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Bakgrund

Mätbara mål

Att hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom öka andelen tillgängliga provsvar
på feces kalprotektin inför återbesök på Magtarmmottagningen i Växjö.

Kalprotektin i avföring är ett prov som används för uppskattning av
sjukdomsaktiviteten hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och
kontrolleras rutinmässigt i samband med besök på Magtarmmottagningen.
Personalen på mottagningen har dock noterat dels nedsatt följsamhet, dels att provet
lämnats in för sent för att svaret ska vara tillgängligt för läkare på mottagningen vid
återbesök. Detta underminerar bedömningen, innebär ovisshet hos patienten kring
sina provresultat samt innebär dubbelarbete för vårdgivaren som måste på nytt ta
kontakt med patienten för besked och fortsatt planering.

Det mest optimala vore att samtliga patienters provresultat skulle finnas tillgängliga vid
återbesöket. Detta skulle avsevärt underlätta bedömningen av sjukdomsaktiviteten och
planeringen gällande fortsatt utredning, behandling och vidare uppföljning.

Mått
Journalgranskning av ytterligare 100
patienter efter genomförd intervention.

En förbättring med minst 20
procentenheter önskades.

Möjliga lösningar-

Ett informationsblad om
kalprotektin, dess betydelse
för bedömning av
Nuläge
sjukdomsaktiviteten samt
En journalgranskning av 100 patienter med diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom
betydelsen av att lämna in
som varit på återbesök på Magtarmmottagningen har visat att i endast 62 fall har svar provet i tid. Bifogas
på feces kalprotektin varit tillgängligt för läkare på mottagningen. I övriga fall har
kallelsen.
patienten antingen inte lämnat in något prov alls eller lämnat in det för sent. Man
hade då i samband med kallelsen till besöket skickat instruktioner och material för
provtagning. Själva provet måste lämnas in för analys 14 dagar innan besöksdatum.

Ansvarig

Bamshad Behbahani.

Tidplan

Oktober 2018 – juli 2019.

Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?

Andelen patienter vars provsvar var tillgängligt i samband med återbesöket ökade från
62 % till 72 % efter interventionen.

Analys

Vänligen se fiskbensdiagram.
Möjliga felkällor skulle kunna vara att patienten inte fått eller tagit till sig information
om provets betydelse samt tidpunkt för provinlämning.
Det skulle även kunna bero på att patienten tycker att det är för svårt eller besvärligt
att samla in material för provet sant att hen inte hinner lämna in provet i tid.

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?

Öka patienternas delaktighet genom kontrakt/överenskommelse där information
angående sjukdom, behandling samt åtgärder i samband med akuta försämringar och
återbesök diskuteras.
Att eventuellt inkludera en s.k. fecesuppsamlare i kallelsen för att underlätta
provtagningen.

