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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,
Vårdcentralen Trosa, Uppföljning av 2020

2(26)

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

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram individuell läkemedelsförskrivning och föra en dialog kring detta
Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram en sammanställd fortbildningsplan för samtliga yrkeskategorier
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

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

Kvinnor

Män

Antal listade individer

Utfall 2020
13 418 st

Andel listade personer 80 år och äldre

4,7 %

Antal hemsjukvårdspatienter

146 st

CNI per listad

index 1,95

Antal besök per listad på vårdcentralen

2,4 st

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

64,18 %
15 104

13 062

28 166 st

Antal besök läkare exkl BVC

5 769

4 670

10 439 st

Antal besök sjuksköterska exkl BVC

5 335

5 504

10 839 st

Antal besök psykolog/kurator exkl BVC

1 049

572

1 621 st

Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral)

2 088

1 746

3 834 st

Antal besök arbetsterapeut

306

165

471 st

Antal besök av läkare i SÄBO

119

70

189 st

Antal besök sjukgymnast (privata
vårdgivare)

520

416

936 st

67

70

136

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

Vårdcentralen Trosa
Vårdcentralen Trosa
Öppet dagligen 08:00-17:00,då garanteras
läkarbemanning. Lab har drop in mottagning från kl. 07:30
dagligen. Sjukgymnastik och samtalsteam tar emot besök
från och med 07:30 samt fram till 17:30 vid bokade tider
varje vecka.

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

Ja

Vårdcentralen Trosa
Vårdcentralen Trosa
Filialen i Vagnhärad med distriktssköterskemottagning har
varit i bruk varje vecka fram till september -18 då
kommunen tagit tillbaka lokalerna för egen verksamhet.
Funktionsprogram är genomfört för nyöppning av
mottagningen med utökat utbud för befolkningen snarast
lokalerna färdigställts. Tyvärr har detta ytterligare dragit ut
på tiden och vid 2020 års utgång är mottagningen ännu
inte i gång. Verksamheten har fortsatt att påpekat
fördröjningen och försökt påverka uppstarten men har nu
blivit en fråga full av frustration då det är omöjligt att
planera när beslut uteblir. Frågan tycks ha blivit en politisk
fråga som nu politiken får bemöta vid ev. frågor från
befolkning eller media.
SSIH Trosa och Gnesta är placerad i lokaler och i
organisationen Trosa VC. Samverkar med två kommuner
som har olika arbetssätt och syn på sätt att hantera frågor
av samverkansintresse såsom ex. insättande av nattvak
och kring frågor om vem som gör vad i olika situationer.
Har lett till några avvikelser då SSIH ofta kräver snabb
handläggning och kommuner kan hävda längre
handläggningstider bl.a. Eller att resursfrågor går före
patientsäkerhetsfrågor. Beslut är flera ggr beroende på
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Fråga

svar

Kommentar
person i tjänst. Saknar ett länsövergripande ansvar för
SSIH samt uppföljningar efter avslutad projekttid efter Maj
Rom. Sakfrågor hanteras olika i länet vilket gärna får ske
lokalt men grunden saknas. Frågan är om SSIH verkligen
organisatoriskt ska ligga under enskild vårdcentral eller
vara en egen verksamhet i Division PV eller annan
division ?

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

Nej

Vårdcentralen Trosa
Fortfarande underbemannade gällande fasta läkare.
Rekryterat en ny ST på 50 %. En långtidssjukskrivning i
sjuksköterskegruppen samt ett par studieledigheter,
korttidsfrånvaro främst i undersköterskegrupp.
Psykosociala enheten har rekryterat psykoterapeut och
rehabenheten har en stabil bemanning. Medicinska
sekreterare och BVC har bra bemanning.
SSIH har haft periodvisa vakanser på sjuksköterskor.

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

Nej

Aktivitet framskjuten till slutdatum 210630.

Aktivitet

Ansvarig

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram en sammanställd fortbildningsplan för
samtliga yrkeskategorier

Susanne Rehn Svensson

Slutdatu
m
2021-0521

E-hälsa
Fråga
E-hälsa
Är vårdcentralen ansluten till minst 5 tjänster inom Mina
vårdkontakter?
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Kommentar
Digital rådgivning och chatt, mina bokade tider- av och
omboka tid, kontakta oss, beställa journalkopior, avboka
pga. risk för Coronavirus, förnya hjälpmedel, har du frågor
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Fråga

svar

Vilka tjänster inom Mina vårdkontakter är vårdcentralen
ansluten till?
Vilka erfarenheter har ni av Mina vårdkontakter?

Arbetar vårdcentralen med digitala tjänster utöver
ovanstående? Vilka?

Kommentar
inför ditt besök, boka tid direkt, förnya recept.
Erfarenheten är att det är för många rubriker och för
många alternativ för pat. Skapar förvirring. Ofta svårt att
hitta. Villkorstexter läses inte igenom av patienter utan
man klickar sig vidare ändå ( vanligt gällande
receptförnyelser kring narkotiska preparat). Tydligare och
gärna lokal information skulle sannolikt uppskattas av
befolkningen. Ojämlikt för patienter som inte är "digitala"
då det mesta styrs till 1177.se nu. Svårt som pat. att
förstå skillnader mellan alla system såsom 1177.se,
plattform 24, Collabodoc, Tele Q mm.

Ja

Collabodoc ( dock inte efter pandemiutbrottet). Plattform
24. Tele Q.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Fråga

svar

Kommentar

Är vårdcentralen hälsodiplomerad?

Ja

Dock oklart vad som gäller för att vara "hälsodiplomerad"
år 2020 - har något gammalt bevis på detta men är inte
längre än fungerande organisation som specifikt beskriver
vad som ska uppnås för att vara "hälsodiplomerad".

Fungerar uppdraget kring Sörmlands hälsoprogram
tillfredsställande?

Ja

SHP fungerar i sig men saknar ett uppföljningstillfälle för
att se effekt och resultat av utfört arbete. Ca hälften av
alla som erbjuds tackar ja. Konceptet kan utvecklas.

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

Ja

Ja.

Har vårdcentralen en utsedd hälsokoordinator?

Ja

Ja.

Samverkan
Fråga

Vårdcentralen Trosa, Uppföljning av 2020

svar

Kommentar
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Fråga

svar

Kommentar

Fungerar samverkan med kommunen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Ja, det fungerar bra. En geriatriker har ansvaret för SÄBO
och hemsjukvården. En annan läkare har ansvar för ett
boende. Innebär god kontinuitet och lättillgänglighet.
Direktnummer för lätt kontakt. Veckovisa möten mellan
läkare och kommunens sköterskor.
Samordningssköterska har god kontakt med
biståndshandläggare. Verksamhetschef har kontakt med
kommunens enhetschef för sköterskor gällande
avtalsuppföljningar, gemensamma planeringar ex. Covid19, personalvaccineringar mm.

Fungerar samverkan med sjukhusen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

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.

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

Ja

I enstaka fall har privat sjukgymnast sagt till pat. " att VC
har agerat felaktigt". Pat. har klagat på VC och vi har fått
bemöta patient med korrekta uppgifter. Inga felaktigheter
har påvisats och förfarandet känns onödigt då
vederbörande lätt skulle kunna kontakta VC och reda ut
ev. oklarheter.

Fungerar samverkan i TRIS tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Ja, under de förutsättningar som nu råder då FK ej är
med i TRIS. Vi kallar det numera vårdplanering och
kontakter extern kallas för samverkan v.b av
rehabkordinator.

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

Ja

Senare delen av året inkom klagomål främst från
psykoterapeut som beskrev att tolken vid upprepade
tillfällen hade brustit i kommunikationen. Kan ha
försvårats då just terapeutsamtal ibland kan vara bättre i
fysiska besök vilket varit svårt under pandemi. Planerar
att påbörja tolksamtal via video.

Rehabilitering
Fråga
Har vårdcentralen ett fungerande rehab-team utifrån
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?
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Fråga

svar

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.

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

Kommentar
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i samverkan
med psykolog samt sakkunnig i sjukskrivningsfrågor.
Rehabkordinator håller i alla vårdplaneringar och går
också med jämna mellanrum igenom alla resp. läkares
sjukskrivningsärenden för ev. ytterligare stöd och råd i
hanterandet. Läkare, sjuksköterskor och rehabpersonal
har haft föreläsning och utökad handledning i integrerad
beteendehälsa för ett gemensamt förhållningssätt på
vårdcentralen. Rehabkordinator och psykolog driver
utvecklingsarbete framåt på ett framgångsrikt sätt genom
föredrag, stöd och rutinarbeten. Fortsatt arbetet kring
sjukskrivningsprocessen och integrerad beteendehälsa
med en sköterska som följer upp samtliga sjukskrivningar
överstigande tre veckor med ett telefonsamtal för stöd i
uppföljning och vidare planering. Rehabkordinator
samverkar med FK i s.k. "långa sjukfall".

Ja

Verksamhetsutveckling
Fråga

svar

Kommentar

Använder vårdcentralen resultatet av patientenkäten
för att utveckla verksamheten?

Ja

Ja, men i mycket liten utsträckning då svarsfrekvensen
ofta är låg på dessa enkäter. Självklart tar vi till oss av
kritik och eller nya önskemål från patienter som
framkommit i enkäten. De rör sig dock om frågor som ex.
fast läkarkontakt som är en omöjlighet att tillmötesgå med
otillräckligt många fasta läkare som samtidigt ska ha ett
avgränsat uppdrag.

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

Ja

Vårdcentralen Trosa
Vårdcentralen Trosa
Medrave mer och mer- ex. vid kontroll av förskrivningar av
olika läkemedel, för att identifiera mångbesökare för att
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Fråga

svar

Kommentar
utveckla vårdstöd till dessa personer, vid
läkemedelsändringar som föreslås för att snabbt se vilka
som står på ett visst läkemedel och vem som förskrivit.
Demensregister, NDR-( där diabetessköterskorna är väl
insatta och nu även börjat intressera sig för Medrave),
Luftvägsregistret - där det mest rapporteras men nu också
kommer att kunna kopplas till Medrave.

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

Vårdcentralen Trosa, Uppföljning av 2020

Vårdcentralen Trosa
Vi planerar, leder, kontrollerar och följer upp
verksamheten genom att organisera oss med
ledningsgrupp innehållande yrkesverksamma från olika
yrkeskategorier. Ledningsgruppen jobbar med de
strategiska frågorna som är aktuella från år till år enl.
plan. Basenhetsråd genomförs varje månad med fokus på
en god fysisk- och psykisk arbetsmiljö i ledet att få
personal som aktivt arbetar för en hög kvalité i
patientarbetet. En metodbok är utvecklad för att
säkerställa processer, rutiner och kopplingar till aktuella
länkar för ett konkret, enklare och enhetligt
förhållningssätt. Synergier hanteras och återrapporteras
fortlöpande och kontinuerligt och personal uppmanas att
vara delaktiga i rapporteringarna med syftet att hela tiden
bli bättre och bättre i säkert patientarbete. Obligatoriska
utbildningar sker årligen gällande HLR, brand, hot- och
våld, hygien mm för att hela tiden upprätthålla en hög och
god kvalité på utfört arbete. Vi arbetar aktivt med
informationen från läkemedelskommittén gällande
uppföljningar av viss, särskilt intressant förskrivning.
Verksamhetsutvecklare finns i verksamheten som aktivt
stöder och driver kvalitétsarbetet framåt.

Fungerar bra. Kommunikation och samverkan med
kommunen blir bättre och bättre. Just nu en
samordningssköterska i vidareutbildning av två
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Fråga

svar

Kommentar
innehavare av uppdraget. Finns ytterligare en back-up för
uppdraget. Samordningssköterska samverkar även nära
apotekaren.

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

Ja

Digitalisering genom pilotprojekt av Plattform 24.
Projektstart gällande våld i nära relationer. Fortsatt
arbetet kring sjukskrivningsprocessen och integrerad
beteendehälsa med en sköterska som följer upp samtliga
sjukskrivningar överstigande tre veckor med ett
telefonsamtal för stöd i uppföljning och vidare planering.
Rehabkordinator samverkar med FK i s.k. "långa sjukfall".
Receptförnyelse via 1177.se, digitaliserat.
Sekreterarrutiner har arbetats fram. Logistikförändringar i
samband med influensavaccinationer bl.a i tält och
utomhus samt i samverkan med "lotsar". Separat
infektionsmottagning.

Använder vårdcentralen utdataverktyget Medrave i
sitt förbättringsarbete?

Ja

Ja, genom verksamhetsutvecklare används Medrave
främst för statistik och som grund för
utvecklingsarbete/förbättringsarbete och även
diabetessköterskorna använder Medrave.

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

Det har inte hunnits med under 2020, men beräknas
återupptas 2021.

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

Ja

Dialog har förts tillsammans med läkemedelskommittén
samt i läkargruppen.

Aktivitet
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Slutdatu
m
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Aktivitet

Ansvarig

Vårdcentralen får i uppdrag att ta fram individuell läkemedelsförskrivning och
föra en dialog kring detta

Susanne Rehn Svensson

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

Samverkan med socialförvaltningen främst gällande BVC.
Samverkan samtalsstöd för unga. Projektstart kring "våld i
nära relationer".

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

Ja

Sårbara grupper som VC har kännedom om eller försöker
skapa oss kännedom om kan vara personer som är/har
varit våldsutsatta, har språksvårigheter, har skyddad
identitet, psykisk ohälsa mm.

Säker vård
Fråga

svar

Kommentar

Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året?

Ja

Patientsäkerhetsberättelse skrivs av
patientsäkerhetsenheten, efter utförd
patientsäkerhetsrond samt uppföljning av årets ev.
patientklagomål.

Har vårdcentralen en rutin för den vårdhygieniska
egenkontrollen?

Ja

Året 2020 har intensivt fokuserats kring vårdhygienfrågor.
Flera förbättringar har gjorts genom personalutbildning
innan pandemin, sedan uppföljningar av lokalvård,
tvätthantering/mängd leveranser, uppsättning av
dispenser x flera i fastigheten gällande handsprit, kontroll
av de basala kläd- och hygienrutinerna, kontroll av
hygienrutiner i personalutrymmen, väntrum, entréer mm.
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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?

Ja

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

Vårdcentralen Trosa
Samma geriatriker som ansvarar för all hemsjukvård. Har
gemensamma hemsjukvårdsronder med
kommunsköterskorna som är med och prioriterar och
påkallar aktuella hembesök.

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

Ja

Vårdcentralen Trosa
Namngiven geriatriker och internmedicinare som
kontinuerligt finns på de särskilda boendeformerna efter
samplanering med Kommunen - varje vecka. Alltid
tillgänglig på telefon under kontorstid.

Miljö
Fråga

svar

Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller
miljöfrågor?

Ja

Har vårdcentralen infört en miljöpolicy?

Ja

Kommentar
Hållbarhetsprogrammet.
Utb. i kompetensportalen.

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

Vårdcentralen Trosa, Uppföljning av 2020

svar
Ja

Kommentar
Arbetsterapeut, distriktssköterska och geriatriker.

13(26)

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?
Om nej, kommentera varför det inte fungerat.

svar
Ja

Kommentar
Fungerar bra och behöver kontinuerligt påminnas om för
hyrläkare.

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
S.k kronikerteam finns och där sker utvecklingsarbete och
uppföljningar kring de olika diagnoserna KOL, Diabetes,
Hjärtsvikt och demens. Kroniker har tillgång till både
planerade och oplanerade besök. Under 2020 när
pandemin råder har alla som fått ett uppskjutet besök fått
informationsbrev hemskickat där det uppmanats till att
kontakta VC ändå vid ev. frågor eller uppkomna besvär.

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

Vårdcentralen Trosa, Uppföljning av 2020

svar
Ja

Kommentar
Vårdcentralen Trosa
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Fråga

svar

Kommentar
Psykolog, två psykoterapeuter och rehabkordinator.
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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

0%

1%

2%

48 st

44 st

129 st

168

170

117

583 st

571 st

591 st

Diabetes - HbA1c

91,5 %

95,3 %

91,4 %

minst 90 %

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

54,9%

56,3%

44,1%

70%

Andel genomförda
undersökningar inklusive
riskbedömning av fotstatus hos
diabetespatienter

65,4%

67,4%

73,8%

minst 95 %

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

15 st

10 st

6 st

16 st

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

43 %

46 %

64 %

Antalet uppföljningar av patienter
med diagnos demens de senaste
12-månaderna

18 st

26 st

8 st

Antal patienter med välgrundad
misstanke om cancersjukdom

69 st

70 st

95 st

28 %

22 %

Andel spirometrier per listade
patienter
Antal rapporterade
grundregistreringar med diagnos
kol
Antibiotikaförskrivning
Antal registrerade diabetiker i
NDR

Andel registrerade
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Sörmland

Acceptabel nivå

max 175

9 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
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Vård i rimlig tid
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Andel besvarade telefonsamtal
samma dag

93 %

93 %

92 %

Tillgänglighet till medicinsk
bedömning inom tre dagar

80 %

0%

75 %
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Sörmland

Acceptabel nivå
90 %
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Säker vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

5,5 %

6,6 %

6,3 %

max 8,5 %

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

22,8 %

14,7 %

9%

min 50 %
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Sörmland

Acceptabel nivå
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Effektiv vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

Läkarkontinuitet

27 %

26,9 %

26,7 %

38,7 %

41%

Andel kallade till Sörmlands
Hälsoprogram

75%

85%

54%

100%

Andel deltagare i Sörmlands
Hälsoprogram

46%

34%

23%

55%

Antal deltagare som ges vidare
insatser i Sörmlands
Hälsoprogram

74 st

56 st

28 st

Andel mångbesökare på
akutmottagningarna i relation till
antal listade

0,1 %

0,09 %

0,12 %

Andel oplanerade återinskrivna
inom 30 dagar i relation till antal
listade

0,11 %

0,1 %

0,05 %
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Patientfokuserad vård
Indikatorer
Antal ärenden till
patientnämnden
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

13 st

22 st

18 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

95,3 %

93 %

84,4 %

68%

98 %

Andel av alla BVC-barn som
gjort hörseltest

95,4 %

94 %

93,7 %

92%

98 %

BVC - MPR-vaccination

97,2 %

96,3 %

96%

96 %

Andel mödrar som besvarat
EPDS-formulär

78,9 %

76 %

77,1 %

77 %

98 %

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

94,1%

96%

58%

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.

Susanne Rehn Svensson

2021-05-21
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Kroniker
Indikatorer

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal identifierade patienter med
kol

199 st

142 st

Antal identifierade patienter med
hjärtsvikt

185 st

142 st

Antal identifierade patienter med
demens

75 st

80 st

Antal identifierade patienter med
diabetes

571 st

591 st

841 st

1 045 st

878 st

4%

4%

6%

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

376 st

581 st

262 st

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

221 st

235 st

225 st

Totalt antal identifierade
patienter för samtliga
diagnosgrupper (diabetes,
demens, hjärtsvikt och kol)
Andel besök till läkare av
kroniker
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Utfall 2018

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

1 st

13 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

74,74 st

25(26)

Levnadsvanor
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

4 st

9 st

5 st

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

6 st

13 st

11 st

Rådgivande samtal om
alkoholvanor (DV 122) per 1000
listade

0 st

0 st

0 st

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

1 st

1 st

0 st

Antal förskrivna FaR (DV 200)
per 1000 listade

0 st

0 st

0 st

Andel listade som ordinerats
fysisk aktivitet på recept

0%

0%

0,01 %
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Sörmland

Acceptabel nivå
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