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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 %.
Patientsäkerhetsberättelse
De regiondrivna vårdcentralerna har inte skrivit någon patientsäkerhetsberättelse för 2020. Patientsäkerhetsenheten inom Region Sörmland kommer ta
fram en central patientsäkerhetsberättelse för 2020 där de regiondrivna vårdcentralerna ingår. Detta kommer genomföras i april 2021.
Vårdcentralsspecifika uppdrag
VC Bagaregatan har fått följande uppdrag att arbeta vidare med utifrån resultatet av uppföljningen:
•

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram åtgärder för att öka kontinuiteten till läkare

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

Kvinnor

Män

Antal listade individer

13 348 st

Andel listade personer 80 år och äldre

5,9 %

Antal hemsjukvårdspatienter

71 st

CNI per listad

index 2,3

Antal besök per listad på vårdcentralen

2,2 st

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

Utfall 2020

59,99 %
16 063

11 130

27 193 st

Antal besök läkare exkl BVC

5 645

4 075

9 720 st

Antal besök sjuksköterska exkl BVC

4 729

3 973

8 702 st

Antal besök psykolog/kurator exkl BVC

1 516

588

2 104 st

Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral)

2 182

1 071

3 253 st

Antal besök arbetsterapeut

532

200

732 st

Antal besök av läkare i SÄBO

147

73

220 st

9

9

15

Antal besök av läkare i hemsjukvård
Antal besök sjukgymnast (privata
vårdgivare)
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

07.15-17.00 mån-fre

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

Ja

Vi har en dsk-filial i Jönåker som under pandemin haft
reducerad verksamhet.

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

Nej

Vi är välbemannade med sekreterare, undersköterskor,
rehabkoordinatorer, fysioterapeuter och samtalsteam.
Vi har vakanser inom specialister i allmänmedicin och
distriktssköterskor och skulle behöva utöka tillgänglig tid
för arbetsterapeut.

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

Ja

E-hälsa
Fråga

svar

Kommentar

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

Vi har i dagsläget 7 tjänster men vill erbjuda fler.

Arbetar vårdcentralen med digitala tjänster utöver
ovanstående? Vilka?

Ja

Vi använder videomöten via Vidicue samt
självmonitorering ex Optilogg och Diasend.
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Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Fråga

svar

Är vårdcentralen hälsodiplomerad?

Ja

Fungerar uppdraget kring Sörmlands hälsoprogram
tillfredsställande?

Ja

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

Ja

Har vårdcentralen en utsedd hälsokoordinator?

Ja

Kommentar

Vi har fördelat ansvaret för dessa på en dsk, en
sjukgymnast, en dietist och en kurator.

Samverkan
Fråga

svar

Kommentar

Fungerar samverkan med kommunen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Fungerar samverkan med sjukhusen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Nej

Överlag fungerar samverkan med sjukhusklinikerna bra.
Vi upplever dock att samarbetet med den psykiatriska
kliniken fungerat otillfredsställande under 2020. Vi hoppas
att den nya funktionen med psykiatrikonsult kommer vara
en del i ett bättre samarbete.

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

Nej

Vi har ett bra samarbete med de privata vårdcentralerna
Stadsfjärden och Din Doktor. Ett område som varit
problematiskt är fysioterapi där vi har upplevt att patienter
som vi bedömt varit fysioterapeutiskt färdigbehandlade
fortsatt att träna via privata fysioterapeuter. Vi upplever
även problem i samarbetet med vårdgivaren Kry vilket
kommunicerats separat med Hälsoval.

Fungerar samverkan i TRIS tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

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

svar

Kommentar

Ja

Rehabilitering
Fråga

svar

Kommentar

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

Vi har en engagerad rehabkoordinator vilket ger en
avsevärd kvalitetshöjning och vi kommer utöka den
tjänsten. TRIS är fortsatt välfungerande under året. VI
arbetar med rehab-planer och KBT behandlingar. Alla
patienter har en namngiven rehabkoordinator och
arbetsterapeut utöver läkare och sjuksköterska.
Rehabteam med sjukgymnaster, arbetsterapeut,
kuratorer/psykolog träffas varje vecka för
bedömningar/planeringar. Rehab-koordinatorn har en
viktig roll i denna samverkan både inom vårdcentralen,
med sakkunnig läkare i verksamheten och även med
representant samt arbetsförmedling. Under hösten har
verksamheten anställt och inskolat en ny
rehabkoordinator.
Vi har börjat med SRS under 2020 . Det finns en något
blanda upplevelse i läkargruppen kring detta men vi testar
nu och kommer utvärdera.
Alla sjuksköterskor och distriktssköterskor har gått en 2timmars webbutbildning i försäkringsmedicinska frågor i
telefonrådgivning.

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

Ja

Vi arbetar med detta bland annat genom att säkerställa att
koordinatorfunktionen är väl bemannad, fortlöpande
registrera behandlingsinsatser i Villkor 3. Vi har startat
upp SRS vilket in sin tur möjliggör för snabb elektronisk
kommunikation mellan sjukskrivande läkare och
rehabkoordinator. Vi utbildar både läkare,
sjuk/distriktssköterskor, rehabkoordinatorer i
försäkringsmedicin samt erbjuder handledning med Urban
Bengtson.
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Fråga

svar

Kommentar

svar

Kommentar

Verksamhetsutveckling
Fråga
Använder vårdcentralen resultatet av patientenkäten
för att utveckla verksamheten?

Ja

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

Ja

Utöver Medrave använder vi bland annat NDR, Rikssvikt,
SveDem.

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

Ja

Som regiondriven vårdcentral ingår vi i Region Sörmlands
ledningssystem. Patientsäkerhetsronden ställdes in under
2020 p g a pandemin.

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

Ja

324

Fungerar uppdraget kring
samordningssjuksköterskan tillfredsställande?

Ja

Vi har två namngivna samordningssköterskor. Utöver det
arbetar vi för att varje teamsköterska är ansvarig för
samordning som ett led i relationsbeserad primärvård.

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

Ja

Som för alla enheter ändrades fokus markant pga
pandemin, VI har såklart satt stort fokus på att basala
hygienrutiner och ser ett markant förändrat mönster.
Vi har ändrat arbetssätt kring diabetespatienter och inför
diabetesbesök till teamsköterska (utöver insulin och
nydebut). Detta har förbättrat vår tillgänglighet och våra
väntetider för denna patientgrupp.
Vi har arbetat med att utveckla samtliga medarbetares
färdigheter i samtalsmetodik, bland annat genom fyra
workshops och korta uppföljningar.

Använder vårdcentralen utdataverktyget Medrave i

Ja

Vi har mycket glädje av Medrave och har haft flera
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Fråga

svar

sitt förbättringsarbete?

Kommentar
gemensamma "Medravemöten" med läkarna där alla sitter
framför sin bärbara dator och vi tittar våra egna siffror i
Medrave. Vi upplever att det ibland inte fungerar optimalt i
utbytet mellan NCS Cross och Medrave och skulle gärna
ha en dialog kring detta med Hälsoval.

Läkemedel
Fråga

svar

Individuell förskrivning av läkmedel
Har vårdcentralen under året tagit ut individuell
förskrivning per läkare och fört en dialog kring detta?

Ja

Har vårdcentralen under året fört en dialog med
läkargruppen kring förskrivning av olämpliga
läkemedel för äldre?

Ja

Kommentar
Vi har tittat på förskrivning utifrån olika perspektiv.
Dels utifrån ribbor 2020, dels i samband med
uppföljning av Läkemedelskommittén samt avseende
förskrivning olämplig läkemedel till äldre.

Jämlik vård
Fråga

svar

Kommentar

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

Ja

En grundpelare för jämlik och jämställd vård anser vi vara
personlig kontinuitet. Vi har haft låga siffror för detta och
har därför arbetet vidare med listning för att tydliggöra
vem inom resp personalkategori som ansvarar för
patienten. Vi har även genomfört intern fortbildning i
samtalsmetodik samt bokat re certifiering HBTQ.

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

Ja

Denna fråga täcker in hela bredden av vårt arbetssätt.
Från BVCs strukturerade förebyggande arbete och
samverkan med kommun och socialtjänst, samarbete
med Barnskyddsteamet, arbetet med nyanlända och
deras uppföljningar, arbete med riskbruk och beroende,
med psykisk ohälsa via samtalsteam och fast läkare,
kronikervård via fast läkare, teamsjuksköterska och
spetssjuksköterskor, fördelning av hemsjukvårdspatienter
på listad läkare och samarbetet med hemsjukvården,
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Fråga

svar

Kommentar
fokus på våld i nära relationer etc.

Säker vård
Fråga

svar

Kommentar

Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året?

Nej

Inte gjorts 2020

Har vårdcentralen en rutin för den vårdhygieniska
egenkontrollen?

Ja

Vi har av naturliga skäl haft stort fokus på basala
hygienrutiner. Vi har bl a ytterligare stramat upp
klädrutiner så att alla yrkesgrupper nu använder
arbetskläder.

Läkarinsatser i särskilda boenden samt hemsjukvård
Fråga

svar

Kommentar

Har protokoll från årligt uppföljningsmöte om insatser
i den kommunala hälso- och sjukvården skickats in
till Hälsoval?

Nej

Vi har inte fått detta från kommunen. Vi stötte senast för
en vecka sedan på i denna fråga och hoppas att det snart
inkommer.

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.

Ja

Alla läkare ansvarar för sina hemsjukvårdspatienter. Vi
har haft svårt att få information om vilka patienter som har
hemsjukvård men har nu inför rutinen att kommunen
skickar en lista med hemsjukvårdspatienter varje månad.
Kontakt tas företrädesvis via Prator men även direkt med
respektive läkare.

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

Ja

Vi har tre två ansvariga läkare utsedda för de
äldreboenden vi ansvarar för: En för St Anna i Nyköping,
en för Betelhemmet och Lundagården i Jönåker samt en
för Östra Kvarngatan i Nyköping. Läkarna har avsatt tid
för att hantera både ronder samt löpande ärenden.
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Miljö
Fråga

svar

Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller
miljöfrågor?

Ja

Har vårdcentralen infört en miljöpolicy?

Ja

Kommentar
Miljöfrågor tas regelbundet upp på APT. Vi har 1
miljöombud och 2 assisterande ombud. Alla nyanställda
genomför den webbaserade miljöutbildning i
kompetensportalen. Alla nyanställda får miljöinformation
av miljöombudet genom introduktionsprogrammet.

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

svar

Kommentar

Ja

Hjärtsvikt
Fråga
Har vårdcentralen en hjärtsviktsmottagning?

svar

Kommentar

Ja

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

svar

Kommentar

Ja

Cancer
Fråga
Har införandet av Standardiserade vårdförlopp (SVF)
inom cancervården fungerat tillfredställande på
vårdcentralen?
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Fråga

svar

Kommentar

svar

Kommentar

Om nej, kommentera varför det inte fungerat.

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

Ja

Samtliga listade invånare, inklusive kroniker, tillhör en
lista med namngiven läkare, sjuksköterska, fysioterapeut
och arbetsterapeut. Läkaren har kroniker på
planeringslista för individanpassade kontroller vilka ibland
utförs av teamsjuksköterska när så lämpar sig. Vi har
dessutom kronikerna på planeringslistor till
spetssjuksköterskor inom diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt,
NOAK och demens.

Psykisk hälsa
Fråga
Har vårdcentralen ett psykosocialt team?
Kommentera vilka yrkeskategorier som ingår
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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Indikatorer
Andel spirometrier per listade
patienter
Antal rapporterade
grundregistreringar med diagnos
kol
Antibiotikaförskrivning

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

2%

1%

2%

146 st

61 st

68 st

149

127

99

Antal registrerade diabetiker i
NDR
Diabetes - HbA1c
Andel patienter med typ-2
diabetes som når mål för
blodtryck, NDR
Andel genomförda
undersökningar inklusive
riskbedömning av fotstatus hos
diabetespatienter

max 175

88,5 %

91,1 %

88,2 %

minst 90 %

57%

55,1%

53,4%

70%

66,9%

67,5%

55,7%

minst 95 %

50 st

0 st

47 %

65 %

9 st

0 st

111 st

78 st

112 %

98 %

38 %

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

Acceptabel nivå

627 st

Antalet grundregisteringar med
diagnos demens i SveDem de
senaste 12-månaderna
Andel av vårdcentralens listade
65 år och äldre som erhållit
vaccination mot
säsongsinfluensa

Sörmland

69 st

Andel registrerade
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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
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Vård i rimlig tid
Indikatorer
Andel besvarade telefonsamtal
samma dag
Tillgänglighet till medicinsk
bedömning inom tre dagar

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

100 %

100 %

100 %

94 %

0%

77 %
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Säker vård
Indikatorer
Andel individer (75 år och äldre)
med läkemedel som bör
undvikas
Andel individer (75 år och äldre)
som fått läkemedelsgenomgång i
primärvården

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

7%

6,7 %

5,8 %

max 8,5 %

21,2 %

26,2 %

15 %

min 50 %
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Effektiv vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

32,7 %

22,9 %

13,5 %

38,7 %

41%

Andel kallade till Sörmlands
Hälsoprogram

90%

96%

94%

100%

Andel deltagare i Sörmlands
Hälsoprogram

65%

63%

56%

55%

Antal deltagare som ges vidare
insatser i Sörmlands
Hälsoprogram

169 st

128 st

96 st

Andel mångbesökare på
akutmottagningarna i relation till
antal listade

0,22 %

0,22 %

0,11 %

Andel oplanerade återinskrivna
inom 30 dagar i relation till antal
listade

0,16 %

0,18 %

0,22 %

Läkarkontinuitet

Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram åtgärder för att öka kontinuiteten till läkare

Staffan Ahlkvist

2021-05-21
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Patientfokuserad vård
Indikatorer
Antal ärenden till
patientnämnden

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

11 st

17 st

12 st
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Sörmland

Acceptabel nivå
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BVC
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

71,9 %

68%

98 %

95,1 %

92%

98 %

97,2 %

96%

96 %

77 %

98 %

Andel av alla BVC-barn som
gjort språktest

94,1 %

Andel av alla BVC-barn som
gjort hörseltest

95,1 %

BVC - MPR-vaccination

97,1 %

Andel mödrar som besvarat
EPDS-formulär

82,4 %

86 %

77,6 %

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

92,8%

100%

56%

95 %

98%

Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Vårdcentralen får i uppdrag att se över arbetssätt och ta fram handlingsplan för att öka andelen teambesök vid 3-årsålder. Vid
behov kan Barnhälsovårdens utvecklingsenhet kontaktas.

Staffan Ahlkvist

2021-05-21
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Kroniker
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal identifierade patienter med
kol

278 st

162 st

Antal identifierade patienter med
hjärtsvikt

304 st

132 st

Antal identifierade patienter med
demens

65 st

50 st

52 st

Antal identifierade patienter med
diabetes

613 st

632 st

613 st

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

948 st

965 st

813 st

7%

5%

7%

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

423 st

434 st

321 st

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

374 st

594 st

338 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

Utfall 2018

Utfall 2019

1 st

68 st

Andel SIP (Samordnad
individuell plan) per 1000 listade
patienter

Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping, Uppföljning av 2020

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

0%
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Rehabilitering
Indikatorer

Utfall 2018

Antal sjukfall per 1000 listade i
arbetsför ålder 16-67 år (ny)

Vårdcentralen Bagaregatan Nyköping, Uppföljning av 2020

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

66,76 st
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Levnadsvanor
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

12 st

15 st

10 st

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

36 st

36 st

15 st

Rådgivande samtal om
alkoholvanor (DV 122) per 1000
listade

1 st

0 st

1 st

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

5 st

6 st

6 st

Antal förskrivna FaR (DV 200)
per 1000 listade

2 st

3 st

1 st

0,2 %

0,34 %

0,07 %

Andel listade som ordinerats
fysisk aktivitet på recept
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Sörmland

Acceptabel nivå
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