A3 Införande av COPD-6 på Vårdcentralen Teleborg
Förbättringsområde
På Teleborgs vårdcentral har vi tidigare inte erbjudit patienter screening
med COPD-6

Bakgrund
Mätning av FEV1/FEV6 rekommenderas av socialstyrelsen vid nytillkomna
luftvägssymtom utan tidigare behandling hos vuxna (prioritet 4), samt som
inledande screening av rökare och före detta rökare med misstänkt KOL
(prioritet 2)

Nuläge
På Teleborgs vårdcentral finns en COPD-6 mätare som inte används i
nuläget. Istället remitteras alla patienter till spirometri hos astma/KOLansvarig sjuksköterska.

Analys - tänkbara orsaker
Det saknas rutiner för ordination av COPD-6-mätning. Personalen är inte
utbildad att genomföra undersökningen.

Team

Datum

Vad vill vi uppnå? Beskriv det önskvärda läget
Vi vill erbjuda patienter i målgruppen utredning med COPD-6. Detta skulle korta väntetiden för patienterna
som skulle få en inledande undersökning direkt istället för att vänta på tid för spirometri. Patienter med
normal FEV1/FEV6 behöver inte genomgå spirometri vilket skulle kunna minska behovet av spirometrier och
därmed frigöra tid för astma/KOL sköterska.
Mätbara mål
Mått
• Hur många patienter remitteras för COPD-6?
• Antal genomförda COPD-6
undersökningar under en period.
• Minskar antalet patienter som remitteras för vanlig
• Antal genomförda spirometrier under
spirometri?
denna period jämfört med
motsvarande period för ett år sedan
innan COPD-6 infördes.
• Väntetid till spirometri under samma
perioder.
Åtgärder
Astma/KOL-sköterska utbildar undersköterskorna i undersökningsmetoden. Tillsammans med
undersköterskorna diskuteras lämpliga rutiner för ordination och dokumentation av undersökningsresultatet.
PM för dessa rutiner samt instruktioner för undersökningen sammanställs och finns tillgängliga på lab. Läkare
på VC informeras om upplägget får skriftlig information om rutinerna.
Förändringar att pröva - PDSA
Ansvarig
Tidplan
Undersökningen ordineras via beställningen ABTM i lokala
Undersköterskor
Testperiod 2 månader
analyser i Cambio Cosmic, COPD-6 anges i
under september –
kommentarsrutan. COPD-6 mätning genomförs på lab av
oktober 2018
undersköterska. Svaret registreras direkt i Cosmic.
Resultat efter tester i förhållande till mål och mått
Antal genomförda COPD-6 undersökningar var 6.
Antal spirometrier under 2 månader var 65 jämfört med 88 under motsvarande period föregående år. Troligen
beror skillnaden på annorlunda schemaläggning.
Ordination i datajournalen har fungerat bra.
Några problem som uppstod: Ny personal och vikarier på lab introducerades inte i att genomföra COPD-6 och
någon patient hade svårt att genomföra undersökningen, det saknades rutiner för att hantera det.
Väntetid till spirometri är svårt att mäta och beror på andra faktorer i första hand.
Efter testerna - Hur handlar vi utifrån resultaten?
Vi fortsätter med samma upplägg ytterligare en tid eftersom det var så få patienter under de första månaderna.

