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Ett stöd för förbättringsarbete på vårdcentralen



Vad behövs i svensk primärvård?



Hur vet du att du gör ett bra jobb?



Gott 
ledarskap

Bästa 
tillgängliga 

kunskap

Förbättrade 
arbetssätt

Uppföljning

Utgångspunkter för utveckling

Bättre vård och 

hälsa!



Vad är PrimärvårdsKvalitet?

PrimärvårdsKvalitet
ett nationellt system med kvalitetsindikatorer och tekniska 
lösningar för automatisk datahämtning, för att tillgängliggöra 
kvalitetsmått lokalt och nationellt.

Ett samverkansprojekt



Film!

https://vimeo.com/album/4360213/video/194676623

https://vimeo.com/album/4360213/video/194676623


Hur långt har vi kommit?

40% av Sveriges 1200 VC har tillgång till 
PrimärvårdsKvalitet
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• Primärvårdens eget kvalitetssystem

• Enkelt att använda

• Automatisk hämtning ur befintliga system

• Realtid

• Evidensbaserade, tvärprofessionella indikatorer

• Årlig uppdatering utifrån nya evidens/riktlinjer

PrimärvårdsKvalitet i ett nötskal



Använder befintlig strukturerad dokumentation



PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet

speglar den breda 

verksamheten på 

vårdcentralen.



Primärvårdsspecifika 
indikatorer

• Kontinuitet

• Samsjuklighet

• Levnadsvanor

• Samverkan

• Läkemedel

Diagnosspecifika 
indikatorer 

• Ischemisk hjärtsjukdom

• TIA/Stroke

• KOL

• Astma

• Depression

• Ångest

• Infektioner

• Diabetes

• Förmaksflimmer

• Artros

Patientrapporterad data 

• PROMIS-projektet 

Indikatorområden



• Hur stor andel av patienterna med akut mediaotit får 
förstahandsantibiotika?

• Hur många patienter på vår VC med förmaksflimmer har inte 
antikoagulantia?

• Hur bra kontinuitet har vi på mottagningen?

• Vilka rökande patienter med kronisk sjukdom har ännu inte 
erbjudits hjälp att sluta?

Några exempel på frågeställningar





Aggregerad data 

från VC

Individdata

Jämförelsevärden

Dataflöde i PrimärvårdsKvalitet



Vad behöver göras på vilken nivå?

VC

Landsting

Nationellt

• Användning av egna data
• Förbättringsarbete -> lärande och allt bättre vård 
• Sprida sina erfarenheter

• Lokal visningsyta/utdataverktyg inkl återkoppling
• Regional validering av data
• Stödja VC i

• tolkning och analys av data 
• förbättringsarbete på VC
• leda förbättring
• sprida goda exempel

• Validering av aggregerad data
• Nationell aggregeringstjänst och återkoppling av data
• Uppdatering och utveckling av indikatorer
• Nationell tolkning/analys
• Nationell visningsyta (Vården i siffror)



www.vardenisiffror.se

Premiär!

http://www.vardenisiffror.se/


Nyheter i höst

• Data på Vården i siffror

• Indikatorrevision

• Nya indikatorer

• Rehab

• KBT vid ångest

• Sköra äldre

• SIP

• Workhop om indikatorer 13/11 – Välkommen!

• Kontinuitet, Levnadsvanor, Samverkan och Hypertoni



• Moduler med information och stöd för dialog för att komma igång och arbeta 
vidare med PrimärvårdsKvalitet

• Ligger på www.skl.se/primarvardskvalitet under ”Stödmaterial”

• Fler moduler kommer efter hand, i nuläget finns:

- Introduktion

- Användning del 1

- Användning del 2

- Stämmer våra data?

- Verktyg till förbättringsarbeten

Gå från data till hälsa

http://www.skl.se/primarvardskvalitet


Stöd i kvalitetsarbetet/metod – digital samlingsplats med utgångspunkt i 
PDSA-modellen

www.genombrott.nu

Stöd i verksamhetsutveckling för ledningsgrupper

www.attledaforbastamojligavard.se

Hitta goda exempel – vad har andra gjort för att förbättra vården?

www.ringla.nu

Stöd för innovation

www.innovationsguiden.se

Tips på förbättringsverktyg

http://www.genombrott.nu/
http://www.attledaforbastamojligavard.se/
http://www.ringla.nu/
http://www.innovationsguiden.se/


Stöd för patientsamverkan – hur engagerar vi patienterna i 
förbättringsarbetet?

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/

Prioriteringsfyrkanten – stöd för att prioritera var vi ska börja

www.prioriteringsstod.skl.se

Stöd för att börja och fortsätta använda PrimärvårdsKvalitet

www.skl.se/primarvardskvalitet

Tips på förbättringsverktyg

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/
http://www.prioriteringsstod.skl.se/
http://www.skl.se/primarvardskvalitet


PrimärvårdsKvalitet - Används snart på en vårdcentral nära dig!



TACK!

www.skl.se/primarvardskvalitet

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

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

