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Sammanfattning  
Bakgrund  

År 2015 infördes ett projekt på vårdcentralen i Kil i Värmland som syftade till att minska 

väntelistorna och effektivisera kallelsesystemet. Projektet genererade konceptet administrativ 

årskontroll som innebär att patienter med vissa kroniska sjukdomar själva får mäta 

parametrar, fylla i läkemedelslista samt lämna blodprover utan fysiskt läkarbesök. Resultaten 

granskas sedan av läkare och beroende på resultat förnyas alla recept för ett år. Detta 

tillsammans med provsvar och eventuell korrigering av mediciner meddelas per brev till 

patienten.  

 

Syfte  

Att göra en utvärdering av personalens upplevelser av administrativ årskontroll och värdera 

effektiviteten hur kontrollen av patienter med hypertoni fungerat jämfört med vanliga 

kontroller. 

 

Metod  

En beskrivande kvantitativ studie med antalet fysiska kontroller som överförts till 

administrativa kontroller samt data gällande vårdcentralens behandling av hypertoni. I 

uppsatsen ingår en kvalitativ del, bestående av enkät och intervju, för berörda 

personalgrupper. 

 

Resultat  

Idag står 1059 patienter på väntelistan för administrativa årskontroller varav 877 har 

hypertoni. Fler patienter når ett målblodtryck <140/90 mmHg på vårdcentralen i Kil jämfört 

med 627 enheter nationellt. 

 

Hos de berörda personalgrupper som tillfrågats finns en samstämmig nöjdhet gällande 

arbetssättet administrativ årskontroll.  

 

Slutsats  

Resultaten tyder på att administrativ årskontroll fungerar tillfredställande när det gäller 

medicinsk kvalitet och som ett effektivt arbetssätt. 
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1. Bakgrund 

Primärvårdens uppdrag 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården fylla behovet av den grundläggande vård 

och behandling samt det förebyggande arbete som inte kräver de resurser som sjukhusen 

bistår med [1].  

Uppdraget som primärvården har omfattar oplanerad och planerad vård där det senare 

innefattar kontroll av vanliga kroniska sjukdomar [2]. Till de vanligast förekommande 

kroniska sjukdomarna hör bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, 

lungsjukdomar så som astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar, muskel- och 

ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd [3], men alla dessa tillstånd kontrolleras inte 

inom primärvården. För en del tillstånd delas vården av patienten mellan slutenvård och 

primärvård, andra tillstånd lämnar aldrig sluten vård och en del sjukdomar kontrolleras enbart 

inom primärvården.  

Det som också utmärker primärvården är att många patienter är multisjuka och har flera 

kroniska sjukdomar på samma gång vilket är komplext att hantera [4]. 

Att många kroniska sjukdomar följs upp genom årskontroller beror många gånger på reglerna 

kring läkemedelsförskrivning som innebär att ett recept är giltigt ett år från 

förskrivningsdatum [5].  

Idag är det fler antal saker som kontrolleras inom primärvården än tidigare, ett exempel är 

psykisk ohälsa som tidigare inte varit lika vanligt beskrivet eller förekommande men som 

idag är mer utbrett [2].  

En anledning till att starta projektet administrativ årskontroll på vårdcentralen i Kil var de 

växande väntelistorna för kroniska tillstånd. Ett problem var att de fysiska återbesöken för 

kontroll av flera kroniska tillstånd genererade många sidokonsultationer, t.ex. onda knän eller 

andra besvär. Dessa sidokonsultationer gav i sin tur utredningar och behandlingar vilket ledde 

till merarbete och patienterna hörde av sig per telefon till sköterskorna då de undrade varför 

de inte blivit kallade till sina årliga besök i tid. Kallelsesystemet blev överbelastat. 
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Effektivitetsbegreppet 

Med effektivitet inom vården menas att man nyttjar de resurser som finns till rätt saker, på rätt 

sätt och i rätt tid [6]. Genom att mäta effektivitet i relation till mål fås uppgifter om 

verksamheten uppnått de mål som finns samtidigt som resurserna använts på bästa sätt [6]. 

Att rikta de resurser som finns till rätt ändamål är viktigt för vårdens kvalitet men även för att 

uppnå kostnadseffektivitet. Det är därför av vikt att den yrkeskategori som kan utföra 

arbetsuppgiften till lägst kostnad, men med samtidig bibehållen kvalitet, gör detta. 

 

I utredningar benämns detta som lägsta eller bästa effektiva omhändertagandenivå (LEON 

eller BEON) [7]. I landstinget i Värmland infördes 2017 ett BEON-projekt som syftade till att 

få en jämnare vårdkvalitet, en förbättrad arbetsmiljö samt minska beroendet av hyrläkare [8]. 

Detta landstingsövergripande projekt startade således efter det lokala projektet administrativ 

årskontroll hade startat. Det sattes upp riktlinjer att arbeta efter och ett exempel är BEON för 

hypertoni där det specificeras hur vårdcentralerna ska sköta omhändertagande av 

hypertonipatienter [9]. I detta koncept ingår det årliga fysiska återbesök hos en 

hypertonisjuksköterska. 

 

Hur projektet administrativ årskontroll utformades 

År 2015 bildades en projektgrupp av två distriktsköterskor, en läkare samt enhetschefen och 

de började med att gå igenom vilka typer av patienter som stod på kallelselistorna. Ett mål var 

att se om det gick att sköta vissa kontroller mer automatiserat och låta patienterna själva mäta 

vissa variabler och ange vilka läkemedel de tog. Utifrån detta tänk gjordes en medicinsk 

bedömning vilka patientgrupper som skulle kunna kontrolleras på ett säkert sätt utan att 

behöva komma på fysiska besök. De patientgrupper man kom fram till redovisas i tabell 1. 

 

 
Tabell 1: Kroniska tillstånd som inte kräver fysiska årsbesök hos läkare för kontroll 
 
Hypertoni 
Dyslipidemi 
Hypotyreos 
Osteoporos 
Kontroll efter gastric-bypass operationer 
Diversegrupp 
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Till diversegruppen hör sjukdomar som inte faller in under någon av de andra 

sjukdomsgrupperna men som ska kontrolleras på en årlig basis och inte kräver fysiska 

läkarbesök. Exempel på tillstånd som hör till den här gruppen är monoklonal gammopati av 

oklar signifikans (MGUS), uppföljning av kronisk lymfatiskt leukemi (KLL) eller prover för 

prostataspecifikt antigen (PSA). 

 

Det upprättades även vissa krav för att patienter med ovanstående tillstånd skulle få kallas till 

kontroller utan fysiska besök och dessa var:  

• Att patienten var under 80 år 

• Att patienten inte hade annan samsjuklighet som kräver fysisk årskontroll eller varit 

med om någon ”episod”, dvs. stroke, hjärtinfarkt eller annan hjärt-kärlsjukdom, 

tidigare 

 
Resultatet blev att man utarbetade ett koncept som man kallade administrativa årskontroller 

som innebär att patienter kallas för provtagning samt ska utföra egenkontroller av vissa 

parametrar. 

 

Det finns färdiga provpaket i journalsystemet och det gjordes en avvägning av vilka 

provpaket som var tillräckligt breda för att fånga upp allvarliga avvikelser samtidigt som man 

ville undvika att hitta avvikelser som inte var relevanta. Därför är t.ex. glukos och Hba1c med 

på hypertonikontrollerna.  

 

I tabell två redovisas prover för hypertoni och hyperlipidemi som slogs ihop till en 

kontrollgrupp. Det finns också provpaket för kontroll efter gastric-bypass med fokus på 

eventuella bristtillstånd, tyreoideaprover, osteoporos med fokus på kalkomsättning samt 

provpaket för MGUS där man följer M-komponenten.  

 
 
Tabell 2: Prover som ingår i provpaket vid administrativ årskontroll för hypertoni och hyperlipidemi 
 
P/S-dLDL-Kolesterol 
P/S-HDL-Kolesterol 
dLDL/HDL 
Kolesterol/HDL 
B-Hb 
vP-Glukos 
B-HbA1c 
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P/S-Natrium 
P/S-Kalium 
P/S-Kreatinin 
U-Alb/Krea-kvot 

 
 

Patienterna skall själva mäta blodtryck, puls, vikt, längd samt fylla i en lista med vilka 

mediciner de tar. Patienterna kontrollerar dessa parametrar i ett så kallat blodtrycksrum på 

vårdcentralen och lämnar blodprover på laboratoriet. Listan på mediciner som patienten tar 

jämförs med den gemensamma läkemedelslistan i journalsystemet Cambio Cosmic. 

 

Resultaten av mätningarna, provsvaren och läkemedelslistan granskas sedan av läkare. 

Beroende på resultat förnyas alla recept för ett år och detta tillsammans med provsvar och 

eventuell korrigering av mediciner meddelas per brev till patienten. Vid oklarheter så ringer 

läkaren upp patienten. För varje administrativ kontroll avsätts 20 min för genomgång av 

läkare. Varje läkare har en eller två administrativa dagar per månad och skall då hinna med 

20-22 patienter per dag.  

 

En stor grupp av de patienter som kontrolleras på detta sätt är de med hypertoni med eller 

utan hyperlipidemi.  

 

Exempel på kontrollgrupp - Hypertoni 

Hypertoni i sig är den ledande riskfaktorn för global sjukdomsbörda tillsammans med 

tobaksrökning och alkoholanvändning. Globalt sett står högt blodtryck för mer än 20% av 

hälsoförlusten hos personer över 70 år och 15% hos de mellan 50-69 år [10].  

 

I Sverige är prevalensen för högt blodtryck hos den vuxna befolkningen 27%[11]. Man har 

inte sett någon skillnad i antal personer med hypertoni mellan könen, däremot är män yngre 

när hypertonin debuterar medan kvinnor debuterar senare men lever längre [11]. 

 

Hypertoni räknas till en av de största riskfaktorerna för kardiovaskulär sjukdom så som 

kranskärlssjukdom, cerebral stroke, hjärtarytmier, vänsterkammarhypertrofi och njursvikt 

[12]. Kardiovaskulär sjukdom är i sin tur den vanligaste dödsorsaken globalt [13] och det 

finns således ett samband mellan högt blodtryck och ökad dödlighet i kardiovaskulära 

sjukdomar [14]. 
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Behandling av hypertoni syftar till att sänka blodtrycket och på så sätt minska risken för hjärt-

kärlsjukdom [11].  

 

Det finns en internationell diskussion gällande gränsen för att sätta diagnosen hypertoni och 

en annan nivå för målblodtrycket man strävar efter att patienterna ska nå [15]. I de europeiska 

riktlinjer som getts ut av European Society of Cardiology tillsammans med European Society 

of Hypertension bestäms olika behandlingsmål efter patientens ålder och annan samsjuklighet 

[16]. Gränsen för diagnos är 140/90 mmHg som tidigare medan behandlingsmålen kan vara 

lägre. Sverige har ännu inte anpassat de nationella riktlinjerna till de senaste europeiska 

riktlinjerna, utan det är fortfarande de behandlingsriktlinjer som läkemedelsverket gav ut 2014 

som gäller [17]. 

 

I USA/Nordamerika har man istället valt en lägre gemensam nivå för både diagnos och 

behandlingsmål på 130/80 mmHg [18]. 

 

Olika sätt att mäta blodtryck 

Blodtrycket kan mätas av sjukvårdspersonal vid mottagningsbesök, eller så kan blodtrycket 

mätas av patienterna själva antingen i hemmet eller med hjälp av utrustning som finns på t.ex. 

vårdcentralen. Vid de administrativa årskontrollerna är det tänkt att patienterna själva ska 

mäta blodtrycket, antingen i blodtrycksrummet på vårdcentralen eller med blodtrycksmätare 

hemma. Vårdcentralen i Kil var troligen en av de första vårdcentralerna som införde ett 

blodtrycksrum i Sverige och det har gjorts utvärdering av dess effekt lokalt [19]. 

 

Det har funnits en vetenskaplig debatt kring hur man skall värdera egenmätningar gällande 

om värdena blir korrekta, för låga eller för höga. Det finns idag en samsyn baserad på flera 

större studier som visar att när patienterna mäter blodtrycket själva, vare sig det är i hemmet 

eller på mottagning, så blir det i genomsnitt 5-15 mmHg lägre [20], [21]. En anledning till 

detta kan vara att blodtrycket ökar vid närvaro av sjukvårdspersonal, det så kallade vita rock-

syndromet [22].  

 

Man har på grund av detta satt gränsen för hypertoni vid hemblodtrycksmätning vid tryck 

>135/85 mmHg [23].  
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2. Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att göra en utvärdering av personalens upplevelser av 

administrativ årskontroll samt värdera hur effektivt kontrollen av patienter med hypertoni 

fungerat jämfört med vanliga kontroller. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever personalen arbetssättet administrativ årskontroll?  

Skiljer sig blodtrycksnivåerna hos patienter med hypertoni i Kil jämfört med ett nationellt 

genomsnitt?  

3. Metod 
En beskrivande kvantitativ studie med antalet fysiska kontroller som överförts till 

administrativa kontroller och data gällande vårdcentralens behandling av hypertoni redovisas. 

I utvärderingen av hypertoni användes rapportverktyget MedRave4 som analyserade data från 

journalsystemet och där jämförelsen men andra vårdcentraler i Sverige kunde göras. 

Statistiken inhämtades med hjälp av programmet MedRave4 lokalt för vårdcentralen och med 

en jämförelse av alla anslutna vårdcentraler i Sverige. 

 

I studien finns även en kvalitativ ansats med frisvar i en enkät och en semistrukturerad 

intervju, utan en definierad vetenskaplig kvalitativ metod, där berörda personalgruppers 

upplevelser av arbetssättet fås fram. 

 

En enkät sammanställdes bestående av frågor rörande personalens nöjdhet med arbetssättet 

administrativ årskontroll, om arbetsbelastningen ökat samt om personalen anser att 

patienternas aktuella behov av vård/behandling är tillgodosedda. Det fanns även en 

kommentarsmöjlighet. Enkäten delades ut till personal i berörda arbetsgrupper på 

vårdcentralen. Ifyllda enkäter samlades in och svaren sammanställdes i Excel.  

 

De personalgrupper som valdes ut till de semistrukturerade gruppintervjuerna var de som på 

något sätt påverkats av införande av administrativa årskontroller. Dessa var sköterskegruppen, 

läkargruppen och vårdadministratörerna. Medarbetarna fick först berätta fritt om sina 

upplevelser av arbetssättet och sedan ställdes öppna frågor gällande huruvida 
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arbetsbelastningen förändrats, vad som fungerat särskilt bra samt om det finns något som 

borde förbättras. Intervjuerna spelades in och gicks sedan igenom i efterhand.  

 

Statistisk metod 

Den statistik som redovisas är beskrivande statistik med det icke-parametriska Chi-2 testet 

som jämför gruppen med hypertoni i Kil med nationellt genomsnitt.  

 

Siffrorna över antalet patienter som går på administrativa årskontroller på vårdcentralen i Kil 

inhämtades från en administrativ modul i journalsystemet Cambio Cosmic.  

 

Etiska överväganden 

Övergripande patientdata från journalsystemet Cambio Cosmic fanns sammanställd i den 

administrativa modulen eller i rapportprogrammet MedRave4 så någon journalgenomgång 

behövde inte genomföras. All data som erhölls var avidentifierad och enbart i form av siffror 

över antalet patienter som fanns i respektive patientgrupp. Det går således inte att identifiera 

enskilda patienter från den data som använts i arbetet.  

 

Intervjuerna med personalen skedde i grupp och vid bearbetning av materialet har enbart 

yrkestitel angivits, ingen information som gör att det går att identifiera enskilda 

intervjudeltagare har angetts. Även enkäterna var anonyma där enbart yrkestitel fylldes i, 

detta för att personalens synpunkter skulle kunna redovisas utan att identiteten bakom röjdes. 

  

4. Resultat 

Enkätsvar personal 

Totalt delades 27 enkäter ut varav 21 besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 78%. Den 

första frågan värderar personalens nöjdhet med arbetssättet administrativ årskontroll, se figur 

1.  
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Figur 1. De olika yrkesgruppernas svar på frågan gällande nöjdhet med arbetssättet, på en skala från 1-5.  
DSK= distriktsköterska, USK = undersköterska 
 
Den andra frågan berör huruvida personalen upplever att arbetsbelastningen ökat med 

administrativa årskontroll, se figur 2.  

 

 
 
Figur 2. De olika yrkesgruppernas svar på frågan gällande förändring av arbetsbelastning sedan införandet av 
administrativ årskontroll, på en skala från 1-5. 
DSK= distriktsköterska, USK = undersköterska 
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Sista frågan avser hur personalen ser på om patienternas behov av vård/behandling blir 

tillgodosedda avseende administrativa årskontroller. Svaren redovisas i figur 3.  

 

 
 

Figur 3. De olika yrkesgruppernas svar på frågan gällande uppfattning om patienternas behov blir 
tillgodosedda genom administrativ årskontroll, på en skala från 1-5. 
DSK= distriktsköterska, USK = undersköterska 
 

Intervjuer personalgrupper 

Läkargruppen 

Läkarna var samstämmiga om att de genom administrativa årskontroller får kontakt med de 

patienter som de behöver förskriva medicin till samtidigt som de får svar på det som de vill 

veta genom de olika proverna som tas. 

 

Ett problem som kan uppstå är patienter som inte lämnar prover eller mäter de parametrar 

som behövs. På frågan hur de hanterar detta blev svaret från en av läkarna att om provsvar 

saknas och om patienten inte hörsammar detta så sätter denna upp patienten för en ny 

administrativ årskontroll ett år senare. Det finns dock ingen fast påminnelsekallelse och därför 

ser handläggning olika ut; ibland genom ett telefonsamtal till patienten, ibland genom brev, 

ibland brev tillsammans med recept för ytterligare tre månader och ibland skrivs inget nytt 

recept alls. Det blir alltså en individuell lösning från patient till patient och beroende av 

läkare. 
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Läkargruppen poängterar patientens egenansvar och att de administrativa årskontrollerna 

uppmuntrar till detta. De förklarar även att de upplever att patienterna nu tar kontakt med 

vårdcentralen och söker vård om det skulle vara något, tidigare var upplevelsen att de sparade 

allt tills de kallades till sitt årsbesök. 

 

Under samtalet framkommer att läkarna skulle vilja lägga till frågor gällande rökning och 

motion. De förklarar vidare att detta är två variabler som kan variera och därför vara bra att 

följa upp. 

 

När det gäller arbetsbelastningen så menar en av läkarna att införande av administrativa 

årskontroller har varit nödvändigt för att kunna hantera ökningen av antal patienter som skall 

kontrolleras. En av läkarna uttrycker sig enligt följande: 

 

”Ja det kommer hela tiden nya arbetsuppgifter vi ska ta utifrån att det är fler saker vi kan 

göra rent tekniskt och medicinskt… arbetsbelastningen har ökat men det här är något vi gjort 

för att rädda det” 

 

Distriktsköterskor och undersköterskor 

Sköterskorna tycker att arbetssättet administrativ årskontroll generellt fungerar bra, fördelarna 

illustreras av följande citat: 

 

”Patienterna ligger väl i fas när det gäller administrativa årskontroller så det är inte så 

många som ringer extra om receptförnyelse till oss i telefon som dom som kommer på vanliga 

årsbesök gör för de ligger inte i fas med sina recept” 

 

Enstaka patienter ringer och bokar tid för blodtryckskontroll, något man kan göra om man 

inte vill ta blodtrycket själv i blodtrycksrummet. Detta besök får patienterna betala för men 

personalen upplever inte att patienterna har ifrågasatt denna avgift, en av sköterskorna 

förklarar: 

 

”…helst vill vi ju att de ska gå till blodtrycksrummet. Och provtagningen är gratis. Så om 

man gör allting själv så blir det gratis om man bortser från receptförnyelseavgiften. Men de 

som kommer och får hjälp med blodtryckskontrollen tycker att det är värt att betala extra för, 

den avgiften har jag aldrig hört ifrågasatts” 
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Vårdadministratörer 

Vårdadministratörerna tycker inte att det blivit någon större förändring vad gäller 

arbetsbelastning men däremot har det blivit en extra sak att tänka på vid schemaläggning av 

läkarna som får administrativa hel- eller halvdagar för denna uppgift.  

 

På frågan vad som är största skillnaden är nu när de arbetar med administrativa årskontroller 

jämfört med innan blir svaret väntelistan. En av vårdadministratörerna förklarar: 

 

”Det är ju väntelistan, det går inte att jämföra hur väntelistan såg ut innan och hur den ser ut 

nu.” 

 

En önskan som lyfts är att läkarna ska göra på samma sätt när de dikterar de administrativa 

årskontrollerna. Som det ser ut idag gör alla läkare på olika sätt och de förklarar att det hade 

sparat tid när diktaten ska skrivas av om alla läkare följde en och samma mall. 

 

Antal patienter till administrativ årskontroll 

Efter genomgång av de patienter som stod på väntelistan för årskontroller kunde man då 

projektet infördes 2015 föra över 644 patienter från fysiska årskontroller till administrativa 

årskontroller. 

 

Idag, december 2018, står 1059 patienter på väntelistan för administrativa årskontroller varav 

877 har hypertoni. Vårdcentralen i Kil har totalt 12 000 listade personer och det är därmed 

8,8% av alla som kallas till administrativa årskontroller.  

 

Totalt finns 1982 patienter med hypertoni på vårdcentralen i Kil, och det är således 1105 

patienter som kallas till fysiska årskontroller. Dessa patienter har sannolikt annan 

samsjuklighet, t.ex. diabetes eller tidigare stroke eller hjärtinfarkt, eller är >80 år och kallas 

därmed till fysiska besök på grund av detta.  

 

Hypertonidata på vårdcentralen i Kil respektive nationellt 

Totalt är det ca 2000 patienter i alla åldrar med diagnosen hypertoni på vårdcentralen i Kil, 

prevalensen blir således 16%. I denna grupp finns en stor samsjuklighet med andra kroniska 
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sjukdomar som också kontrolleras på vårdcentralen. Dessa samtidiga diagnoser är diabetes 

(27%), koronar hjärtsjukdom (18%), förmaksflimmer (13%), hjärtsvikt (7%) och 

cerebrovaskulär skada (5%).  

 

För att värdera om hypertonibehandlingen skiljer sig från andra vårdcentraler i landet gjordes 

en jämförelse med ett utdrag via MedRave4 i Kil där det fanns 700 patienter <80 år utan 

annan samsjuklighet som därmed skulle kunna bli aktuella för administrativ årskontroll. 

 
Fördelning av blodtrycksvärdena hos denna grupp redovisas i figur 4. Det går dock inte att 

säga hur stor del av dessa patienter som går på administrativ årskontroll och hur stor del som 

kontrolleras genom fysiska kontroller, men en stor del bör gå på administrativ årskontroll då 

de uppfyller kriterierna för detta.  

 

Den nationella data som inhämtats gäller totalt 663 986 patienter <80 år och utan 

samsjuklighet på 627 vårdcentralsenheter. Alla dessa data är för en 12 månaders period, 1 

december 2017 till 1 december 2018. 

 

 
Figur 4. Genomsnittliga blodtrycksnivåer hos patienter i Kil <80 år utan samsjuklighet jämfört med ett 
nationellt genomsnitt. Blodtrycksvärdena anges i mmHg och i cirkeldiagrammen procent av totalt antal i Kil 
respektive nationellt.  
 

Med Chi-2 test kan man se att skillnaden mellan vårdcentralen i Kil och nationella 

genomsnittet är statistiskt signifikant med ett p-värde på 0,00003. Skillnaden ligger 
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framförallt i att det är fler som når målblodtrycken under 140/90 mmHg i Kil än i en nationell 

jämförelse.  

5. Diskussion 
Syftet med denna rapport var att utvärdera hur arbetssättet administrativ årskontroll fungerat 

på vårdcentralen i Kil vad gäller personalens upplevelse av arbetssättet samt kontrollen av 

patienter med hypertoni.  

 
Vid intervjuerna framgick att alla berörda personalkategorier överlag är nöjda med det nya 

arbetssättet. Även enkätsvaren visar på stor samstämmighet mellan de olika 

personalkategorierna och visar på att de allra flesta tycker att arbetssättet fungerar.  

 

Administrativa årskontroller hjälper till att upprätthålla effektiviteten då man kan rikta 

patienterna till rätt personalkategori direkt. Innan införandet av administrativa årskontroller 

var upplevelsen hos läkarna på vårdcentralen att patienterna sparade alla sina besvär till 

årsbesöket hos läkare istället för att söka för de separat. Nu får patienterna istället söka för 

dessa tillstånd och kan på så sätt riktas till rätt yrkeskategori på en gång.  

 

Ett annat exempel på hur man försökt lösa problemet med långa väntelistor för uppföljning av 

kroniska sjukdomar kan ses på vårdcentralen Vilan i Skara. Där har det utvecklats ett IT-

system som genom de digitala journalerna gör att det går att söka ut de svårast sjuka och som 

bör kallas på fysiska kontroller [24]. Det är inte syftet med administrativa årskontroller utan 

det är istället att söka ut de friskare som inte måste komma till mottagningen och istället kan 

handläggas på ett enklare sätt. På så sätt att skapas förutsättningar för att ge tid för de sjukaste 

patienterna.  

 

Den största gruppen patienter som kallas till administrativa årskontroller idag är de med 

hypertoni och dessa utgör 83% av alla patienter som kallas till denna typ av kontroll. 

 

Det finns en skillnad mellan uppskattad prevalens av högt blodtryck nationellt, som är 27%, 

och på vårdcentralen i Kil där prevalensen är 16%. Det är en skillnad på 10 procentenheter 

och som kan ha olika orsaker. Dels kan det finnas en del patienter med högt blodtryck som 

behandlas med fysisk aktivitet istället för mediciner och således inte kommer till 

vårdcentralen. Det kan även finns en del personer i Kil som har högt blodtryck utan att veta 
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om det. En tredje grupp är de som har annan kontakt inom sjukvården, t.ex. patienter med 

diabetes typ 1 som kontrolleras på sjukhusmottagningar. 

 

Om man jämför den blodtrycksdata som tagits fram gällande patienter <80 år med hypertoni 

utan samsjuklighet på vårdcentralen i Kil med genomsnittet nationellt så ser man att det är en 

något större andel patienter som når behandlingsmålet. Det är möjligt att denna skillnad, till 

Kils fördel, fanns även innan administrativ årskontroll infördes men en rimlig tolkning är att 

dagens patienter inte får en sämre kontroll av blodtrycket än patienter som kontrolleras på 

andra vårdcentraler. Men det är då viktigt att tillägga att man varken i Kil eller nationellt når 

blodtrycksmålen för alla patienter med hypertoni.  

 

Ytterligare en möjlig förklaring till skillnaden är att patienterna på vårdcentralen i Kil har 

mätt sina blodtryck själva. Som tidigare nämnts så har det visat sig att blodtrycket blir något 

lägre vid egenmätning än när det mäts av läkare. Detta kan innebära att de patienter som hade 

legat på gränsen strax över 140/90 mmHg om blodtrycket mätts av läkare istället hamnar 

under gränsen 140/90 mmHg vid egenmätning, gruppen patienter med blodtryck <140/90 

mmHg blir då större. En tanke är att man kanske ska sträva efter ett lägre tryck vid 

egenmätningarna, något som även går i linje med de nya europeiska riktlinjerna för hypertoni 

[23]. 

 

En annan aspekt kan vara att risken för felkällor ökar vid egenmätning av blodtrycket, trots 

tydliga instruktioner hur patienten ska genomföra blodtrycksmätningen är det svårt att veta 

hur många som följer dessa. Ett exempel på en faktor som kan påverka blodtrycket är 

kroppspositionen som beroende på hur patienten sitter kan ge antingen ett högre eller lägre 

blodtrycksvärde [25]. Om många patienter i gruppen som kontrolleras genom administrativ 

årskontroll inte följer de instruktioner som finns är risken att blodtrycksnivåerna för gruppen 

blir missvisande. 

 

En utvärdering av blodtrycksrummet i Kil som gjordes av ST-läkaren Rose-Marie Trapp 2013 

visade att systoliskt blodtryck uppmätt i blodtrycksrummet i genomsnitt var 8,9 mmHg högre 

än när det mättes hos sköterska, det fanns däremot ingen skillnad i diastoliskt blodtryck [19]. 

Detta skiljer sig från andra större studier som gjorts inom området som visat motsatta resultat 

[20], [21], [26] och illustrerar att en undersökning sällan ger hela sanningen utan det krävs 

flera större välgjorda studier för att vården ska ta till ett nytt arbetssätt. 
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Framöver kan man fundera på om administrativ årskontroll skulle kunna utökas till fler 

patientgrupper, t.ex. personer med astma. Det finns exempel från Storbritannien där även 

patienter med astma följts upp via telefon utan en försämring [27], vilket skulle kunna tala för 

att detta är möjligt även i Sverige. 

 

Det som var bra med metoden var kombinationen av enkät och intervjuer för att få 

personalens synpunkter. Rapportprogrammet MedRave4 gav bra möjligheter att bearbeta 

stora mängder journaldata. 

 

En svaghet med studien är att det endast är vårdcentralen i Kil som använder sig av 

administrativa årskontroller och det gör att studien blivit begränsad till en vårdcentral. Det 

kan således vara svårt att generalisera dessa fynd då det inte finns någon jämförelse mellan 

olika vårdcentraler med samma arbetssätt som skulle kunna tala för vilka resultat som kan 

tillförskrivas administrativ årskontroll och vilka resultat som kan beror på andra faktorer 

 

6. Slutsats och klinisk relevans  
Administrativ årskontroll verkar fungera både för personal och för patienter med hypertoni 

och ligger i linje med andra effektivitetsprojekt, t.ex. det BEON-arbete som sker regionalt och 

nationellt, och bör därför kunna prövas på fler vårdenheter och utvärderas i större skala.  

 

Ju fler patientgrupper som på ett säkert sätt kan kontrolleras utan fysiska besök desto mer 

resurser finns tillgängliga för de svårast sjuka.  

 

I takt med att tekniken utvecklas kan säkert i framtiden även ses nya lösningar med 

självrapportering av mätdata som kan användas inom primärvården. Allt från smarta klockor, 

digitala spirometrar, appar med hälsodata och säker kommunikation via mina vårdkontakter 

skulle kunna bidra till minskat behov av fysiska besök hos läkare för flera kroniska tillstånd.   

 

7. Tack 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till personalen på vårdcentralen i Kil som ställt upp och 

medverkat vid intervjuerna och framförallt Gun Frid, Gunilla Hasselgren och Malin Roxenstål 

som bidragit med fakta kring administrativ årskontroll.   
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