkopplar till personalen. 
  
Hypertoni patienter och alla andra  hjärt/kärl patienter har vi svårigheter med uppföljning och 
med erfarenhet från våra astma/KOL och Osteoporos projekt vill vi öka uppföljnings samt 
diagnosticeringsgraden. 
2019 hade vi 670 hypertoni patienter, 60 med förmaksflimmer, 16 hjärtsvikt,60 Ischemisk 
hjärtsjukdom och 40 TIA/Ischemisk stroke. 
Svårigheter med strukturerad  uppföljning är påtagliga. 
Regelbundna årskontroller svåra att genomföra i samma utsträckning som vi vill. 
 
 
Steg 2 Val av tema för förbättringsarbete 
Utifrån era lärdomar från steg 1, vilket område vill ni jobba med? T.ex. hypertoni 
  
Hypertoni 
 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/skraddarsydda-program/primarvarden/
mailto:rita.fernholm@sll.se


  
 
 

Information om husläkarmottagning 
Mottagningens namn 
Österåkersdoktorn 
 
  
Verksamhetschef 
 Dragan Kapetanovic 
 

Aktnummer (ifylles av HSF) 

    
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 våra patienter som har högt blodtryck, det är viktigt för att 
öka livskvalitet och för att minska risken för t.ex. stroke och hjärtinfarkt. 
Vi vill också hitta flera patienter med högt BT och oregelbunden puls som har hamnat mellan 
stolarna och inte följts upp och fått ev. diagnos.  
 
 
Steg 4 Specifika delmål– Mål som ska vara så pass nedbrutna att de är mätbara T.ex. Öka 
prevalensen av hypertoni (hitta fler), öka andel i % av dessa patienter som når målblodtryck 
(definiera målnivå) 

1)Hitta fler patienter än 2019 
2) Öka i takt med årskontroller 
3)Minska BT 

 

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

a. Vi kommer att använda KEAMs möjligheter att söka genom pat.staus och hitta de som inte 
fått årskontroll, samt de som, av olika anledningar, inte följts upp och diagnosticerats. 

b. Kontinuitet i besöken och feedback var våra nyckel ord i förra projekt som med stor 
framgång visat sig fungera. 

a.   
Vi kommer att införa sjuksköterskeledd hypertonimottagning som har det övergripande ansvaret 
och som särskilt tar hand om nydebuterade hypertoniker. Särskild tonvikt på livsstilsfaktorer. 
Ronder sjuksköterska och läkare om dessa patienter och deras behandling. Använda ”kontrollistor” 
från KEAM för att identifiera patienter som kanske ”tappats bort”. 
Ny rutin vid receptförnyelse så att patienterna inte bara får nytt recept utan att kontroll bokas.  
 

b.   
 
Kallelser till ALLA patienter kommer att skickas eller patienter kommer att bokas till årskontroll 
via telefon minst 1 gång per år. 
Strukturerad arbete och nya journall mallar kommer att inforas och med hjälp av de kommer vi att 
fånga upp termer och mätvärdena vi behöver för bättre uppföljning. KEAM har en sådant 
funktionalitet som kommer oss att hitta "borttappade" patienter och följa upp resten. 
 
 
 
 
 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… 
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 Indikatornamn 

 
Nuläge = 
Startläge 
antal pat 
670 
ÅK 60 

Datum/
period 
för 
start-
läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Källa Datum 
för att 
uppnå 
mål-
värdet 

Indikator 1  Prevalens Hypertoni    PvK 201231 

Indikator 2 
 

Andel i % av dessa patienter 
som har >140/70 

34,3% 200101  KEAM 201231 

Indikator 3 Andel i % av dessa patienter 
där 
tobaksvanor,motion,kost, 
alkohol efterfrågats 

32,5%, 
42%,  
37% 
27,6% 

200101  KEAM 201231 

Indikator 4 Andel i % där 
mikroalbuminuri 
dokumenterats 

   KEAM 201231 

Indikator 5 Motiverande samtal motion 17,9% 200101  KEAM 201231 

Kommentar (valfritt):   
Här har angivits ett förslag på indikatorer men det är fritt fram att byta ut till andra. 
En annan kan vara % av hypertoniker som har två eller fler läkemedel 
 
Vilka källor tar ni era data från: 
KEAM 
 
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 hypertoni 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. 

                                    Schema för nyupptäckt högt blodtryck 
 
Detta arbetssätt hjälpte oss att upptäcka nya hypertoni patienter vilket resulterade att vi fick 41 ny 
patient. 

https://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2018/12/Verktyg-PDSA-cykel.pdf
mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se
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Efter första blodtrycksmätning som visar höga värden patienten bokas till SSK för ytterligare 3 
kontrollmätningar.  Därefter följer vi schema för varje nästa steg. 

 
Blodtrycksmätningar ökar tredje året i rad och vi lyckades bibehålla god vård även i Covid pandemin. 
 
 
                                                   
                                                   Schema för känd hypertoni 
 
Att arbeta efter denna schema och kalla så många patienter som möjligt på års kontroller gjorde att vi 
kunde minska andel patienter som har blodtrycket >140/70 från 34,3% till 17,2%. 
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Jag kan inte presentera med diagram hur vi lyckades med hypertonipatienter men nedan ser ni data 
från NDR. Många hypertonipatienter har diabetes också och detta arbetssätt visar tydligt hur vi 
lyckades sänka systoliskt blodtryck. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Motiverande samtal 
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Alla patienter som uppfyller krav för motiverande samtal fick kallelse för besök med motiverande 
samtal men 2020 en hel del patienter har avstått från det. Rädslan för Covid har gjort att de stannade 
hemma. 
 

 
 
                                                              Läkemedelsgenomgång 
 
Läkemedelsgenomgång är ett annat sätt som vi har infört i detta projektet för patienter som har flera 
olika sjukdomar. 
  

 
 
Detta ingår som standard i våra årskontroller och tillsammans med de andra insatser lyckades vi 
åstadkomma en bra resultat. Se nedan... 
 
 
 
B. Resultat 
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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 

 
 
Hypertoni 
 

Start- 
läge  
670 
patienter 

Datu
m/p
erio
d för 
start
-läge 

Mål 
(% 
eller 
antal) 

Resultat 
711 
patienter 

Källa Datum/ 
period 
för 
resultat-
värdet 

Indikator 1  
 

Andel i % av 
dessa patienter 
som har >140/70 

34,3% 2001
01 

Kopier
a från 
steg 6 

17,2% KEAM 20210127 

Indikator 2 
 

Andel i % av 
dessa patienter 
där 
tobaksvanor,moti
on,kost, alkohol 
efterfrågats 

32,5%, 
42%,  
37% 
27,6% 

2001
01 

Kopier
a från 
steg 6 

41,5% 
50,4% 
39,5% 
40% 

KEAM 20201231 

Indikator 3 Motiverande 
samtal motion 

17,9% 2001
01 

Kopier
a från 
steg 6 

25% KEAM 20201231 

Övriga kommentarer:    
Hjärtsvikt - Diagnosticering Ökning 50% 
Hypertoni                                                 10% 
Formaksflimmer                                    18,5% 
Ischemisk                                                 22% 
 
Jag måste uttrycka mina funderingar kring MedRave som är datasystem som de flesta VC använder i 
sitt förbättringsarbete. 
I  KEAM system( som vi använder ) har vi 711 hypertoni patienter. 
MedRave visar att vi har 525 patienter.  
Jag har dubbelkollat några av de patienter MedRave INTE har i sin patientlista och det visade sig att 
alla är hypertonipatienter. 
Varför finns de inte i  MedRave kan jag inte svara på. Men diff på 186 patienter är alvarligt miss. 
Därför använder jag KEAM och är säker att alla mina hypertoni patienter är med när vi kallar till 
årskontroller eller blodtryckskontroller. 
 
 
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. 
 
Strukturerat arbete med årskontroller samt nära kontakt med patienter var och fortfarande är än 
viktigt faktor i behandling och upptäckt av nya hypertoni patienter. 
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2. 
De flesta patienter med hypertoni som har otillräckliga resultat i frågorna kring matvanor 
(kostindex) och motion har erbjudits motiverande samtal. Där hade vi lite svårigheter(se 
Motiverande samtal) men resultatet visar tydligt att många har följt vårt råd vilket ledde till 
minskad andel av de som har blodtryck >140/70. 
 

3. 
Vi fortsätter med samma rutiner och arbetssättet eftersom detta projekt har inte påverkat vårt 
vardaglig arbete. Erfarenheter från våra tidigare förbättringsarbeten gör att vi känner oss trygga 
i det vi gör och vi ser inga svårigheter att fortsätta med det. 

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

 

mailto:forbattringsarbeten.hsf@sll.se

