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Vår Vårdcentral Katrineholm

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 %.
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Fakta
Fakta, mått
Indikatorer

Kvinnor

Män

Antal listade individer

9 918 st

Antal hemsjukvårdspatienter

66 st

Andel listade personer 80 år och äldre

4,8 %

CNI per listad

index 2,58

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

Utfall 2020

66,21 %
13 384

9 353

22 737 st

Antal besök läkare exkl BVC

4 923

3 277

8 200 st

Antal besök sjuksköterska exkl BVC

5 168

4 347

9 515 st

Antal besök psykolog/kurator exkl BVC

1 014

329

1 343 st

Antal besök sjukgymnast (på vårdcentral)

994

586

1 580 st

Antal besök arbetsterapeut

557

229

786 st

56

16

72 st

1 843

1 240

3 083 st

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

Måndag, tisdag, onsdag, fredag 7.30-17
Torsdag 7.30-17.30

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

Ja

AT-läkare, ST-läkare, SMO, SÄBO, forskningshandledare
20% FOU. Fungerar bra.

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

Ja

USK/receptionist 7
Städ 1,5
DSK/SSK 13
Fys ter 2
Arb ter 3
Sekr 2
Administratör 1
Kurator 2
Rehab-koordinatorer 0,9
Enhetschef 1,5
Verksamhetschef 1
Allmänläk/spec läk 5,2
VC arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling genom
att se över behovet vid utvecklingssamtal årligen och vid
återkommande ledningsmöten.

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

Ja
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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

Alla obligatoriska, av- och omboka tid, beställa tid för
vaccination, injektion och provtagning.
Många receptförfrågningar, en del kontaktförfrågningar,
invånarna använder tjänsten mer och mer för att boka
tider enligt ovan och att av- och omboka tider.

Arbetar vårdcentralen med digitala tjänster utöver
ovanstående? Vilka?

Ja

I-KBT. Påbörjat arbete att införa säkra videomöten med
patient.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Fråga

svar

Är vårdcentralen hälsodiplomerad?

Nej

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

En undersköterska och en distriktssköterska jobbar
tillsammans kring SHP. Patienterna får tidsbokad
provtagning hos undersköterskan och vissa uppföljningar
förs innan hälsosamtalet hos sjuksköterskan. SHP-dator i
väntrummet har installerats och är igång.

Samverkan
Fråga
Fungerar samverkan med kommunen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar
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Kommentar
Samverkan fungerar bra, dock fortsatt en del
samarbetsproblem med MAS i kommunen.
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Fråga

svar

Kommentar

Fungerar samverkan med sjukhusen
tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Samverkan fungerar bra.

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

Ja

Samverkan fungerar bra.

Fungerar samverkan i TRIS tillfredsställande?
Kommentera hur samverkan fungerar

Ja

Samverkan fungerar bra.

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

Ja

Samverkan fungerar bra.

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.
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svar
Ja

Kommentar
Rehabkoordinatorn ansvarar för att ha kontakt med
patienten under sjukskrivningsperioden samt kalla till
rehab-möte och tillse att rehab-plan upprättas. Sakkunnig
läkare ansvarar för att regelbundna återbesök och
telefonkontakter tas med patienten under
sjukskrivningsperioden. Denna ger råd till ansvarig doktor
som ansvarar för ev läkemedelsbehandling, medicinsk
utredning samt att remittera till ev fysioterapeut,
arbetsterapeut kurator.
Vårdcentralen har ett team bestående av fysiterapeut,
arbetsterapeut, kurator, rehabkoordinator och ansvarig
läkare som träffas en gång i veckan.
Patienter som är sjukskrivna mer än 28 dagar ska alltid
kontakta rehabkoordinatorn för förlängning av sjukintyg.
Upprättande av rehab-planer för alla sjukskrivningar mer
än 28 dagar.
Genushanden finns med i tänket kring handläggande av
sjukskrivningar.
Arbetsgivare ska kopplas in i ett tidigare skede.
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Fråga

svar

Kommentar
Vi har återkommande information kring detta på
arbetsplatsträffar.
Vi har kompetens från FK anställda som
rehabkoordinatorer.
Arbetet med sjukskrivningsförebyggande möten har
intensifierats.

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

Ja

Verksamhetsutveckling
Fråga

svar

Kommentar

Använder vårdcentralen resultatet av patientenkäten
för att utveckla verksamheten?

Ja

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

Ja

Vi tar del av resultaten för att identifiera styrkor och
svagheter.

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

Ja

Enligt socialstyrelsens riktlinjer.

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

Ja

24 st

Fungerar uppdraget kring
samordningssjuksköterskan tillfredsställande?

Ja

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

Ja
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Fråga
Använder vårdcentralen utdataverktyget Medrave i
sitt förbättringsarbete?

svar

Kommentar

Ja

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

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
All personal har informerats om kravet och ska
genomsyra all verksamhet. Genusperspektivet tillämpas i
sjukskrivningsprocessen. Arbetet med de tidigare
utarbetade värdeorden fortlöper på APT:er.

Säker vård
Fråga

svar

Har patientsäkerhetsberättelse skrivits för året?

Ja

Har vårdcentralen en rutin för den vårdhygieniska
egenkontrollen?

Ja
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Fråga

svar

Kommentar
avseende hygien årligen.

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

Vi utgår från att kommunens MAS har skickat in den.

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

Tid är avsatt för administration och konsultationer av
kommunens sjuksköterskor.
Har också tid avsatt en gång i veckan för kommunens
distriktssköterskor i hemsjukvården för både SIP och
konsultation.

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

Ja

Vårdcentralen har avsatt tid en gång i veckan för
besök/hembesök på SÄBO.

Miljö
Fråga

svar

Finns rutin för utbildning av personalen när det gäller
miljöfrågor?

Ja

Har vårdcentralen infört en miljöpolicy?

Ja

Kommentar
Kompetensportalsutbildning årligen.

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

Kommentar
Arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare.
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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

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
Planerade kontroller säkerställs genom Väntelista.
Oplanerade besök, där varje kategori har tillgång till
särskild sköterska.

Psykisk hälsa
Fråga
Har vårdcentralen ett psykosocialt team?
Kommentera vilka yrkeskategorier som ingår
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Kommentar
Läkare och kuratorer.
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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

3 st

0 st

0 st

Antibiotikaförskrivning

167

149

148

386 st

468 st

556 st

89 %

88,4 %

90,2 %

minst 90 %

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

46,3%

47,2%

51,1%

70%

Andel genomförda
undersökningar inklusive
riskbedömning av fotstatus hos
diabetespatienter

60,8%

63,4%

72,8%

minst 95 %

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

11 st

21 st

17 st

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

41 %

47 %

66 %

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

17 st

11 st

13 st

Antal patienter med välgrundad
misstanke om cancersjukdom

33 st

47 st

25 st

23 %

50 %

Antal registrerade diabetiker i
NDR
Diabetes - HbA1c

Andel registrerade
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Acceptabel nivå

max 175
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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

Andel besvarade telefonsamtal
samma dag
Tillgänglighet till medicinsk
bedömning inom tre dagar
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83 %

Utfall 2019

Utfall 2020

97 %

95 %

0%

74 %

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

11,3 %

11,8 %

11,3 %

max 8,5 %

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

31,3 %

29,3 %

40,9 %

min 50 %
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Effektiv vård
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

29,1 %

25,5 %

29,4 %

38,7 %

41%

Andel kallade till Sörmlands
Hälsoprogram

85%

82%

84%

100%

Andel deltagare i Sörmlands
Hälsoprogram

64%

83%

50%

55%

Antal deltagare som ges vidare
insatser i Sörmlands
Hälsoprogram

64 st

166 st

122 st

Andel mångbesökare på
akutmottagningarna i relation till
antal listade

0,34 %

0,28 %

0,24 %

Andel oplanerade återinskrivna
inom 30 dagar i relation till antal
listade

0,12 %

0,14 %

0,19 %

Läkarkontinuitet
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Patientfokuserad vård
Indikatorer
Antal ärenden till
patientnämnden
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Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

6 st

19 st

11 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

96,5 %

97 %

83,1 %

68%

98 %

Andel av alla BVC-barn som
gjort hörseltest

97,1 %

93 %

94,4 %

92%

98 %

BVC - MPR-vaccination

96,8 %

96,3 %

96%

96 %

Andel mödrar som besvarat
EPDS-formulär

77,6 %

71 %

90,3 %

77 %

98 %

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

73,3%

85%

75%
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Kroniker
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Antal identifierade patienter med
kol

98 st

110 st

93 st

Antal identifierade patienter med
hjärtsvikt

92 st

86 st

84 st

Antal identifierade patienter med
demens

28 st

36 st

34 st

Antal identifierade patienter med
diabetes

555 st

591 st

601 st

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

502 st

666 st

721 st

3%

5%

7%

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

133 st

209 st

356 st

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

251 st

378 st

422 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

Vår Vårdcentral Katrineholm, Uppföljning av 2020

Utfall 2018

Utfall 2019

0 st

38 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

100 st
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Levnadsvanor
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

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

0 st

0 st

1 st

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

40 st

170 st

77 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

5 st

10 st

3 st

Antal förskrivna FaR (DV 200)
per 1000 listade

1 st

2 st

0 st

0,13 %

0,15 %

0,04 %

Andel listade som ordinerats
fysisk aktivitet på recept

Vår Vårdcentral Katrineholm, Uppföljning av 2020

Sörmland

Acceptabel nivå

22(22)

