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Introduktionsfilm PrimärvårdsKvalitet

Film

https://vimeo.com/album/4360213/video/194676623

https://vimeo.com/album/4360213/video/194676623


• Primärvårdens eget kvalitetssystem

• Enkelt att använda

• Automatisk hämtning ur befintliga system

• Realtid

• Evidensbaserade, tvärprofessionella indikatorer

• Årlig uppdatering utifrån nya evidens/riktlinjer

PrimärvårdsKvalitet i ett nötskal



Hur långt har vi kommit?

50% av Sveriges 1200 VC har tillgång till 
PrimärvårdsKvalitet
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Primärvårdsspecifika 
indikatorer

• Kontinuitet

• Samsjuklighet

• Prioritering

• Levnadsvanor

• Samverkan

• Läkemedel

• Äldre

Diagnosspecifika indikatorer 

• Kranskärlssjukdom

• TIA/Stroke

• Diabetes

• Förmaksflimmer

• Bensår

• KOL

• Astma

• Depression

• Ångest

• Demens

• Infektioner

• Artros

Patientrapporterad data 

• PROMIS-projektet 

Indikatorområden



• Prevalens

• Ny diagnos med somatisk undersökning

• Ny diagnos med återbesök/uppföljande kontakt

• Diagnos + Antidepressiv behandling och vice versa

• Ny diagnos med psykoterapi enligt rek i Nationella riktlinjer

• Kontinuitet vid psykologisk behandling

• Samsjuklighet, prioritering

• Levnadsvanor

• Olämpliga läkemedel (benzo, sömnmedel) nya + hög användning

• Lugnande läkemedel till äldre

Indikatorer för depression och ångest



Användningsområden för kvalitetsdata



Ref: Batalden & Stoltz (1993)

• Ämneskunskap

• Personliga färdigheter

• Värderingar och etik

Förbättring av t ex 

diagnos, behandling 

och omvårdnad

Professionell kunskap

• System

• Mäta resultat, förstå variation

• Lärandestyrt förbättringsarbete

• Förändringspsykologi

Förbättringskunskap

Förbättring av 

processer och system 

i organisationen

Ökat värde för dem vi finns till för

Professionell kunskap måste kompletteras med förbättringskunskap



Vad behövs i min organisation, för att 
komma igång med systematiskt 

förbättringsarbete?

Diskutera



Förbättringsarbete – var börjar man??

1. Kartläggning

2. Identifiering av förbättringsområden

3.  Planering, genomförande, uppföljning - PDSA-cykeln



1. Kartläggning - 6 P

6P

Syfte

Varför finns 
vår 

verksamhet?

Patienter

Vilka är våra 
patienter och 
vad är viktigt 

för dem?

Personal

Vilka arbetar 
här? och vad 
är viktigt för 

oss?
Processer

Vilka är våra 
huvud-

processer?

Mönster

Lärdomar om 
vårt  

mikrosystem

Passion

Vad brinner 
vi för?

Purpose – Syfte

Patients – Patienter

Professionals – Personal

Processes – Processer

Patterns – Mönster

Passion – Passion/drivkrafter

Ref: Nelson E.C., Batalden P.B., Godfrey M.M. 

Quality by Design, 2007



2. Identifiering – 5 frågor

- Gör störst nytta?

- Har stor volym?

- Har stort slöseri med resurser -
för patienterna, personal, 
ekonomiskt

- Kan förenkla och minska 
upprepat arbete?

- Kan skapa störst värde i 
relation till kostnad?

Ref: Lennart Holmqvist, Aleris VC Nykvarn och SFAM-Q 



3. PDSA- cykeln: Plan-Do-Study-Act

Ref: Tom Nolan, E Deming

www.genombrott.nu



Vad gjorde vi på Helsa VC Sundbyberg?



1. Kartläggning
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2. Identifiering

• Hypertonipatienter den största gruppen

• 10% av alla läkarbesök

• Alla gör ”på sitt eget sätt”



3. PDSA-cykeln: Mål, mått, idéer

Mål

• Minska risk för stroke genom bättre hypertonikontroll

Mått

• Olika kvalitetsmått

Idéer

• Task-shifting

• Bättre struktur

• Bättre patientinformation

• Olika val för patienten



3. PDSA-cykeln: Plan och Do

Årsbesök  SSK

• Längd, vikt, midjemått

• Blodtryck

• Tobaksvanor

• Kost

• Alkohol

• Fysisk aktivitet

• Stress

• Följsamhet till medicinering

• Genomgång av lab

• Genomgång av medicinlista

• Lämna ut informationsbrochyr

• Registrera diagnos och ev. KVÅ-kod

• Plan för ev. uppföljning

Årsbesök läk

• Ärftlighet

• Genomgång av prover

• EKG (minst var 4:e år)

• Inventera riskfaktorer och tecken på organpåverkan: Hjärtsvikt, 
Kranskärlssjukdom, Claudicatio, Sömnapné, TIA/Stroke, Njurar

• Dokumentera kardiovaskulär risk enl viss.nu eller SCORE

• Inventera ev. biverkningar och compliance

• Dokumentera målblodtryck

• Status: cor, pulm, puls, bltr

• Skriv ut och gå igenom aktuell medicinlista

• Ev. remiss till hypertoni-ssk om suboptimalt blodtryck, se 
"Åtgärder utifrån riskfaktorer och blodtrycksnivå"

• Ev. remiss för samtal kring levnadsvanor

• Ev. remiss för 24h-blodtrycksmätning

Antal risk-

faktorer

Grönt spår Gult spår Orange spår Rött spår

140/90 140-159/90-99 160-179/100-109 >180/110

Inga Ingen åtgärd  Livsstilsförändring

 Uppföljning hos ssk efter 2 

månader (2 bltr innan/ 

hemmamätning/ 24h-

bltrmätning).

 Läkarbesök om fortsatt höga 

värden

 Boka läkarbesök

 Livsstilsförändring  

 Direkt till läkare

 Livsstilsförändring

1-2 Livsstils-

förändring

 Boka läkarbesök

 Boka 2 bltr-kontroller inför 

läkarbesök

 Livsstilsförändring

 Boka läkarbesök

 Livsstilsförändring  

 Direkt till läkare

 Livsstilsförändring

3 eller fler Livsstils-

förändring

 Boka läkarbesök

 Boka 2 bltr-kontroller inför 

läkarbesök

 Livsstilsförändring

 Boka läkarbesök

 Livsstilsförändring

 Direkt till läkare

 Livsstilsförändring

Identifiering och planering av 
vem gör vad och hur?



3. PDSA-cykeln: Plan

Segmentering

= Möjlighet för patienten att välja mellan olika alternativ. T.ex:

- Hemblodtrycksmätning

- Mätning hos DSK

- 24-timmarsblodtryck

- Drop-in



3. PDSA-cykeln: Studera

Uppföljning



3. PDSA-cykeln: Act

• Allmänt omtag

• Teammottagning?

• Hypertoni-rond?

• Utvecklade egenkontroller?

• Förbättra patientinformationen

• Patientrepresentant i hypertonigruppen



Kontinuitet

Identifiering av problem
• Det ser inte bra ut med 

kontinuiteten…
Plan-Do
• Datauttag för alla patienter 

med ≥ 10 läkarbesök / år
• Listning på fast doktor
• Kallelse till kartläggande 

återbesök till fast doktor
Study
• Uppföljning av kontinuiteten 

och mångsökare
Act
• Ev kontaktsjuksköterska
• Bättre process för bensår



Uppföljning av lättakuten

Tolkning
• Fortsatt bra ab-val
• Oförändrat dåligt ”hit-

rate” avseende 
provtagning av strep A

• Minskande andel ab-
behandling vid negativ 
strep A 

Åtgärd
• Tvärprofessionell dialog 

kring centorkriterierna



Total variation 
= observerade 

skillnader 
mellan 
enheter

Slumpvariation

Variation i befolkningen

Vi vill fånga 
verkliga 
kvalitetsskillnader

Variation pga skillnader i 
registrering

Kvalitetsskillnader
Kvalitetsförändringar

Förbättring av datakvalitet - vad påverkar?

Ref: F Westander, 2017



Printa ut från www.genombrott.nu

Check på delmål 20/4a 

http://www.genombrott.nu/


Stöd och metod i kvalitetsarbetet – digital samlingsplats med utgångspunkt i 
PDSA-modellen

www.genombrott.nu

Stöd i verksamhetsutveckling för ledningsgrupper

www.attledaforbastamojligavard.se

Hitta goda exempel – vad har andra gjort för att förbättra vården?

www.ringla.nu

Stöd för innovation

www.innovationsguiden.se

Tips på förbättringsverktyg

http://www.genombrott.nu/
http://www.attledaforbastamojligavard.se/
http://www.ringla.nu/
http://www.innovationsguiden.se/


Stöd för patientsamverkan – hur engagerar vi patienterna i 
förbättringsarbetet?

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/

Prioriteringsfyrkanten – stöd för att prioritera var vi ska börja

www.prioriteringsstod.skl.se

Stöd för att börja och fortsätta använda PrimärvårdsKvalitet

www.skl.se/primarvardskvalitet

Tips på förbättringsverktyg

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/
http://www.prioriteringsstod.skl.se/
http://www.skl.se/primarvardskvalitet


• Moduler med information och stöd för dialog för att komma igång och arbeta 
vidare med PrimärvårdsKvalitet

• Ligger på hemsidan under ”Stödmaterial”

• Fler moduler kommer efter hand, i nuläget finns:

- Introduktion

- Användning del 1

- Användning del 2

- Stämmer våra data?

- Verktyg till förbättringsarbeten

Från data till hälsa



Vad ska jag göra när jag kommer hem?

Med vem?

Diskutera



Film

https://vimeo.com/album/4360213/video/194675216

Hur kan vi göra vården bättre med PrimärvårdsKvalitet?

https://vimeo.com/album/4360213/video/194675216
https://vimeo.com/album/4360213/video/194675216


Badbaljekurva – fortsätt mäta!
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Ska vi sluta 
mäta här?



TACK!

www.skl.se/primarvardskvalitet

ulrika.elmroth@skl.se



Tillvägagångssätt:

• Läs igenom frågorna

• Studera data och försök hitta svar på frågorna

• Ta hjälp av specifikationen av indikatorena vid behov

Frågor att diskutera:

• Hur ser den generella trenden ut för diagnosticering och behandling av 
hjärtsvikt? Hur påverkas data över tid?

• Hur skiljer sig detta mellan olika VC? Varför? 

• Vad kan påverka data?

• Vad ser ni för förbättringsområden för patienter med hjärtsvikt?

Workshop













Frågor att diskutera:

• Hur ser den generella trenden ut för diagnosticering och 
behandling av hjärtsvikt?

• Hur skiljer sig detta mellan olika VC? Varför? Vad kan påverka 
data?

• Vad ser ni för förbättringsområden för patienter med hjärtsvikt?

• Svårigheter och utvecklingsmöjligheter vad gäller att nå de mest 
sköra äldre?

• Hur utvecklas data över tid?

Workshop Hjärtsvikt



Frågor att diskutera:

• Titta på In17 – verkar VC Bagaregatan följa Stramas riktlinjer?

• Hur tolkar ni data för In21?

• Vad kan påverka data?

• Vilka förändringar i verksamheten kan ha påverkat utvecklingen i 
In19 och In20?

• Hur är spridningen för In19 och In20 mellan olika VC?

• Väg ihop den samlade bilden med In18 - Verkar VC Bagaregatan 
följa Stramas riktlinjer?

Workshop Tonsillit










