
PrimärvårdsKvalitet

Analys  Reflektion  Lärande

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata  i 
primär vården 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. 

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.

Mer information www.skr.se/primarvardskvalitet

Ett arbete i samverkan mellan:

http://www.skr.se/primarvardskvalitet


Övergripande indikatorer
Kontinuitet

Kortnamn Titel

Ko01+07  
+09+10 Kontinuitetsindex för personer med  kronisk sjukdom

Ko03 Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet

Ko04 Kontinuitetsindex för personer med SIP

Ko05 Kontinuitetsindex för alla patienter

Ko06 Kontinuitetsindex vid bensår

Ko08 Andel infektionsepisoder handlagda på egen vårdcentral

Ko11 Kontinuitetsindex för personer som haft >10 läkarkontakter senaste 12 mån

Ko12 Andel patienter listade på fast läkare

Ko13 Andel patienter som haft >65% av läkarkontakterna hos sin fasta läkare

Prioritering

Kortnamn Titel

Pr01 Andel patienter som har fått uppföljning vid kronisk sjukdom

Pr02 Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

Pr03 Andel patienter som fått behandling mot depression vid samsjuklighet

Pr04+05+09  
+11+12+13 Andel patienter med teambaserad rehabiliteringsplan

Pr06+14 Andel mångbesökare

Pr07+15 Andel mångbesökare med rehabiliteringplan eller SIP

Pr08 Andel patienter som har fått rehabiliteringsplan upprättad av de som   fått 
 rehabkoordinering

Äldre

Kortnamn Titel

Äld01 Andel patienter ≥75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äld02 Andel patienter ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas 
 med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äld03 Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥75 år som har 
   lugnande läkemedel

Äld04 Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥75 år som 
 har sömnläkemedel

Äld05 Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring



Samverkan

Kortnamn Titel

Sa02 Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök, 
 i primärvård eller på sjukhus

Sa03 Andel patienter varit på återbesök efter KOL-exacerbation, i primärvård 
  eller på sjukhus

Sa04+05 
+08+09 Andel personer med SIP

Sa06 Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke,  i primärvård   eller  på 
sjukhus

Sa07 Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård   eller  på sjukhus

Sa10 Andel patienter som fått sitt vårdbehov bedömt vid kranskärlssjukdom

Läkemedel

Kortnamn Titel

Lm01 Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad  indikation

Lm02 Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Lm03+04+05 Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm06+07+08 Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner

Lm09 Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med antikoagulantia behandling

Lm10 Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts  upp 
med provtagning

Lm11+12 Andel patienter som behandlas med opioider

Lm13 Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med 
 återfallsförebyggande läkemedel

Lm14 Andel patienter med riskfylld behandling

Levnadsvanor

Kortnamn Titel

Le03 Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom

Le04 Rökstopp efter tobaksrådgivning

Le07+13 Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet

Le08+14 Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom

Le09 Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol

Le10 Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom och 
 riskbruk av alkohol

Le11+15 Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor

Le12+16 Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom



Samsjuklighet

Kortnamn Titel

Ss01 Andel patienter med samsjuklighet

Ss02 Andel patienter med samsjuklighet och 0 till >6 läkarbesök

Kroniska sjukdomar
Artros

Kortnamn Titel

Ar01 Andel patienter med artros där mätning av vikt/BMI gjorts

Ar02+11 Förekomst av diagnos artros

Ar03+04  
+12+13 Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola eller fått handledd träning

Astma

Kortnamn Titel

As01A Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök

As02 Förekomst av diagnos astma

Bensår

Kortnamn Titel

Be01 Förekomst av diagnos bensår

Be02 Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos

Be03 Andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling

Demens

Kortnamn Titel

Dem01+11 Förekomst av diagnos demens

Dem02 Andel patienter med demens som behandlas med antipsykotika

Dem03 Andel patienter med demens som varit på återbesök

Dem04 Andel patienter med Alzheimer demens som behandlas med (eller provat) 
 demensläkemedel

Dem05 Andel patienter med samsjuklighet vid demens

Dem06+07  
+12+13

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut eller 
fått kognitiva hjälpmedel

Dem14 Andel patienter med demens och vikt/BMI eller undernäring



Diabetes

Kortnamn Titel

Di01 Förekomst av diagnos diabetes

Di02 HbA1c vid diabetes

Di03 Blodtrycksvärde vid diabetes

Di04 Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner

Di05 Andel patienter med diabetes som varit på återbesök

Di06 Albuminuri vid diabetes

Di07 Andel patienter med Metformin och ej uppmätt eller kraftigt sänkt njurfunktion

Förmaksflimmer

Kortnamn Titel

Fö01 Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Fö02 Andel patienter med förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling

Fö03 Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök

Hjärtsvikt

Kortnamn Titel

Hj01+11 Förekomst av diagnos hjärtsvikt

Hj02+03  
+05

Andel patienter med HFrEF som behandlas med med betablockerare och/eller 
RAAS-blockad

Hj04 Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök

Hj06+07+08
+12+13+14

Andel patienter med hjärtsvikt som fått funktionstest, handledd fysisk  träning 
eller patientutbildning

Hypertoni

Kortnamn Titel

HT01 Förekomst av diagnos hypertoni

HT02 Blodtrycksvärde vid hypertoni

Urininkontinens

Kortnamn Titel

Ink01+11 Förekomst av diagnos urininkontinens

Ink02 Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning

Ink03+12 Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning



KOL

Kortnamn Titel

KOL01+11 Förekomst av diagnos KOL

KOL02  
+03+04 Andel patienter med KOL som fått uppföljning

KOL05 Andel patienter med KOL med uppmätt vikt/BMI eller undernäring

KOL06+07  
+08+09+12  
+13+14+15

Andel patienter med KOL som genomgått 6-minuters gångtest, fått 
 energibesparande tekniker, handledd fysisk träning eller patientutbildning

KOL16 Andel patienter med KOL som genomfört spirometri

KOL17 Andel patienter med KOL och dokumentation om tobaksbruk

Kranskärlssjukdom

Kortnamn Titel

Kr01 Förekomst av diagnos kranskärlssjukdom

Kr03+04 
+06

Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med med statiner, 
 trombocythämmare/antikoagulatia eller RAAS-blockad

Kr05 Andel patienter med kranskärlssjukdom som har varit på återbesök

Kr07 Blodtrycksvärde vid kranskärldssjukdom

Njursvikt

Kortnamn Titel

Nj01 Andel patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och diagnos njursvikt

Nj02 Andel patienter med nedsatt njurfunktion som har kontrollerat albuminuri

Tia/Stroke

Kortnamn Titel

T/S01 Förekomst av diagnos TIA och Stroke

T/S02 Andel patienter som haft TIA och/eller ischemisk stroke som behandlas 
med statiner

T/S03 Andel patienter som haft TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral 
  blödning som har varit på återbesök

T/S04 Blodtrycksvärde hos patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller 
  intracerebral blödning

TS05+11 Förekomst av diagnos stroke

TS06+07+08
+12+13+14 Andel patienter som haft stroke fått träning av ADL, balans  eller gångförmåga



Osteoporos

Kortnamn Titel

Os01 Förekomst av diagnos osteoporos

Os02+10 Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre

Os03 Andel som har läkemedelsbehandling mot benskörhet av personer 50 år  och 
äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur

Os04+11 Andel som har fått balansträning av personer 50 år och äldre med  nytillkommen 
hög risk för benskörhetsfraktur

Infektioner
Luftvägar

Kortnamn Titel

Inf01+05+08  
+12+18+22

Förekomst /1000 listade (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, 
 pneumoni, bronkit)

Inf02+06+09
+13+19+23

Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten  (AOM, ÖLI, 
 rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf03+07+10  
+14+20+24

Andel antibiotikabehandling (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, 
 pneumoni, bronkit)

Inf04+11  
+15+21 Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika

Inf16 Andel positiva Strep A-test av alla Strep A-test

Inf17 Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med Strep A-test  (pos/neg/ej taget)

Inf32+33 Andel med fysiskt läkarbesök för diagnos (AOM, pneumoni)

Inf35+36 Andel övre/nedre luftvägsinfektionsdiagnoser där CRP tagits

Inf61+62 Andel med fysiskt läkarbesök i samband med antibiotikaförskrivning 
 (rinosinuit, faryngotonsillit)

Urinvägar

Kortnamn Titel

Inf25 Förekomst akut cystit /1000 listade, kvinnor/män

Inf26 Förekomst akut cystit /1000 individer som kontaktat vårdenheten, kvinnor/män

Inf27+28  
+29+30+31

Andel antibiotikabehandling vid akut cystit, kvinnor/män (all antibiotika, 
 förstahandsantibiotika, kinoloner)

Inf34 Andel akut cystit (män) med fysiskt läkarbesök för diagnos



Hud- och mjukdelar

Kortnamn Titel

Inf37+40 
+45+49 
+53+57

Förekomst /1000 listade (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, 
furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)

Inf38+41+46  
+50+54+58

Förekomst /1000 som kontaktat vårdenheten (borrelia, impetigo,  erysipelas, 
 paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom,  ospecifik hudinfektion)

Inf42+51  
+55

Andel antibiotikabehandling (impetiko, paronyki/nageltrång,  karbunkel/
furunkel/abscess/aterom)

Inf39+43  
+47+59

Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (borrelia,  impetigo, 
erysipelas, ospecifik hudinfektion)

Inf44+48  
+52+56+60

Andel med fysiskt besök i samband med antibiotikaförskrivning (impetigo, 
 erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)

Covid-19

Kortnamn Titel

Inf63 Förekomst av diagnos Covid-19

Inf64 Förekomst av diagnos postinfektiöst tillstånd efter Covid-19

Psykisk ohälsa
Ångest

Kortnamn Titel

Ån01 Förekomst av diagnos ångest

Ån02 Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ån03 Andel patienter med ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel

Ån04+05 Andel patienter med ångest som har fått uppföljning

Ån06+08+09 Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad ångest

Ån07 Andel patienter med ångest som behandlas med bensodiazepiner

Stressrelaterad ohälsa

Kortnamn Titel

St01+11 Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa

St02+12 Förekomst av diagnos utmattningssyndrom



Depression/Ångest

Kortnamn Titel

Dep/Ån01 Andel patienter med SSRI som har registrerad evidensbaserad indikation

Depression

Kortnamn Titel

Dep01+11 Förekomst av diagnos depression

Dep02 Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Dep03 Andel patienter med depression som behandlas med antidepressiva läkemedel

Dep04+05 Andel patienter med depression som fått uppföljning

Dep06+07  
+08+09 Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad  depression

Dep10 
+12

Andel patienter med ny diagnos depression som fått handledd träning eller basal 
kroppskännedomsträning

FoKUS – Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan

Material för att komma igång eller vidareutveckla ert arbete med hjälp av  PrimärvårdsKvalitet 
finns på: www.skr.se/primarvardskvalitet.

http://www.skr.se/primarvardskvalitet


KVÅ-koder i PrimärvårdsKvalitet
Samverkan/prioritering

Kortnamn Titel

AU124 Upprättande av samordnad individuell plan

AU125 Uupprättande av SIP i samband med utskrivning

AW010 Uppföljning av samordnad individuell plan (SIP)

AW020 Upprättande av rehabiliteringsplan

AW024 Uppföljning av rehabiliteringsplan

AW026 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

GC001 Rehabiliteringskoordinering

Psykologisk behandling

Kortnamn Titel

DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk

DU010 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv

DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapeutisk

DU014 EMDR

DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell

DU023 Psykopedagogisk behandling

Levnadsvanor

Kortnamn Titel

DV111 Enkla råd om tobak

DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk

DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk

DV122 Rådgivande samtal om alkoholvanor

DV123 Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor

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 eller

DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor



Rehabilitering/omvårdnad

Kortnamn Titel

AG051 Spirometri, före och efter bronkdilatation (i) (Spirometri före och  efter inhalation 
av bronkvidgande läkemedel. Inhalationen behöver inte  registreras separat)

AG052 Spirometri inklusive forcerad inspiration (i) (Vid diagnostik av misstänkt 
 obstruktivitet i de centrala luftvägarna)

AG053 Spirometri, dynamisk (i) (FVK (VK), FEV1.0, FEV%, flödesvolymkurva och 
 deriverade variabler) 

AV076 Gångtest

AV131 Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade 
 bedömnings instrument/metoder

AV133 Bedömning av aktivitetsförmåga med standardiserade 
 bedömnings instrument/metoder

DK019 DK019 Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Blåsträning samt miktions-
observation/flödes- och resurinobservation (MKO/FRO), under halv- eller heldag.

DP005 Kompressionsbehandling

DV086 Kroppskännedomsträning

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

PD009 Bedömning av tolerans för fysisk ansträngning och uthållighet

QB001 Balansträning

QB003 Fallprevention

QD016 Träning av fysisk prestations förmåga 

QF001 Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom muskelsammandragningar med 
eller utan elektrisk sammandragning

QG003 Muskel funktions- och styrketräning

QK003 Stöd och/eller träning i att genomföra daglig rutin

QN000 Behandling relaterad till personlig vård

QP000 Stöd och träning i hemliv

QV010 Information/undervisning om ergonomi

QT006 Träning i att använda hjälpmedel

QT007 Hjälpmedelsrådgivning

UG002 Dynamisk spirometri på egen mottagning (SLL)



Användningsområden för PrimärvårdsKvalitet

I korthet

PrimärvårdsKvalitet är:

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

•  Enkelt att använda – automatisk 
hämtning ur befintliga system

•   Utvecklat av primärvårdens 
professioner

Kontakt

primarvardskvalitet@skr.se

Följ PrimärvårdsKvalitet  
på Facebook

Mer information

På www.skr.se/primarvardskvalitet 
 finner du:

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

• 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 vård
centraler  och regioner arbetar 
med  PrimärvårdsKvalitet

En del av omställningen till Nära vård

mailto://primarvardskvalitet@skr.se
http://www.skr.se/primarvardskvalitet



