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Vårdcentralen Gnesta

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 Gnesta har fått följande uppdrag att arbeta vidare med utifrån resultatet av uppföljningen:
•

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram individuell läkemedelsförskrivning samt ha en dialog kring detta

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

Kvinnor

Män

Antal listade individer

Utfall 2020
9 834 st

Andel listade personer 80 år och äldre

5,4 %

Antal hemsjukvårdspatienter

140 st

CNI per listad

index 2,08

Antal besök per listad på vårdcentralen

2,5 st

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

64,4 %
13 338

9 790

23 128 st

Antal besök läkare exkl BVC

4 997

3 873

8 870 st

Antal besök sjuksköterska exkl BVC

3 574

3 819

7 393 st

Antal besök psykolog/kurator exkl BVC

1 619

695

2 314 st

Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral)

2 216

916

3 132 st

544

246

790 st

Antal besök av läkare i SÄBO

42

35

77 st

Antal besök av läkare i hemsjukvård

51

40

87

Antal besök arbetsterapeut

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

Mån - fre: kl 07.15-17.00

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

Ja

SMO

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

Nej

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

Ja

Ja .Samtliga medarbetare har en fortbildningsplan, som
följs upp vid det årliga medarbetarsamtalet

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
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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

Ja men har haft låg prioritet under 2020

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

Fungerar för det mesta bra. Uppdragen går tyvärr ihop för
ofta och skapar osäkerhet kring vad som gäller i olika
situationer. Främst gäller detta ekonomi.

Inte aktuellt

Fungerar samverkan i TRIS tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Nej

Fungerar samverkan med tolkförmedlingar/tolkar
tillfredsställande?

Ja
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Fråga

svar

Kommentar

svar

Kommentar

Kommentera hur samverkan fungerar

Rehabilitering
Fråga
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

Vi har gjort en extra satsning och haft fokus på
sjukskrivningsprocessen för att ha samsyn framförallt i
läkargruppen som haft handledning
Arbetet fortsätter för att utveckla processen och det internt
arbetet tillsammans med alla yrkesgrupper, det finns
avstämningsmöten regelbundet med rehabkoordinator
samt med FK kring långa sjukskrivningsärenden.

Verksamhetsutveckling
Fråga

svar

Kommentar

Använder vårdcentralen resultatet av patientenkäten
för att utveckla verksamheten?

Ja

Ingen enkät genomförd 2020

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

Ja

Verksamhetens specialistsjuksköterskor använder
resultaten för att tillsammans med respektive team
utveckla inom berörda områden.
Medrave används för uppföljning och dialog men kan
utvecklas betydligt

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. Under 2020 har ingen
patientsäkerhetsrond genomförts.
Vi arbetar aktivt med synergi

Är vårdcentralen ansluten till webbkollen?
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Fråga

svar

Kommentar

Om ja, kommentera hur många uppringningar som skett
via webbkollen
Fungerar uppdraget kring
samordningssjuksköterskan tillfredsställande?

Ja

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

Ja

Ett stort förbättringsområde har varit de olika
patientflödena under pandemin och förändrat arbetssätt
Verksamheten har startat ett arbete kring patienter med
kvarstående rehab behov efter covid.
Ett teamarbete har haft fokus på barn som närstående när en vuxen blir sjuk, skadad eller har ett missbruk,
"våga fråga". Tagits upp med all personal som
förebyggande arbete, broschyrer tagits fram som kan
lämnas till patient.
Sjukgymnast fortsatt utveckla sitt arbete kring
kvinnohälsa.
Övrigt utvecklingsarbete har tyvärr till viss del fått vänta
dels pga pandemin men också pga en sämre bemanning

Använder vårdcentralen utdataverktyget Medrave i
sitt förbättringsarbete?

Ja

Ja

Läkemedel
Fråga

svar

Kommentar

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

Nej

Vi har diskuterat följsamheten gällande olämpliga
läkemedel.
Vi följer antibiotikaribban som kvalitetesförbättring men vi
behöver göra mer arbete kring individuell förskrivning

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

Ja

Ja i dialog m apotekare, samt på läkarmöten
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Aktivitet

Ansvarig

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram individuell läkemedelsförskrivning samt
ha en dialog kring detta

Ann-Louise Rågefalk

Slutdatu
m
2021-0521

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

Mål för året för att skapa trygghet och en jämlik samt
jämställd vård var att genomföra listning på läkare samt
utveckla teamarbetet för att öka den personliga
kontinuitet, vilket vi tyvärr pga pandemin samt
bemanningsproblem.
Värdegrundsarbete är ett ständigt arbete som lyfts i olika
sammanhang

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

Ja

Ja barnhälsovård på familjecentraler tillsammans med
socialtjänsten

Säker vård
Fråga

svar

Kommentar

Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året?

Nej

Nej inte för detta år

Har vårdcentralen en rutin för den vårdhygieniska
egenkontrollen?

Ja

Ja

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?
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Fråga

svar

Kommentar

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

Ja, Två läkare delar på ansvaret, SÄBO samt
hemsjukvården, finns rondtider varje vecka Hembesök
görs efter behov
En läkare ansvarig för korttidsvården
Regelbundna möten mellan VC o kommunen

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

Ja

Ja en läkare ansvarig, bra samverkan o rutiner

Miljö
Fråga

svar

Kommentar

Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller
miljöfrågor?

Ja

Samtlig personal genomför årlig utbildning i
kompetensportalen.
Mijlöutbildnig ingår i vårdcentralens introduktionsprogram.
Miljö finns som stående punkt på APT.

Har vårdcentralen infört en miljöpolicy?

Ja

Region Sörmland har en framtagen miljöpolicy som vi
följer.

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

svar
Ja

Kommentar
Ja, läkare, sjuksköterska o arbetsterapeut

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

svar
Ja

Kommentar
Ja

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

svar
Ja

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
En del av våra kroniker, främst årliga diabeteskontroller
har blivit försenade pga pandemin. Vi har ställt om många
läkarbesök till telefonbesök, samtliga akuta har vi tagit
hand om. En stor del av våra kroniker har valt att inte göra
fysiska besök.
Vi har kontroll på väntelistor och prioriterar.

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

28 st

Antibiotikaförskrivning

165

168

120

563 st

587 st

580 st

Diabetes - HbA1c

90,4 %

92,2 %

87,2 %

minst 90 %

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

69,9%

63,6%

56,4%

70%

Andel genomförda
undersökningar inklusive
riskbedömning av fotstatus hos
diabetespatienter

66,4%

76,5%

84,7%

minst 95 %

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

13 st

9 st

6 st

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

42 %

40 %

53 %

1 st

2 st

4 st

47 st

68 st

65 st

44 %

20 %

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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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

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel besvarade telefonsamtal
samma dag

94 %

92 %

95 %

Tillgänglighet till medicinsk
bedömning inom tre dagar

91 %

0%

75 %
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Säker vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

9,2 %

8,4 %

6,3 %

max 8,5 %

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

21,5 %

25 %

20,2 %

min 50 %
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Effektiv vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

42,6 %

47,2 %

41,9 %

38,7 %

41%

Andel kallade till Sörmlands
Hälsoprogram

85%

100%

81%

100%

Andel deltagare i Sörmlands
Hälsoprogram

48%

49%

32%

55%

Antal deltagare som ges vidare
insatser i Sörmlands
Hälsoprogram

20 st

31 st

41 st

Andel mångbesökare på
akutmottagningarna i relation till
antal listade

0,05 %

0,08 %

0,1 %

Andel oplanerade återinskrivna
inom 30 dagar i relation till antal
listade

0,06 %

0,12 %

0,12 %

Läkarkontinuitet
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Patientfokuserad vård
Indikatorer
Antal ärenden till
patientnämnden
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

18 st

14 st

7 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

94,5 %

99 %

55,2 %

68%

98 %

Andel av alla BVC-barn som
gjort hörseltest

97,7 %

97 %

96,1 %

92%

98 %

95,6 %

96%

96 %

77 %

98 %

BVC - MPR-vaccination

95 %

Andel mödrar som besvarat
EPDS-formulär

54,5 %

70 %

78,4 %

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

90,2%

98%

80%
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Kroniker
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal identifierade patienter med
kol

149 st

141 st

188 st

Antal identifierade patienter med
hjärtsvikt

141 st

108 st

146 st

Antal identifierade patienter med
demens

75 st

47 st

52 st

Antal identifierade patienter med
diabetes

838 st

612 st

586 st

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

738 st

903 st

775 st

5%

5%

3%

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

547 st

580 st

271 st

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

451 st

484 st

383 st

Andel besök till läkare av
kroniker
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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

28 st

59 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

110,25 st

21(22)

Levnadsvanor
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

3 st

5 st

6 st

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

29 st

38 st

69 st

Rådgivande samtal om
alkoholvanor (DV 122) per 1000
listade

1 st

1 st

0 st

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

3 st

4 st

12 st

Antal förskrivna FaR (DV 200)
per 1000 listade

0 st

1 st

1 st

0,05 %

0,06 %

0,08 %

Andel listade som ordinerats
fysisk aktivitet på recept

Vårdcentralen Gnesta, Uppföljning av 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

22(22)

