Strukturerat omhändertagande av hypertonipatienter!
Förbättringsarbete för att skapa en struktur för
standardiserad diagnosticering av hypertoni!
Bakgrund och syfte
Hypertoni är idag den viktigaste
riskfaktorn för sjukdom och död. Ett
gott omhändertagande av personer
med högt blodtryck kan påtagligt
minska risken för att drabbas av
stroke, hjärtinfarkt/hjärtsvikt och
njursjukdom.

Metod
 Att skapa en god struktur för
diagnosticering, behandling och
uppföljning av personer med högt
blodtryck på vårdcentralen

Figur 1. Checklista

Den första biten vi tittade på
var hur vi idag utreder och
diagnosticerar personer med
hypertoni. Statistik togs fram
över antalet personer som
diagnosticerats med
hypertoni under perioden
okt-jan 2015 i Diverportalen.
Dessa journalgranskades
därefter utifrån en checklista
med 19 parametrar baserad
på regionens FAKTAdokument för diagnostik och
utredning. Journalgranskningen visade på ett flertal
parametrar som inte
uppfylldes och checklistan
analyserades därför utifrån
varje enskild parameters
relevans. En ny checklista
med 16 parametrar togs fram
(figur 1) och provades i en
ny journalgranskning under
perioden feb-maj 2015.

Figur 2. Rutin för hypertoniutredning

Resultat
Statistiksökningen under
perioden okt-jan 2015
identifierade 5 personer som
fått en hypertonidiagnos.
Resultatet av första
omgångens
journalgranskning visade på
att antalet uppfyllda
parametrar var 10, 11, 12,
10 respektive 14 av 19.
Under nästa period
diagnosticerades 1 patient
med hypertoni och resultatet
av journalgranskningen
visade på 16 av 16 uppfyllda
parametrar. En rutin för
hypertoniutredning
upprättades till sist med
arbetsbeskrivning för vad
läkare respektive
sjuksköterska ska utföra
(figur 2).

Slutsats
En rutin för vårdcentralens
hypertoniutredning har i
samband med
förbättringsarbetet gått att
upprätta. Denna tillämpas nu
från det att ett förhöjt blodtryck
uppmäts till att vidare åtgärder
sätts in och att personen i fråga
får en diagnos.

Nästa steg!
I en utvärdering av sköterskerutinen framkom önskemål om
att ha tydligare punktform istället
för löpande text som i nuläget.

Vidare planeras fortsatt arbete
med hur behandling och uppföljning kan struktureras.
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