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Kvalitetsindikatorer för Primärvårdskvalitet
➔ Indikatorerna är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna

och utformade för att ge meningsfull information som stöd för lokalt
förbättringsarbete.
➔ Genomgång av gällande evidens och riktlinjer som indikatorerna baseras

på, sker årligen och vid behov uppdateras då indikatorerna.
➔ Lanseringsdatum för 2019 års revision är 3 juni.
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Vårdvalets åtagande
➔ Rapportera: Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella

aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer.
➔ Återkoppla: Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten

återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer.
Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.
➔ Använda: Indikatorerna används som samtalsunderlag

verksamhetsplanering.

vid utvärdering och
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Faktorer som påverkar kvalité i utdata
➔ Dokumentation av indata

➔ Vårdpersonalens dokumentation
➔ Pascal
➔ Uppdateringar av Cosmic
➔ R8.1
➔ Vårdgivarfilter

➔ Data har ej hämtats mellan sjukhus och vårdcentral
➔ Beslut taget 2019-04-30 att filtret mellan DUVA och Medrave tas bort
➔ Arbete pågår nu att verkställa detta

regionvastmanland.se

Indikatorer valda av KU-Rådet
➔ PVQ Kontinuitet Ko1KL: Kontinuitetsindex för personer med kronisk

sjukdom, läkare
➔ PVQ Kontinuitet Ko1KS: Kontinuitetsindex för personer med kronisk

sjukdom, sjuksköterska
➔ PVQ Depression Dep3f: Andel patienter med depression och

antidepressiva läkemedel, LM för/ord
➔ PVQ Depression Dep6f: Andel patienter som fått psykologisk behandling

med KBT vid nydiagnostiserad depression, LM för/ord
➔ PVQ Bensår Be2: Andel patienter med etiologisk diagnos vid bensår
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Indikatorer valda av KU-Rådet
➔ PVQ Hjärtsvikt

Hj3f: Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med
RAAS-hämmare, LM för/ord

➔ PVQ Hjärtsvikt

Hj2f: Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med
betablockerare, LM för/ord

➔ PVQ KOL, KOL1: Prevalens av diagnos KOL
➔ PVQ KOL, KOL4: Andel patienter med KOL som fått uppföljning inom 6

veckor efter exacerbation
➔ PVQ KOL, KOL6f: Andel patienter med KOL som genomgått 6

minutersgångtest på VC, LM för/ord

