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Beslutade indikatorer
Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet (2-3 kroniska sjukdomar)

Uppföljning efter exacerbation av KOL – inget återbesök i PV eller sjukhus

Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression
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Innan du börjar
• Använd Edge som webbläsare
• Använd stor skärm för att optimera innehållet i bilderna

• Microsoft Word - Hitta rapporter för primärvård i SAS VIYA.docx 
(regionuppsala.se)

https://regionuppsala.se/contentassets/61a356bd45f24b18aaf9f78f54fc91cb/primarvardskvalitet-hitta-rapport-for-primarvard-sas-viya.pdf


Var hittar man indikatorerna?

Aggregerade data
• Återbesök eller 
ny kontakt efter 
nyinsjuknad i depression

Aggregerade data
• Inget återbesök i primärvå  
eller på sjukhus efter 
exacerbation av KOL

Aggregerad data
• Kontinuitet hos läkare
för alla patienter
• Kontinuitet hos läkare
för patienter med
2-3 kroniska sjukdomar

Primärvårdkvalitet
-Detaljrapport
vilka patienter rör det sig om ?
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Kontinuitetsindex för alla patienter, 
läkare
Kontinuitet för läkarbesök för alla patienter de senaste 18 månaderna

Kontinuitet är ett viktigt kvalitetsmått i primärvården

Urval: Patienter som gjort minst 3 fysiska besök senaste 18 månaderna.

Kontinuitetsindex räknas idag på alla besök oberoende av diagnos,
I uppdaterad version 2022 räknas alla kontakter med diagnos
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Kontinuitetsindex för personer med 
samsjuklighet (2-3 kroniska sjukdomar)

Kontinuitet för läkarbesök vid samsjuklighet av kronisk sjukdom

Kontinuitet är ett viktigt kvalitetsmått i primärvården

Urval: Patienter med 2-3 kroniska sjukdomar som gjort minst 3 fysiska besök 
senaste 18 månaderna.

Kontinuitetsindex räknas idag på alla besök oberoende av diagnos,
I uppdaterad version 2022 räknas alla kontakter med diagnos
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Kontinuitetsindex för samsjuklighet -
Continuity of care, COC.

Ett index och alltså inte en procentandel.
Väger samman både antal besök till varje enskild person i vården och spridningen av besök 
mellan olika personer.
Indexvärdena varierar från 0 (varje besök görs hos olika personer) till 1 (alla besök görs hos 
samma person).
Definition: Patienter som de senaste 5 åren haft diagnoser ur mellan 2 eller 3 av 
diagnosgrupperna nedan och minst 3 besök hos läkare de senaste 18 månaderna. 
Vårdcentralens COC-värde för en viss indikator är medelvärde av patienternas COC för den 
indikatorn.
Diagnoser: Hjärtsvikt, Kranskärlssjukdom, TIA/Stroke, KOL, Förmaksflimmer, Diabetes, 
Demens, Ångestsyndrom och Depression

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kontinuitet (även mätt med index som COC) blir högst om bara en person träffar patienten. Detta är dock inte eftersträvansvärt. Istället är målet ofta att ett team av kompetenser är tillgängliga för patienterna, att utbildningsläkare träffar patienterna och att personalen ägnar delar av sin arbetstid till undervisning, utvecklings- och förbättringsarbete eller forskning och därför inte alltid är tillgängliga för patienterna. Även tillfällig föräldraledighet mm gör att man inte kan eftersträva maximala värden för kontinuitet. Om man använder COC som ett ”rent kvalitetsmått” och inte som ett mått för diskussion, analys och förbättring riskerar det få olyckliga konsekvenser i vården. T ex ger fler besök högre kontinuitetsindex och man kan då genom att räkna receptförskrivning som besök eller att dela upp besök i flera skapa bättre siffror men sämre kvalitet för patient



Aggregerad rapport Övergripande indikatorer
Flik kontinuitet

Klicka på stapel:
Kvalitetsindikatorkatalog.se 
med specifikation
av indikatorn

Välj enheter för 
benchmarking

Kontinuitet

Välj indikator



Detaljrapport Övergripande indikatorer
Flik kontinuitet  respektive samverkan

Länk till
Kvalitetsindikatorkatalog.se
med specifikation
av indikatorn

Utveckling över tid 
visar ”rullande” 18 månader

Kontinuitet

Berörda patienter
Ses under fliken
Kontinuitet-detalj 
respektive 
Samverkan Detalj
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Uppföljning efter exacerbation av KOL –
inget återbesök i PV eller på sjukhus
Vårdens övergångar är en patientsäkerhetsrisk

En patient med exacerbation av KOL bör följas upp med återbesök för att tillförsäkras optimal 
behandling

Små siffror så procentandel säger litet

Krav:
Besök
Diagnoskod
Alla yrkesgrupper (ändras 2022 till läkare eller sjuksköterska)



Aggregerad rapport Övergripande indikatorer
Flik samverkan

Välj indikator här

Exacerbation av KOL



Aggregerad rapport Övergripande indikatorer
Flik samverkan

Återställ till standardinställt 
Rapporttillstånd här

Exacerbation av KOL

Hur många rör det 
sig om?



Detaljrapport KOL, flik samverkan

Klicka på stapel och patienter 
filtreras fram

Exacerbation av KOL
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Andel patienter som fått återbesök eller 
kontakt efter nyinsjuknande 
i depression
Andel patienter som fått återbesök/kontakt inom 6 veckor efter 
nydiagnostiserad depression 
Uppföljning är viktig för patienter som nyinsjuknat i depression

Krav:
Återbesök eller telefon med diagnos registrerad
Diagnoskod
Alla yrkesgrupper



Aggregerad rapport kroniska sjukdomar
Flik Indikatorer Depression

Välj indikator

Återbesök eller kontakt 
ny diagnos depression



Detaljrapport depression/ångest

Återbesök eller kontakt 
ny diagnos depression

Klicka på stapel och 
aktuella patienter 
filtreras fram
Klicka bredvid stapeln 
så försvinner aktuella 
patienter



Fördjupad beskrivning av indikatorerna och 
diagnoslistor finns på Primärvårdskvalitet.skl.se

Fördjupad beskrivning

Diagnoskoder
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Ställa diagnos och registrera diagnos
Registrerad diagnos är en förutsättning för att hitta patienten
En diagnos anger också orsaken till vidtagen åtgärd
Det finns inga särskilda regler för vem som får ställa diagnos eller sätta diagnoskod. 
All hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap om en sjukdom, en 
funktionsnedsättning eller en skada kan ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens. 
Arbetsuppgiften att registrera en diagnos är inte heller reglerad vad gäller vem som får utföra 
den.

Källa: 
Diagnoskodning i primärvården Doc Plus
Vem gör vad i vården? https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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När ska diagnos sättas och registrera

” I 3 kap. 1 § PDL anges att vid vård av patienter ska det föras patientjournal, det vill säga vid åtgärder 
för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. ”

Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 
2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
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Var hittar man 
aktuella 
diagnoskoder?

I varje detaljrapports
informationsflik finns de 
koder som bör användas
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Läsa journal för kvalitetssäkring
Uppgifter om patienter får användas om det behövs för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten (2 kap. 4 § Patientdatalagen).

För att få ta del av uppgifter krävs att det finns ett tydligt uppdrag gällande från  
verksamhetschef om vad som ska kvalitetssäkras. Uppdraget ska vara 
dokumenterat , se länk.

• vad som ska följas upp
• när det ska göras
• hur det ska göras
• vem som ska göra det
• vilka uppgifter som är relevanta
• hur erfarenheterna ska återföras

Doc Plus:

Åtkomst till patientjournal – blankett, Uppdrag att journalgranska

Click to add text

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-654&docId=DocPlusSTYR-654&filename=%C3%85tkomst%20till%20patientjournal%20-%20blankett%2C%20Uppdrag%20att%20journalgranska.pdf
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GDPR
Listor med patienters personnummer får inte sparas

De ska slängas omgående när de är använda
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Stöd i arbetet med PVQ
Glöm inte! 
Siffrorna är grund för diskussion och inte sanning!
Förändring är utveckling över tid !

På gång från PVQ:
Webbinarium om nya rapporter  19/10
Workshop , hur jobbar man med PVQ 10/11 Fullbokat !! 
Ytterligare workshops 17/11 och 18/11

Under 2022 projektet Ökad diagnosregistrering i primärvård – projekt för att förbättra 
kvaliteten i daignosregistrering
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Glöm inte hemsidan !! Primärvårdskvalitet - Region Uppsala

Hör av er med frågor och synpunkter!
Vi vill gärna hjälpa till!

Malin.Andre@regionuppsala.se
Ove.Andersson@regionuppsala.se

https://regionuppsala.se/primarvardskvalitet
mailto:Malin.Andre@regionuppsala.se
mailto:Ove.Andersson@regionuppsala.se

	Indikatorer från Primärvårdskvalitet (PVQ) för uppföljning av vårdcentralsarbetet
	Beslutade indikatorer
	Innan du börjar
	Var hittar man indikatorerna?
	Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare
	Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet (2-3 kroniska sjukdomar)�
	Kontinuitetsindex för samsjuklighet - Continuity of care, COC.  
	Aggregerad rapport Övergripande indikatorer�Flik kontinuitet
	Detaljrapport Övergripande indikatorer�Flik kontinuitet  respektive samverkan
	Uppföljning efter exacerbation av KOL – inget återbesök i PV eller på sjukhus  
	�Aggregerad rapport Övergripande indikatorer�Flik samverkan
	Aggregerad rapport Övergripande indikatorer�Flik samverkan
	Detaljrapport KOL, flik samverkan
	Andel patienter som fått återbesök eller kontakt efter nyinsjuknande i depression
	Aggregerad rapport kroniska sjukdomar�Flik Indikatorer Depression
	Detaljrapport depression/ångest
	Fördjupad beskrivning av indikatorerna och diagnoslistor finns på Primärvårdskvalitet.skl.se
	Ställa diagnos och registrera diagnos
	När ska diagnos sättas och registrera�
	Var hittar man aktuella diagnoskoder?
	Läsa journal för kvalitetssäkring
	GDPR
	Stöd i arbetet med PVQ
	Bildnummer 24

