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Vad är PrimärvårdsKvalitet?

PrimärvårdsKvalitet
består av 82 kvalitetsindikatorer och tekniska lösningar för att 
hämta data automatiskt för att tillgängliggöra kvalitetsmått lokalt 
och nationellt (Vården i Siffror)

Ett samverkansprojekt



Sfam Q indikatorer för förbättringsarbete sedan 1991
Mål och mått
PVkvalitet
PrimärvårdsKvalitet

Sfam Q

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andel rökfria KOL-patienter



• Primärvårdens eget kvalitetssystem

• Enkelt att använda

• Automatisk hämtning ur befintliga system – ingen extra registrering

• Realtid

• Evidensbaserade, tvärprofessionella indikatorer

• Årlig uppdatering utifrån nya evidens och riktlinjer

PrimärvårdsKvalitet i ett nötskal

Presentatör
Presentationsanteckningar
PrimärvårdsKvalitet är utvecklat av PVs professioner och har lyckats med en rad faktorer som många kvalitetsregister fortfarande bara drömmer om, tex: Automatisk hämtningRealtidsdataEvidensbaserade, tvärprofessionella indikatorerSamsjuklighet



Hur går det?
Många landsting redan igång med 
anslutningen

20% av Sveriges 1200 VC använder nu 
PrimärvårdsKvalitet
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Data från VC

Individdata

Jämförelsevärden

Dataflöde i PrimärvårdsKvalitet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bättre! De första 2 stegen kan visas i ett, sen kommer den lokala visningsytan, sen den nationella visningsytan och sen jämförelsebilden.Snyggt! Den sista bilden av VC-data ska vara den med benchmarking/jämförelse, där olika VC visas i olika staplar (exempel med FF i vår presentation). Ev får man förstora upp själva diagrammet för att det inte ska bli för litet. Är det möjligt?



• Hur många patienter på vår VC med hjärtsvikt har RAAS-
blockad?

• Hur bra kontinuitet har vi på mottagningen?
• Hur stor andel av patienterna med akut mediaotit får 

förstahandsantibiotika?
• Vilka rökande patienter med kronisk sjukdom har ännu inte 

erbjudits hjälp att sluta?

Några exempel på frågeställningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är frågor som kan besvaras av systemet.



PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet
speglar den breda 
verksamheten på 
vårdcentralen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regnbågen kan visas från start och ligga kvar när texten åker till burken, annars hänger inte publiken med. Infektioner räknas inte in i samsjuklighet men nån av de andra, tex demens, kan blinka ihop med KOL & diabetes. När allt har åkt in i burken vore det bra om det kommer en text till vä om burken där det står typ ”PrimärvårdsKvalitet speglar den breda verksamheten på vårdcentralen”OM DET INTE ÄR JÄTTESVÅRT så kunde det vara snyggt om regnbågsfärgerna var lite mer lika färgerna i rubriklisterna/loggan.Det får INTE stå NDR eller LVR, utan måste stå Diabetes (grönt), KOL (blått), infektioner (tex gult) etc. Går det att få in ett förstoringsglas eller motsv som tittar på en av färgerna?



Primärvårdsspecifika 
indikatorer

• Kontinuitet
• Samsjuklighet
• Levnadsvanor
• Samverkan

Diagnosspecifika 
indikatorer 

• Ischemisk hjärtsjukdom
• TIA/Stroke
• KOL
• Astma
• Depression
• Ångest
• Infektioner
• Diabetes
• Förmaksflimmer
• Artros
• Fler kommer 2017

Patientrapporterad data 

• PROMIS-projektet 

Indikatorområden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns diagnosspecifika indikatorer, samt mer övergripande indikatorer för PV, som kontinuitet, samsjuklighet (dvs flera kroniska sjukdomar samtidigt), etc. Fler diagnosgrupper tillkommer till 2017. Dessutom är vi med i det internationella samarbetet kring patientrapporterad data, PROMIS. Finns frågebank för olika diagnoser & dyl, som håller på att översättas och valideras för svenska förhållanden. Patienterna loggar in på Mina vårdkontakter för att svara/lämna info. Mer kommer att hända under 2017.



Uppbyggnad av en indikator
Indikator: Behandling med betablockerare vid hjärtsvikt

Mått: Andel listade patienter med hjärtsvikt som får behandling med 
betablockerare

Beskrivning och syfte: Betablockerare är en viktig behandling som påverkar mortalitet, morbiditet 
och symtom hos patienter med hjärtsvikt.

Typ av Indikator: Process
Teknisk beskrivning:  Täljare: Antal listade patienter med diagnosen hjärtsvikt och behandling med 

betablockad
Nämnare: Antal listade patienter med diagnosen hjärtsvikt 

Datakälla: Journalsystem
Variabler: Pat ID, diagnosen hjärtsvikt enl specifikation, ATC-koder enl specifikation

Felkällor: Förskrivning utanför journalsystemet
Indikatorns ursprung: SoS indikator 6.3: Andel patienter med hjärtsvikt som får behandling med 

betablockerare 
Indikatorn identisk eller 
förändrad:

Identisk

Diagnoskod
I110 Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
I130 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
I132 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt
I50- Hjärtinsufficiens 
I500 Kronisk hjärtinsufficiens
I501 Vänsterhjärtsvikt
I509 Hjärtinsufficiens, ospecificerad

Tid 18 mån
Ålder alla
Kön alla
Kontakttyp alla
Yrkeskategori alla
Uttagna läkemedel
Listad vc vid 
datauttag

ja

ATC-koder C07
C09
C07AA03 Pindolol
C07AA05 Propranolol
C07AA07 Sotalol
C07AB02 Metoprolol
C07AB03 Atenolol
C07AB07 Bisoprolol

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är ett exempel på uppbyggnad av en av de 82 indikatorerna: behandling av betablockerare vid hjärtsvikt. För att få fram hur många det är har alla tänkbara diagnoskoder definierats och kombineras med ATC-koder för alla olika betablockerare.Informationen i specifikationen är programmerad/inlagd i en applikation som hämtar data ur journalsystemet och visas upp på den egna dataskärmen, så att man bara kan klicka sig fram till den information man är intresserad av.Som i vilken app som helst(Man kan förstå att det har tagit tid att ta fram specifikationer för alla indikatorerna men när det nu används innebär inget merjobb



Bara ett knapptryck

Presentatör
Presentationsanteckningar
På VC får man fram all info med bara ett knapptryck!Här ses att 126 patienter fått diagnos hjärtsvikt (grå stapel), men bara 71 (blå stapel) av dem har fått behandling med betablockad. Genom att klicka sig vidare får man en lista med patienterna så att man kan se i journalen om det beror på ett aktivt beslut (biverkningar, inget behov, kontraindikation etc) eller om patienten tex fallit mellan stolarna och behöver erbjudas ett återbesök.Staplarna visar i detta fall 6-månaderssteg historiskt, så man kan se utveckling över tid. Man kan även dela upp i kön och åldersgrupper.



• Se hur det går för
patienterna

• Hitta patienter som
behöver ytterligare åtgärder

Användningsområden på vårdcentralen



• Identifiera 
förbättringsområden

• Använda som mätetal i 
förbättringsarbete

Användningsområden på vårdcentralen



• Vetenskapliga arbeten
• Handledning

Användningsområden på vårdcentralen



• Underlag för lokal/regional 
dialog

Användningsområden på vårdcentralen



Dialog PrimärvårdsKvalitet - från data till hälsa
www.primarvardskvalitet.wordpress.com

SWAMP:ar - SFAMs webbaserade fortbildning- och kvalitetsstöd
www.sfam.se

Verktyg för kvalitetsarbete – digital mötesplats 
www.genombrott.nu

Stöd för nya arbetssätt – inovationsmodellen
www.innovationsguiden.se

Stöd för utvecklingsarbete på VC

http://www.primarvardskvalitet.wordpress.com/
http://www.sfam.se/
http://www.genombrott.nu/
http://www.innovationsguiden.se/


• Under hösten/vintern vetenskaplig utvärdering av 
användarerfarenheter av PrimärvårdsKvalitet

• Varmt välkomna att höra av er för att medverka!

Användarundersökning 



TACK!

PrimärvårdsKvalitet

www.skl.se/primarvardskvalitet

stina.garearvidsson@skl.se
ulrika.elmroth@skl.se
eva.arvidsson@skl.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är adressen till vår hemsida och till oss som arbetar med projektet. Ni är varmt välkomna att höra av er!TACK!

mailto:stina.garearvidsson@skl.se
mailto:ulrika.elmroth@skl.se
mailto:Eva.arvidsson@skl.se


• Se hur det går för patienterna

• Hitta patienter som behöver ytterligare åtgärder

• Identifiera förbättringsområden

• Använda som mätetal i förbättringsarbete

• Vetenskapliga arbeten

• Handledning

• Underlag för lokal/regional dialog

Användningsområden på vårdcentralen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Data om den egna verksamheten är tänkta att användas förAtt analysera verksamheten och dess förbättringsmöjligheter genom att studera hur det går för våra patienterDet ger även stöd i vårdarbetet genom att följa upp på individnivå, genom att hitta patienter som t.ex. fallit ur årskontrollerEtt annat användningsområde är att mäta över tid i samband med förbättringsarbete och verksamhetsförändringarUndersöka hur den medicinska kvaliteten förändras i samband med nya arbetssätt, t.ex. hur antibiotikaförskrivningsmönstret vid drop-in-mottagningMan kan lätt plocka ut data till sitt vetenskapliga arbete, för ST-läkare och andra yrkesgrupper Idag arbetar man redan på många håll med att läkemedelskommitté och/eller Stramanätverk kommer till VC nån gång om året och tittar på läkemedelsförskrivning och hur den kan förbättras. Nu får man ett nytt verktyg som ger ett bredare underlag och diskussion om verksamheten ï ett vidare perspektiv.
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