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Uppföljning av 2020

Hälsovals samlade kommentar
Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa en
grund för gemensam utveckling av vårdgivarens uppdrag.
Resultatet av 2020 har påverkats av den pågående pandemin vilket har medfört att vårdcentralernas verksamhet har behövt anpassa sig efter rådande
förhållanden. Hälsoval vill trots detta betona vikten av att uppföljning genomförs på sedvanligt sätt samt att vårdcentraler utifrån sitt resultat hanterar
de eventuella åtgärder de erlagts.
Sörmlands Hälsoprogram, SHP
Viktigt att notera är att siffror för 2020 visar aktuellt läge i januari 2021. På grund av Covid-19 pandemin har SHP varit pausat eller inte kunnat
genomföras under delar av 2020. Därför har invånare födda 1960, 1970 och 1980 inte kunnat bjudas in i samma utsträckning som under ett år med
normala omständigheter. För att hinna ikapp de deltagare som inte hunnits med under 2020 kan dessa även bjudas in till SHP under hela 2021. De
slutgiltiga resultaten för 2020 kommer inte att kunna sammanställas noggrannare förrän i slutet av 2021.
Antibiotikaförskrivning
Med anledning av Covid-19 har besöken till vårdcentralerna minskat. Ett minskat antal besök med infektionssymtom kan ha bidragit till en minskad
antibiotikaförskrivning. Alla vårdcentraler utom två klarar Stramas nationella mål med mindre än 175 förskrivningar per 1000 listade.
Barnhälsovård
För verksamhetsår 2020 ses en positiv utveckling vad gäller andel föräldrar som erbjudits EPDS-samtal. Vidare ses en högre täckningsgrad för andel
barn som erhållit MPR-vaccination. Statisk för språkbedömning vid 2,5 år är avsevärt lägre än tidigare år detta kan dels bero på att det är första året
som data hämtas direkt från journalsystemet. Arbetssätt och rutiner för dokumentation behöver ses över. Barn har dessutom i lägre utsträckning erhållit
ett teambesök vid 3 år än förgående år. Vid uppföljning blir det viktigt att kunna klargöra bakomliggande orsaker. Goda och stabila data ses däremot
för barns tillgång till en hörselbedömning vid 4 år. Precis som tidigare grundar sig sistnämnda data på pinnstatistik.
Kontinuitet
När det gäller kontinuitet till läkare beaktas patienter som har haft tre planerade besök eller fler till en och samma läkare under ett år. Det är 15
vårdcentraler som klarar det uppsatta målet på 41 % (vilket är detsamma som Sörmlandssnittet för 2019). Snittet för Sörmland 2020 är 38,7 %.
I måttet omfattas endast fysiska besök men under framförallt våren 2020 omvandlades många planerade, fysiska besök istället till
telefon/videokontakter. Det kan vara så att kontinuiteten för t ex kroniker har ökat då man från vårdcentralernas sida har varit mera uppsökande än
tidigare.
Diabetes
Registreringarna under 2020 har på grund av pandemi Covid-19 resulterat i färre registreringar på en del av vårdcentralerna och på vissa indikatorer,
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såsom fotstatus och blodtryck.
Läkemedel för äldre
När det gäller förskrivningen av läkemedel som bör undvikas till individer 75 år och äldre når alla vårdcentraler utom en läkemedelskommitténs
uppsatta mål.
För måttet andel 75 och äldre som fått läkemedelsgenomgång är det endast en vårdcentral som når målet på 50 %. Snittet för Sörmland är 24,9 %.
Delvis kan det låga resultatet bero på en underkodning och vårdcentralerna behöver se över sina rutiner för kodning.
Tillgänglighet
Snittet för Sörmland gällande medicinsk bedömning inom tre dagar är 74 %. Hälsoval kommer följa upp detta mer fördjupat under 2021.
Telefontillgängligheten har under 2020 förbättrats, snittet för Sörmland var 91,4 %, under 2019 var motsvarande siffra 87 %.
Vårdcentralsspecifika uppdrag
VC Achima Care Eskilstuna har fått följande uppdrag att arbeta vidare med utifrån resultatet av uppföljningen:
•

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram åtgärder för att öka andelen patienter som når mål för blodtryck

För tidsplan kring åtgärden, se under respektive avsnitt i rapporten.
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Fakta
Fakta, mått
Indikatorer

Kvinnor

Män

Antal listade individer

9 947 st

Andel listade personer 80 år och äldre

4,9 %

Antal hemsjukvårdspatienter

26 st

CNI per listad

index 1,86

Antal besök per listad på vårdcentralen

2,3 st

Andel av de listade som besökt
vårdcentralen de senaste tolv månaderna
Totalt antal besök exkl BVC, alla
personalkategorier

Utfall 2020

60,33 %
11 965

10 431

22 396 st

Antal besök läkare exkl BVC

4 801

4 052

8 853 st

Antal besök sjuksköterska exkl BVC

3 382

3 559

6 941 st

861

441

1 302 st

1 505

1 136

2 641 st

Antal besök arbetsterapeut

505

280

785 st

Antal besök av läkare i SÄBO

111

73

184 st

Antal besök sjukgymnast (privata
vårdgivare)

897

660

1 557 st

Antal besök psykolog/kurator exkl BVC
Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral)

Antal besök av läkare i hemsjukvård
Antal besök till läkare allmänmedicin
(privata vårdgivare)
Antal tolkbesök
Antal besök av asylsökande
Antal registrerade SÄBO-patienter
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Frågor
Fakta
Fråga

svar

Kommentar

Har vårdcentralen öppet minst 48 timmar i veckan?
Beskriv hur öppettiderna ser ut för respektive
veckodag.

Ja

Mån, tis och tors kl 7 - 17, ons och fre kl 8 - 17

Har vårdcentralen några tilläggsuppdrag?
Om ja, kommentera vilka som finns samt hur
vårdcentralen upplever att tilläggsuppdragen fungerar?

Ja

SÄBO

Har vårdcentralen en tillfredsställande
bemanningssituation?
Hur ser bemanningssituationen ut? Beskriv och
kommentera utifrån olika yrkeskategorier.
Hur arbetar vårdcentralen med kompetensutveckling?

Ja

Fullbemannad, förutom på läkarsidan. Har fått dispens för
att ha ST av tf Hälsovalschefen.
Kompetensplan för samtlig personal finns.

Kan vårdcentralen i samband med Hälsovals
verksamhetsgenomgång lämna en sammanställd
fortbildningsplan för samtliga personalkategorier?

Ja

Fortbildningsplan 2020
Carina H – studiebesök annan vårdcentral, samt
handledarutbildning 26 mars.
Carina N – PNA
Inger – PNA
Nina – BVC-dagarna, diabetesdagarna Sundbyholm
Anneli – BVC-dagarna
Sara – OMT-utbildning, handledarutbildning
Jens – inför KOL -grupp
Emelie – inkontinensutb, samordnarnätverksmöten
Susanne – nätverksmöte hälsokoordinator,
diabetesutbildning MdH, diabetesdagarna Sundbyholm
Jenny – diabetesutbildning MdH, diabetesdagarna
Sundbyholm
Caisa – MI-utbildning
Oscar – smittskyddsutbildning
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Fråga

svar

Kommentar
Ellinor – hjärtsviktsutbildning, 7,5 hcp, MI-utbildning
Linn - chefsutbildningsdagar i Achimas regi
Aida – rehabkoordinatorutbildning, 7,5 hcp
Rashid – mellansvenska Läkardagarna i Örebro,
handledarträffar med Josef.Allmän läkardag inom Region
Sörmland, 1 april
Josef – ST
Magdalena – chefsutbildningsdagar i Achimas regi

E-hälsa
Fråga

svar

E-hälsa
Är vårdcentralen ansluten till minst 5 tjänster inom Mina
vårdkontakter?
Vilka tjänster inom Mina vårdkontakter är vårdcentralen
ansluten till?
Vilka erfarenheter har ni av Mina vårdkontakter?

Ja

Arbetar vårdcentralen med digitala tjänster utöver
ovanstående? Vilka?

Ja

Kommentar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boka tid för vaccination mot Covid- 19
(administreras centralt)
Mina bokade tider, av och omboka tid
(administreras centralt)
Boka tid direkt (administreras centralt)
Av och omboka tid (administreras lokalt)
Beställ journalkopia (administreras lokalt)
Fråga sjuksköterskan (administreras lokalt)
Förnya hjälpmedel (administreras lokalt)
Förnya recept (administreras lokalt)
Intyg - avgift enligt prislista (administreras lokalt)

Har under året provat digitalt vårdrum för läkarna, men
efterfrågan var låg, då både patient och läkare upplevde
att telefonsamtal går lika bra.
Skype och Teams-möte används vid rehabsamtal med FK
och arbetsgivare.
IKBT används av psykolog och kurator.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Fråga
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Fråga

svar

Kommentar

Är vårdcentralen hälsodiplomerad?

Nej

Vi har under 2020 efterfrågat hur man blir
hälsodiplomerad, då vi tror att vi gör allt och har den
kompetens som efterfrågas. Finns fortfarande frågetecken
gällande denna fråga, se separat mail.

Fungerar uppdraget kring Sörmlands hälsoprogram
tillfredsställande?

Ja

Har vårdcentralen minst en utsedd ansvarig person
för samtliga fem levnadsvanor?

Ja

Rökning - Linn Vieweg
Alkohol - Jenny Källman
Kost - Jenny Källman, Nina Gejdeman och Susanne
Loman
Psykisk ohälsa - Richard Strandberg/Tilia Kristenson
Fysisk aktivitet - Sara Eriksson
Hälsokoordinator - Susanne Loman

Har vårdcentralen en utsedd hälsokoordinator?

Ja

Susanne Loman

Samverkan
Fråga

svar

Fungerar samverkan med kommunen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Fungerar samverkan med sjukhusen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Fungerar samverkan med övriga vårdgivare
tillfredsställande, T ex läkare på nationella taxan,
upphandlade privata vårdgivare.
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Fungerar samverkan i TRIS tillfredsställande?

Ja
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Kommentar
Vi har haft bra kontakt med samtliga som vi har haft
kontakt med inom kommunen och dessutom har ju
samarbetat ökat under 2020. Fungerat mycket bra!

Rehabmöten med Försäkringskassan,
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Fråga

svar

Kommentera hur samverkan fungerar

Fungerar samverkan med tolkförmedlingar/tolkar
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Kommentar
Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren har fungerat väldigt
bra. Rehabkoordinator utbildad med uppdragsutbildning,
vilket gjort att den rollen förstärkts som en positiv kraft i
rehabarbetet.

Ja

Rehabilitering
Fråga

svar

Har vårdcentralen ett fungerande rehab-team utifrån
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?
Beskriv rehabkoordinatorns nytta för vårdcentralen och
beskriv motsvarande för sakkunnig läkare i
sjukskrivningsprocessen utifrån uppdragsbeskrivningen.
Beskriv pågående/genomförda insatser för en förbättrad
sjukskrivningsprocess för kvinnor och män.

Ja

Har vårdcentralen genomfört/följt upp enligt
dokumentet "Kartläggning för aktuell status för en
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess"

Ja
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Kommentar
Rehabkoordinator är utbildad för rollen och går
tillsammans med respektive läkare igenom varje månad,
läkarens pågående sjukskrivningar. Detta för att påbörja
rehabiliteringen tidigt.
Under året har vi även varit pilot i Stöd för rätt
sjukskrivning, beslutsstöd i Eyedoc vid sjukskrivning.
Rehabkoordinator samtalar inför rehabmöte med den
berörda, arbetsgivaren efter samtycke, försäkringskassan
mfl involverade och bokar rehabmöte med samtliga.
Rehabkoordinatorn säkerställer också att kompletteringar
från FK alltid hanteras skyndsamt.
Sakkunnig läkare har också varit drivande i projektet Stöd
för rätt sjukskrivning, samt tagit upp försäkringsmedicin
vid läkarmöten, vilket varit extra omfattande uppdrag i år
när FK vid många tillfällen förändrat regelverket.
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Verksamhetsutveckling
Fråga

svar

Använder vårdcentralen resultatet av patientenkäten
för att utveckla verksamheten?

Ja

Använder vårdcentralen kvalitetsregister för att
utveckla verksamheten?
Kommentera på vilket sätt

Ja

Ledningssystem
Har vårdcentralen ett ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet (SOSFS 2011:9)Beskriv kort hur systemet
ser ut

Ja

Är vårdcentralen ansluten till webbkollen?
Om ja, kommentera hur många uppringningar som skett
via webbkollen

Ja

Fungerar uppdraget kring
samordningssjuksköterskan tillfredsställande?

Ja

Har vårdcentralen under året arbetat med
förbättringsarbete?
Om ja, beskriv kortfattat vad som genomförts.

Ja

Använder vårdcentralen utdataverktyget Medrave i
sitt förbättringsarbete?

Ja

Kommentar

Fortsatt förbättra våra lokal rutiner i vårt Ledningssystem.
Mycket fokus har lagts på väntelistor och provtagning före
årskontrollen hos läkaren. Årskontroller, där patienter
kallas från väntelista sker idag av diabetes, astma/kol,
hypertoni, hypotyreos, demens och hjärtsvikt.

Läkemedel
Fråga
Individuell förskrivning av läkmedel
Har vårdcentralen under året tagit ut individuell
förskrivning per läkare och fört en dialog kring detta?
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Kommentar
Alla läkare fick i början av december ut sin egen
förskrivning från e-hälsomyndigheten och arbetsplatsens
totala förskrivning diskuterades på läkarmöte.
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Fråga
Har vårdcentralen under året fört en dialog med
läkargruppen kring förskrivning av olämpliga
läkemedel för äldre?

svar
Ja

Kommentar
Vid flera tillfällen på läkarmöte har denna frågeställning
varit uppe. Även vår kliniska apotekare deltar vid
läkarmöte och informerar om olämpliga läkemedel för
äldre. Vår kliniska apotekare har även deltagit vid
läkemedelsgenomgångar på SÄBO under hela året, samt
har haft inbokat patienter med fler än fem läkemedel,
oftast äldre, så det är en ständigt pågående dialog kring
olämpliga läkemedel för äldre.

Jämlik vård
Fråga

svar

Har insatser för att uppnå en jämlik och jämställd
vård genomförts under året?
Om ja, beskriv vilka insatser som genomförts

Ja

Har vårdcentralen kännedom om sårbara grupper i
relation till er verksamhet?

Ja

Kommentar
Lokal rutin för hot och våld har skrivits och i samband
med detta var temat upp på arbetsplatsmöte.

Säker vård
Fråga

svar

Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året?

Ja

Har vårdcentralen en rutin för den vårdhygieniska
egenkontrollen?

Ja

Kommentar

Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård
Fråga
Har protokoll från årligt uppföljningsmöte om insatser
i den kommunala hälso- och sjukvården skickats in
till Hälsoval?
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Fråga
Finns utsedd ansvarig läkare för uppdraget kring
hemsjukvård?
Beskriv hur arbetet kring hemsjukvård är organiserat.
Beskriv hur ni har arbetat för att öka antalet hembesök till
hemsjukvårdspatienter.

svar

Ja

Kommentar
Ja, äldresköterskan arbetar tillsammans med vår
äldreläkare, som har avsatt tid i tidboken för konsultation
och för hembesök. Därtill finns en tydlig lokal rutin som
kopieras in här:
Samordningssköterska för multisjuka och äldre,
Lokal rutin Eskilstuna vårdcentral
Bakgrund
Samordningssköterska för multisjuka och äldre ska i
Region Sörmland finnas på varje vårdcentral och nedan
är ingående arbetsuppgifter.
Prator
Dagligen gå in på Prator för att se vilka patienter som är
inneliggande och är på gång att bli utskrivna, uppdatera i
”prator pärmen” så att den hålls aktuell. Åtgärda det som
är rött i prator, svara på meddelande, SIP:ar och
fristående meddelande. Meddelande till hemsjukvården
skickas via fristående meddelande och bilagor kan
skickas via den vägen. Exempel på bilaga är PDF-fil eller
JPEG-fil.
Trygg och säker utskrivning
Ringa upp patienter som skrivits ut i Prator 7 dygn,
trygghetsskapande samtal efter sjukhusvistelse. Gäller
alla processfärger grön, gul och röd, ej dom som är på
boende eller går till korttidsboende. Gör bokningsunderlag
som telefonsamtal, där kontaktformen ska vara Telefon
Medicinsk. Använd anteckning samordning
multisjuka/äldre T9, åtgärdskod DU007 och XS012 samt
diagnoskod Z769. Anteckning behöver kopplas.
Webbkollen fylls i under samtal och det är en strukturerad
intervjuguide.
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Fråga

svar

Kommentar
Under Coronapandemin gäller även:
För patient som inte är aktuell för hemtjänst och eller
hemsjukvård oavsett boendeform och således inte skrivs
in i slutenvårdsprocessen skickar ansvarig vårdavdelning
fristående meddelande till vårdcentralen i Prator för
uppföljning av patienten. Patienter som är asylsökande
och saknar personnummer måste förmedlas per telefon
till respektive vårdcentral. Samordningssköterskan
ansvarar för uppföljning och ringer patienten. Bokning och
dokumentation sker som vid trygg och säker utskrivning
men med tillägg av åtgärdskod ZV100.
Screening av Covid-19 görs enligt särskild rutin efter
sjukhusvistelse när patienten har hemtjänst, hemsjukvård,
bor på särskilt boende eller inför vistelse på
korttidsboende, till exempel växelvård och
trygghetsboende. Prov tas även då en brukare har
symtom som kan tyda på Covid-19 infektion. Information
och rutiner finns på Insidan under länken:
https://samverkan.regionsormland.se/forvardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-forsjukdomar/corona-virus/
SIP (samordnad individuell planering)
Initiera SIP i Prator vid behov och kalla inblandade till
möte på VC eller hos patienten. Svara på kallelser i Prator
och medverka via videolänk.
Vid SIP sker främsta dokumentationen i Prator och även i
journalen, anteckningstyp Samordning multisjuka/äldre T9
Diagnos - patientens sjukdom och åtgärdskod AU 124.
Uppföljning av SIP sker efter vanligast en månad och
sedan årligen samt ska dokumenteras i Prator samt i
journalen, används åtgärdskod AW010. Avsluta SIP i
prator och skriv orsak om ingen SIP blev av. Om patient
går till korttidsboende ska samordningsansvaret bytas till
aktuell enhet, detta kräver att allt i pågående SIP är
kvitterat.
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Fråga

svar

Kommentar
Tele Q
Ringa VIP samtalen som kommer in och se om det har
kommit in samtal från patient/närstående till
samordningsköterska. Samordningsköterska nås på
telenr 016-104910 knappval 5.
Apodos
Förbereda för dosdisp i Pascal, vilket apotek är aktuellt
samt kontaktinformation ska fyllas i av
samordningsköterskan.
Noka/Doak
Kalla patienter för provtagning gällande sin
blodförtunnade behandling enligt intervall som ska vara
ordinerat av läkare. Nya patienter som får ordinerat
Xarelto ska läggas in på väntelistan samt underlag ska
faxas till AK mottagningen, pat. ska bli uppringd efter
ca 1-2 veckor efter insättande för att höra om det finns
ytterligare frågor som framkommit, fått halsband och
informations broschyr?
Blodprover Hb samt njurprevention KreateninGFR(MDRD) beställs på den läkare som patient tillhör
och brev/kallelse skickas hem.
Pärm finns med underlag, ska läggas in på väntelistan
Ssksa.
Demensutredningar
Se lokal rutin för Demensutredning.
Arbetsterapeut beställer blodprover samt EKG inför
läkarbesöket. Arbetsterapeut kallar enligt remiss från
läkare till minnestest och bokar tid till läkare för att besked
ska ges, arbetsterapeut har ett uppföljande samtal med
närstående.
Som samordningssköterska inboka de patienter som har
ett behov av kontinuerlig kontakt samt erbjuda hembesök
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Fråga

svar

Kommentar
vid behov. Tröskelprincipen gäller, kan ej patienten ta sig
till vc ska även läkarhembesök kunna erbjudas.
Gott samarbete med hemsjukvården eftersträvas. Viktigt
att skriva uppdrag, finns som eget sökord i
dokumentationen, spara och skickas som bilaga via prator
som fristående meddelande. Uppdrag kan vara
såromläggningar, kompressionslindning, provtagningar
underlag kan bifogas via prator. Egenvårdsintyg gällande
tex att hemtjänsten ska ge patientläkemedel från
dosett/apodos ska skickas ett ex till patienten samt ett till
biståndsenheten. Ansvarsövertag skriver läkare, ska
finnas ett sökord för det i journalen som sedan kan
skickas till ssk hemsjukvården via fristående meddelande.

Finns utsedd ansvarig läkare för uppdraget kring
särskilt boende?
Beskriv hur arbetet kring särskilt boende är organiserat.

Ja

Kontinuitetsprincipen är viktig, så samma läkare rondar
våra SÄBO och det är samma rondtider varje vecka. Vid
röda dagar eller semester så informeras ssk på SÄBO av
SÄBO-läkare om förändring av rondtider, vilket i princip
endast händer vid röda dagar.
Sköterskan ansvarar för att rondlistan är uppdaterad vid
rondning, läkare dikterar journalanteckning efter rond,
som skickas till sköterskan på SÄBO. Läkaren har en
mobil för SÄBO, som besvaras under vårdcentralens
öppettider. De få tillfällen ej läkaren är tillgänglig så ringer
SÄBO-ssk på Viptelefon på vårdcentralen.

Miljö
Fråga
Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller
miljöfrågor?
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svar

Kommentar

Ja
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Fråga
Har vårdcentralen infört en miljöpolicy?

svar
Ja

Kommentar
Finns både inom Achima och lokal rutin vår vårdcentralen,
samt miljömål som är en del av miljöpolicyn.

Demens
Fråga
Finns ett demensteam på vårdcentralen?
Om ja, kommentera vilka yrkeskategorier som ingår.

svar
Ja

Kommentar
Arbetsterapeut som gör minnesutredningar och registrerar
i SveDem. Arbetsterapeuten samarbetar med ansvarig
läkare och samordningssköterska för äldre, kring
respektive patient. Lokal rutin finns för hur
tillvägagångssättet kring demens ska handläggas på
vårdcentralen och de olika professionernas uppgift.

Hjärtsvikt
Fråga
Har vårdcentralen en hjärtsviktsmottagning?

svar
Ja

Kommentar
En lokal rutin för läkarna för utredning av patienter med
nyupptäckt hjärtsvikt och för uppföljning av tidigare
konstaterad hjärtsvikt finns samt en lokal rutin för
årskontroller hos hjärtsviktssköterskan av patienter med
hjärtsvikt.
Patienterna sätts på väntelista och kallas årligen för
årskontroller av utbildad hjärtsköterska, som ansvarar för
vår hjärtsviktsmottagning,

Astma/KOL
Fråga
Har vårdcentralen en astma/KOL mottagning?

svar
Ja

Kommentar
Lokal rutin finns.

Cancer
Fråga
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svar

Kommentar
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Fråga
Har införandet av Standardiserade vårdförlopp (SVF)
inom cancervården fungerat tillfredställande på
vårdcentralen?
Om nej, kommentera varför det inte fungerat.

svar

Kommentar

Ja

Kroniker
Fråga
Kroniker
Har vårdcentralen säkerställt att de prioriterade
kronikerna får tillgång till såväl planerade som oplanerade
besök?
Beskriv hur
Om nej, kommentera varför

svar
Ja

Kommentar
Ja, vi har väntelista för samtliga kroniker och tydliga
lokala rutiner med provtagning före årskontrollen hos
läkare.

Psykisk hälsa
Fråga
Har vårdcentralen ett psykosocialt team?
Kommentera vilka yrkeskategorier som ingår
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svar
Ja

Kommentar
Psykolog, kurator, rehabkoordinator och läkare finns på
vårdcentralen och arbetar som team i de komplicerade
fallen, där rehabmöte är aktuellt.
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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel spirometrier per listade
patienter

0%

0%

1%

Antal rapporterade
grundregistreringar med diagnos
kol

0 st

0 st

0 st

Antibiotikaförskrivning

133

110

85

130 st

242 st

456 st

Diabetes - HbA1c

89,4 %

95,3 %

87,4 %

minst 90 %

Andel patienter med typ-2
diabetes som når mål för
blodtryck, NDR

45,4%

39%

37,6%

70%

Andel genomförda
undersökningar inklusive
riskbedömning av fotstatus hos
diabetespatienter

77%

69,4%

62,7%

minst 95 %

Antalet grundregisteringar med
diagnos demens i SveDem de
senaste 12-månaderna

9 st

Andel av vårdcentralens listade
65 år och äldre som erhållit
vaccination mot
säsongsinfluensa

35 %

44 %

53 %

3 st

35 st

30 st

33 st

33 st

36 st

0%

100 %

Antal registrerade diabetiker i
NDR

Antalet uppföljningar av patienter
med diagnos demens de senaste
12-månaderna
Antal patienter med välgrundad
misstanke om cancersjukdom
Andel registrerade
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Sörmland

Acceptabel nivå

max 175

3 st
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Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

hjärtsviktspatienter i
kvalitetsregistret RiksSvikt av
totalt antal individer som besökt
sviktmottagningen innevarande
år

Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram åtgärder för att öka andelen patienter som når mål för blodtryck

Magdalena Sjöholm

2021-05-21
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Vård i rimlig tid
Indikatorer

Utfall 2018

Andel besvarade telefonsamtal
samma dag
Tillgänglighet till medicinsk
bedömning inom tre dagar
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84 %

Utfall 2019

Utfall 2020

94 %

98 %

0%

79 %

Sörmland

Acceptabel nivå
90 %
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Säker vård
Indikatorer

Utfall 2018

Andel individer (75 år och äldre)
med läkemedel som bör
undvikas

7,4 %

Andel individer (75 år och äldre)
som fått läkemedelsgenomgång i
primärvården

16,7 %
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Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå
max 8,5 %

14,7 %

34,6 %

min 50 %
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Effektiv vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

59,8 %

45,5 %

54,7 %

38,7 %

41%

Andel kallade till Sörmlands
Hälsoprogram

97%

86%

100%

100%

Andel deltagare i Sörmlands
Hälsoprogram

70%

57%

39%

55%

Antal deltagare som ges vidare
insatser i Sörmlands
Hälsoprogram

48 st

53 st

79 st

Andel mångbesökare på
akutmottagningarna i relation till
antal listade

0,26 %

0,22 %

0,22 %

Andel oplanerade återinskrivna
inom 30 dagar i relation till antal
listade

0,06 %

0,12 %

0,15 %

Läkarkontinuitet
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Patientfokuserad vård
Indikatorer
Antal ärenden till
patientnämnden
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

8 st

5 st

10 st

Sörmland

Acceptabel nivå
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BVC
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

Andel av alla BVC-barn som
gjort språktest

98,7 %

100 %

46,5 %

68%

98 %

Andel av alla BVC-barn som
gjort hörseltest

100 %

100 %

93,9 %

92%

98 %

BVC - MPR-vaccination

98,6 %

95,8 %

96%

96 %

Andel mödrar som besvarat
EPDS-formulär

84,7 %

69 %

76,5 %

77 %

98 %

Andel av alla barn och deras
föräldrar som erbjudits
teambesök vid 3-års ålder

12,7%

99%

70%
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98%
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Kroniker
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal identifierade patienter med
kol

86 st

124 st

132 st

Antal identifierade patienter med
hjärtsvikt

33 st

71 st

104 st

Antal identifierade patienter med
demens

72 st

45 st

65 st

Antal identifierade patienter med
diabetes

358 st

452 st

455 st

Totalt antal identifierade
patienter för samtliga
diagnosgrupper (diabetes,
demens, hjärtsvikt och kol)

518 st

597 st

756 st

3%

4%

7%

Totala antalet årskontrollbesök
till läkare för samtliga
diagnosgrupper (diabetes,
demens, hjärtsvikt, kol)

312 st

328 st

292 st

Totala antalet årskontrollbesök
till sjuksköterska för samtliga
diagnosgrupper (diabetes,
demens, hjärtsvikt, kol)

3 st

1 st

39 st

Andel besök till läkare av
kroniker
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Sörmland

Acceptabel nivå
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Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård
Indikatorer
Antal genomförda SIP
(Samordnad individuell plan)
enligt KVÅ kod AU124
Andel SIP (Samordnad
individuell plan) per 1000 listade
patienter
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Utfall 2018

Utfall 2019

0 st

6 st

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

0%
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Rehabilitering
Indikatorer
Antal sjukfall per 1000 listade i
arbetsför ålder 16-67 år (ny)
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

87,25 st
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Levnadsvanor
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Kvalificerat rådgivande samtal
om tobaksbruk (DV 113) per
1000 listade

2 st

6 st

6 st

Rådgivande samtal om fysisk
aktivitet (DV 132) per 1000
listade

91 st

278 st

193 st

Rådgivande samtal om
alkoholvanor (DV 122) per 1000
listade

4 st

4 st

11 st

Kvalificerat rådgivande samtal
om matvanor (DV 143) per 1000
listade

50 st

81 st

72 st

0 st

1 st

1 st

0,01 %

0,11 %

0,14 %

Antal förskrivna FaR (DV 200)
per 1000 listade
Andel listade som ordinerats
fysisk aktivitet på recept
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Sörmland

Acceptabel nivå
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