Användningsområden för PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet
Rehab
Analys Reflektion Lärande
PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata
i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och
uppföljning genom analys, reflektion och lärande.
PrimärvårdsKvalitet utvecklas av primärvårdens professioner
och speglar den breda verksamheten av akuta och kroniska tillstånd,
psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet,
samsjuklighet och levnadsvanor.

I korthet

Mer information

PrimärvårdsKvalitet är:

På www.primarvardskvalitet.se finner du:

• Ett evidensbaserat system för lärande,
förbättringsarbete och analys av primär
vården lokalt, regionalt och nationellt

• Introduktionsmaterial för att börja arbeta
med PrimärvårdsKvalitet på VC och rehab

• Enkelt att använda – automatisk hämtning
ur befintliga system
• Utvecklat av primärvårdens professioner

Kontakt
primarvardskvalitet@skr.se
Följ PrimärvårdsKvalitet på Facebook

• Arbetsmaterial för att arbeta med olika
indikatorområden
• Fördjupning om indikatorerna
• Mer information om det nationella arbetet
med PrimärvårdsKvalitet
• Införandestöd för regionerna
• Lärande exempel hur olika VC och regioner
arbetar med PrimärvårdsKvalitet

En del av omställningen till Nära vård

PrimärvårdsKvalitet innehåller en nationell standard för kvalitets
indikatorer som bygger på evidens och hämtas automatiskt från
befintliga datakällor, utan behov av extra registrering. Uppdatering
till nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Den här foldern innehåller indikatorer för rehab. Mer information www.primarvardskvalitet.se
Ett arbete i samverkan mellan:

Rehabindikatorer på vårdcentral

KRONISKA SJUKDOMAR

ÖVERGRIPANDE INDIKATORER

Kontinuitet

Artros
Ar2 Förekomst av diagnos artros, på vårdcentral

Ko1AT Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, arbetsterapeut, på vårdcentral

Ar3 Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola, på vårdcentral

Ko1FT Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, fysioterapeut, på vårdcentral

Ar4 Andel patienter med artros som fått handledd träning, på vårdcentral

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, alla kontakter under 3 år,
Ko9A
arbetsterapeut, vårdcentral
Ko9F

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, alla kontakter under 3 år,
fysioterapeut, vårdcentral
Prioritering

Pr4 Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan, på vårdcentral
Pr5

Andel patienter med kronisk sjukdom som har uppföljd rehabiliteringsplan,
på vårdcentral

Pr6AT Andel "mångbesökare" hos arbetsterapeut, på vårdcentral

Demens
Dem1 Förekomst av diagnos demens, på vårdcentral
Dem6

Dem7 Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel, på vårdcentral
Urininkontinens
Ink1 Förekomst av diagnos urininkontinens, på vårdcentral
Ink3 Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning, på vårdcentral

Pr6FT Andel "mångbesökare" hos fysioterapeut, på vårdcentral
Andel "mångbesökare" som fått rehabiliteringsplan/Samordnad individuell plan (SIP)
Pr7
upprättad eller uppföljd, på vårdcentral
Samverkan
Sa4 Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP), på vårdcentral
Sa5 Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP) som följts upp, på vårdcentral
Levnadsvanor
Le7 Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet, på vårdcentral
Le8 Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på vårdcentral
Le11 Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor, på vårdcentral

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut
som del i basal demensutredning, på vårdcentral

KOL
KOL1 Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), på vårdcentral
KOL6

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som genomgått
6-minuters gångtest, på vårdcentral

KOL7

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som fått åtgärder
för energibesparande tekniker, på vårdcentral

KOL8

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som fått handledd
fysisk träning, på vårdcentral

KOL9

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som genomgått
patientutbildning, på vårdcentral

KOL10 Andel patienter med KOL som fått intervention i sjukdomsförebyggande metoder på VC

Le12 Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på vårdcentral

Stroke
T/S5 Förekomst av diagnos stroke, på vårdcentral
T/S6 Andel patienter som haft stroke som tränat ADL, på vårdcentral
T/S7 Andel patienter som haft stroke som fått balansträning, på vårdcentral
T/S8

Andel patienter som haft stroke som tränat kondition och styrka med inriktning
på gångförmåga, på vårdcentral

PSYKISK OHÄLSA

KRONISKA SJUKDOMAR

Stressrelaterad ohälsa

Artros

St1 Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa, på vårdcentral

Ar11 Förekomst av diagnos artros på rehabenhet

St2 Förekomst av diagnos utmattningssyndrom, på vårdcentral

Ar12 Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola, på rehabenhet

Rehabindikatorer på rehabenhet
ÖVERGRIPANDE INDIKATORER

Kontinuitet
Ko7AT Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, arbetsterapeut, på rehabenhet
Ko7FT Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, fysioterapeut, på rehabenhet
Ko10 Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, alla kontakter under 3 år,
AT arbetsterapeut, på rehabenhet
Ko- Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom, alla kontakter under 3 år,
10FT fysioterapeut, på rehabenhet

Ar13 Andel patienter med artros som fått handledd träning, på rehabenhet
Demens
Dem11 Förekomst av diagnos demens, på rehabenhet
Dem12

Dem13 Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel, på rehabenhet
Urininkontinens
Ink11 Förekomst av diagnos urininkontinens, på rehabenhet
Ink12 Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning, på rehabenhet

Prioritering
Pr12 Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan, på rehabenhet
Pr13 Andel patienter med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan, på rehabenhet
Pr11 Andel patienter som har kronisk sjukdom, på rehabenhet
Pr14 Andel "mångbesökare", på rehabenhet
Pr14AT Andel "mångbesökare" hos arbetsterapeut, på rehabenhet
Pr14FT Andel "mångbesökare" hos fysioterapeut, på rehabenhet
Pr15

Andel "mångbesökare" som fått rehabiliteringsplan/Samordnad individuell plan (SIP)
upprättad eller uppföljd, på rehabenhet

Andel patienter med ny diagnos demens som fått bedömning av arbetsterapeut
som del i basal demensutredning, på rehabenhet

KOL
KOL11 Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), på rehabenhet
KOL12

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som genomgått
6-minuters gångtest, på rehabenhet

KOL13

Andel pateinter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som fått åtgärder
för energibesparende tekniker, på rehabenhet

KOL14

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som fått handledd
fysisk träning, på rehabenhet

KOL15

Andel patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) som genomgått
patientutbildning, på rehabenhet
Stroke

Samverkan
Sa8 Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP), på rehabenhet

T/S11 Förekomst av diagnos stroke, på rehabenhet

Sa9 Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP) som följts upp, på rehabenhet

T/S12 Andel patienter som haft stroke som tränat ADL, på rehabenhet

Levnadsvanor
Le13 Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet, på rehabenhet
Le14 Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på rehabenhet
Le15 Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor, på rehabenhet
Le16 Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom, på rehabenhet

T/S13 Andel patienter som haft stroke som fått balansträning, på rehabenhet
T/S14

Andel patienter som haft stroke som tränat kondition och styrka med inriktning
på gångförmåga, på rehabenhet

PSYKISK OHÄLSA
Stressrelaterad ohälsa

QB001

Balansträning

QD016

Träning av fysisk prestationsförmåga

QF001

Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom muskelsammandragningar
med eller utan elektrisk sammandragning.

QG003

Muskelfunktions- och styrketräning

Samverkan/Prioritering

QK003

Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin

AU124

QN000

Behandling relaterad till personlig vård

AW010 Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)

QP000

Stöd och träning i hemliv

AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan

QV010

Information/undervisning om ergonomi

AW024 Uppföljning av rehabiliteringsplan

QT006

Träning i att använda hjälpmedel

QT007

Hjälpmedelsrådgivning

St11 Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa, på rehabenhet
St12 Förekomst av utmattningssyndrom, på rehabenhet
KVÅ-KODER I PRIMÄRVÅRDSKVALITET

AW026

Upprättande av samordnad individuell plan

Uppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång
i arbete eller annan sysselsättning (i)

AW031 Genomförd rehabilitering enligt rehabiliteringsplan inom öppen vård
DV077

Upprättande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång
i arbete eller annan sysselsättning

Rehabilitering/omvårdnad
AV076

Gångtest

AV131

Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade bedömnings
instrument/metoder

AV133

Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade bedömnings
instrument/metoder

GA025

Utprovning och förskrivning av övriga hjälpmedel, exkl rullstol

GB002

Information och undervisning, UNS

GB009

Information och undervisning riktad till patient (Information till
och utbildning av patient av väsentligt större omfattning än vad som
förekommer vid ordinära kontakter, t ex smärtskola, astmaskola,
KOL-skola, ryggskola eller strukturerade patientutbildningar av olika slag)

GB020

Artrosskola

PA002

Bedömning av orienteringsfunktioner

PA003

Bedömning av intellektuella funktioner

PA009

Bedömning av minnesfunktioner

PA014

Bedömning av högre kognitiva funktioner

Levnadsvanor
DV132

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

DV133

Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet

DV200

Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)

DV142

Rådgivande samtal om matvanor

DV143

Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor

