Spirometriundersökningar
på Reftele vårdcentral

Resultat
Totalt antal spirometrier gjorda t.o.m
november på Reftele vårdcentral är 144
stycken, vilket är betydligt fler än på hela
2014, då det gjordes 79 stycken. Med dessa
resultat tror vi att vår förbättringsidé, att låta
undersköterska utföra diagnostiska
spirometrier, kommer att öka
spirometriundersökningar på Reftele
vårdcentral, vilket var vårt mål med
förbättringsarbetet.

Enligt nationella riktlinjer ska diagnostiserade patienter med
astma/KOL få en spirometriundersökning gjord vartannat år.
Detta uppfyller inte vårdcentralen i Reftele då väntetiden är
längre.

Sammanfattning
Bakgrund

Metod

Idag har vi i Reftele cirka 6.75
timmar astmasjuksköterska per
vecka. Då remissflödet till henne
ständigt ökar och många av de
remisser som kommer är i syfte att
få en spirometri gjord för att
utesluta astma eller KOL, så har vi
ett behov av att kunna utföra fler
diagnostiska spirometrier. Under
2014 utfördes 79 stycken
spirometrier på Reftele
vårdcentral.

Vi utsåg en undersköterska på Reftele
vårdcentral som var lämplig och som
hade intresse i att börja göra
spirometriundersökningar. Vi gav
henne teoretisk och praktisk utbildning
i form av föreläsning av lungspecialist
och hospitering hos
astmasjuksköterskan samt även hos
undersköterska på annan vårdcentral
som utför spirometriundersökningar. Vi
har tagit fram en rutinbeskrivning för
undersköterskan som ska göra
spirometrier och efter genomförd
utbildning har hon fått delegering.

Syfte/mål

Vårt förbättringsarbete var i grunden att öka
antalet spirometriundersökningar och vår idé var
att låta någon annan än astmassköterskan lära
sig att göra diagnostiska spirometrier.
Förbättringsarbetet har lett till önskat resultat,
men vi har också fått arbeta med fler delar i
samband med detta, exempelvis intern utbildning
och diskussion kring utredning och behandling av
astma/KOL-patienter. Vi tror att detta
förbättringsarbete har gett många fler fördelar än
att bara öka antalet spirometrier, såsom bättre
kunskap i omhändertagandet av patienterna

Vi vill öka antalet spirometrier med
30% jämfört med 2014.

Nästa steg

30
25
20
15

Spirometrier

10

Gjorda av USK

5
dec

nov

okt

sep

jul

aug

jun

maj

apr

feb

mar

jan

0

Vi kommer följa upp om denna
förbättring också ledde till att
astmasjuksköterskan lättare kan
uppfylla de nationella riktlinjerna, vad
gäller att träffa de redan
diagnostiserade astma/KOLpatienterna vartannat år.

