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INLEDNING

INLEDNING

Medicinsk kvalitet
– att ha koll på individnivå

D

et är lätt att tro att kvalitet kan mätas i sammanfattande diagram som gäller alla våra patienter.
Det innebär alltså bara att man på gruppnivå
ser hur olika värden förhåller sig utan att sätta det i rätt
sammanhang, nämligen den enskilda patienten. Vi har
sedan flera år enligt patientlagen en skyldighet att utgå
från patienten – inte sjukdomen. Patientlagen ska enligt
Socialstyrelsens sammanfattning ”främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. ...” Vår
skyldighet är alltså att tillsammans med patienten komma överens om önskat och rimligt mål – inte att alltid
uppnå ”perfekta värden”.
Eftersom vi har en hel del olikheter i såväl demografi som
ersättningssystem så blir det inte en patientcentrerad
vård om vi bara tittar på sammanslagna resultat. Det är
dessutom egentligen lite märkligt att ersättningssystem
ska styra vad som är bäst för den aktuelle patienten med
utgångspunkt från mätvärden på gruppnivå.

K

valitet i primärvård är mycket komplext, jag har länge funderat på vad som är
god kvalitet. När jag så första gången träffade Peter Odebäck föll många bitar
på plats. Det var inte bara budskapet han levererade, att kvalitet är att vi har
koll på våra patienter på individnivå, det var också den oerhörda energi och passion
för kvalitet som han utstrålade.

Peter visade mig att vi har en skyldighet att tro att vi alltid kan förändra det vi gör till
det bättre, att vi har en skyldighet att vara optimistiska då framtiden är öppen och blir
vad vi gör med den, försöker vi göra den bättre blir den också bättre! Vi måste se
och vara medvetna om utmaningarna hos varje patient för att också kunna göra
något åt den. Peters optimism spridde sig till mig och jag hoppas att alla som
varit med på hans ”rave-party” också tar med sig och sprider den till andra.
Ju fler som tror på att vi kan förändra desto större sannolikhet att vi också
kan förändra.

När vi arbetar med QPI-ronder så är därför inte det viktigaste att se avvikande värden utan att veta varför det
avviker för en specifik individ – dvs ha koll på patienten!
Det kan mycket väl vara så att det rent medicinskt är
rimligt och ibland nödvändigt att värdena inte är ”optimala”. Denna värdering kan bara göras professionellt
om vi har kunskap om vilken person det gäller. Då kan vi
också börja tala om en medicinsk kvalitet på individnivå!

Men för att kunna säga att vi verkligen arbetar
med att ”få koll” så måste vi naturligtvis bli bättre
på att följa våra patienter och registrera i journalen
det som är viktigt att följa upp. Mot den bakgrunden borde täckningsgraden (andel patienter
som vi har aktuella värden på under perioden)
vara i det närmaste 100 %. Eftersom vi följer våra
patienter på 18 månaders tidsperiod så borde vi
ha aktuella data under den perioden – annars har
vi nog missat något.
De flesta vårdcentraler har numera tillgång till
Medrave där vi på ett enkelt och tydligt sätt kan
följa våra patienter på individnivå. Tyvärr finns
det fortfarande några regioner/landsting som inte
låter oss använda detta verktyg utan skapar egna
lösningar som tyvärr inte fungerar lika bra. Men
på dessa enheter kan man i alla fall snart använda
Primärvårdskvalitet som en grund för sin kvalitetsuppföljning. Det kan dock vara svårare att se den
enskilde patienten i de sammanställningar man får
om inte Medrave används.
Alltså: För att ha ordentlig koll måste vi sträva
efter att utnyttja journalsystemens strukturerade
sökord och mallar rutinmässigt – då hittar vi
lättare de patienter som kan behöva mer stöd från
vår sida.

Det är mot denna bakgrund QPI-arbetets arbetsform,
med deltagande av såväl hela läkargruppen som
specialsköterskor och annan personal med god patientkännedom samt verksamhetschef, är så viktig. Det är
oftast först då vi verkligen tillsammans lyckas få ”koll på
patienten”. På detta sätt hjälps vi åt att se hela patienten
ur olika perspektiv och inte bara mätvärden.

Jag lämnar därför över ordet här i inledningen till Peter Odebäck:

Fredrik Gunmalm
Affärsområdeschef
Capio Närsjukvård
E-post: Fredrik.Gunmalm@capio.se
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Peter Odebäck
Medicinsk Kvalitetsutvecklare
Capio Närsjukvård
E-post: Peter.Odeback@capio.se
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MEDARBETARENKÄT

Medarbetarenkät
I november 2018 genomförde vi efter ett års uppehåll vår medarbetarenkät.

V

i hade en ny leverantör, &Frankly, och verktyget skiljer sig en hel del från det vi arbetat med
tidigare.
I vårt nya verktyg så finns det möjlighet till mindre uppföljande enkäter och dessa kan vara specifika för den
enskilda enheten, regionen eller för hela afffärsområdet.
Vi kan även tillverka egna enkäter där vi följer upp nya
arbetssätt. Ett exempel på detta är att RMC, regionale
medicinske chefen i Region Sydöst, Jörgen Johansson,
gjort en enkät att använda innan man inför det nya
arbetssättet "rondning" och sen för att följa upp arbetssättet när det är implementerat på enheten.

vården och ett av målen var att öka förtroendet för våra
verksamhetschefer jämfört med resultatet i enkäten
hösten 2016, då resultatet var 78 för hela Närsjukvården.
Nu landade vi på 85, vilket är ett mycket fint resultat.
Under 2017 och 2018 har vi arbetat mycket på regional
nivå med CMP, Capio management program, för våra
verksamhetschefer och MAL;ar, medicinskt ansvariga
läkare.

Frågorna i den enkät vi genomförde i november var
i huvudsak samma som vid tidigare enkäter. Nästan
40 frågor som spänner över flera områden, företag &
ledning, målstyrning, situation, utsatthet och motivation.
Vi är bortskämda med ett väldigt högt deltagande,
senast låg vi på 87% - nu hamnade vi på 78%.
Vi hade dock en del tekniska problem på de enheter
som ligger i landstingsnät.
Problemen är nu åtgärdade
och framöver ska vi förhopp100
ningsvis nå de nivåer vi är
90
vana vid. Flera enheter låg
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78
80
dock på 100 %, vilket tyder
på ett stort engagemang hos
70
våra medarbetare.
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Tittar man sedan på det totala
50
medarbetarindexet så hamnade vi på 78 (100 max) – detta
40
är ett bra resultat och i linje
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med tidigare år.
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Det finns variationer mellan
våra regioner, 80–74.
10
När vi gick in i 2018 så sattes
det ett antal mål för Närsjuk-
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Region Mitt

Flera verksamhetschefer har också haft handledning
i olika former och detta fortsätter vi med under 2019.
Förbättringsarbetet som har genomförts under den här
perioden har burit frukt och vi kommer fortsätta med
kompetensutvecklingen för våra verksamhetschefer så
att de i sin tur kan stötta sina medarbetare på bästa sätt
så att vi kan ge våra patienter vård med hög kvalitet.
Under våren 2019 kommer två mindre mätningar ut till
samtliga medarbetare i affärsområdet.
Detta är en uppföljning av det lokala arbete som nu
pågår på varje enhet med enhetens resultat.
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Cecilia Friis

HR-chef
Capio Närsjukvård
E-post: Cecilia.Friis@capio.se
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CHEFLÄKARENS AGENDA

Hållbart säkerhetsengagemang
– HSE-index 2018
För första gången har vi nu genomfört en patientsäkerhetskulturmätning i hela Capio Närsjukvård (exkl fd
Legevisitten). Den genomfördes i samband med medarbetarenkäten i höstas och de medarbetare som hade
patientkontakt fick svara på 11 kompletterande frågor (se faktaruta).

S

varen på de nio första frågorna summeras och
räknas om till ett så kallat HSE-index, som dels
kan användas för att jämföra olika verksamheter,
men också på aggregerad nivå för att jämföra olika organisationers patientsäkerhetskultur. Flertalet landsting/
regioner har genomfört sådana mätningar under flera
år och då också skaffat sig erfarenhet av att jobba med
patientsäkerheten utifrån dessa mätningar.
HSE-index för affärsområdet Capio Närsjukvård är 77,
med en spridning från 55 till 94. Affärsområdessnittet
(77) är något lägre än jämförande regioner. Tittar vi på
enskilda frågor så är det ännu större spridning.

Inom kort kommer varje verksamhet att få ta del av
sitt HSE-index, men också ett diagram som visar hur
medarbetarna besvarat de 11 olika frågorna. Under
våren kommer ni att på ett APT eller motsvarande att
lokalt diskutera era egna resultat. Då får ni möjlighet att
reflektera över varför ni svarat såsom ni gjort, men också
möjlighet att tillsammans diskutera och bestämma vad
som är viktigast på just din arbetsplats för att förbättra
patientsäkerheten. Det finns också bra material för att
stimulera den lokala diskussionen och förändrings
arbetet.

HSE-index Capio Närsjukvård 2018
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Påståenden i hållbart säkerhetsengagemang
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1. Min chefs chef ger förutsättningar för att bedriva en säker vård. (Säker vård innebär låg förekomst av
skador som kan undvikas).
2. På min arbetsplats lär vi oss av det som fungerar bra.
3. På min arbetsplats agerar vi alltid utifrån de risker vi ser.
4. På min arbetsplats genomförs alltid förbättringar efter negativa händelser. (Negativ händelse = händelse
som medför något oönskat).
5. Jag påtalar när jag tror något är på väg att gå fel.
6. Jag vågar prata om mina misstag.

När vi arbetar med patientsäkerhetskulturen följer vi
Capio-modellen – Var är vi? Vart vill vi komma? och Hur
kommer vi dit? Även de verksamheter som har ett högt
HSE-index kan ha svarat lågt på enskilda frågor och har
då också områden ni kan jobba vidare med och förbättra
er inom. Har en verksamhet ett lågt HSE-index måste ni
först och främst fokusera på den/de frågor ni bedömer
som viktigast och/eller lättast kan förbättra er inom.

Din RMC (Regional Medicinsk Chef) hjälper
gärna till att tolka och diskutera detta på din
arbetsplats.
Vi kommer framöver årligen att upprepa
dessa patientsäkerhetskulturmätningar
vilket ger oss möjlighet att följa vårt
förbättringsarbete med patientsäkerheten.

7. Jag blir alltid bra bemött på min arbetsplats när jag behöver hjälp.
8. På min arbetsplats har vi ett väl fungerande samarbete med andra verksamheter.
9. På min arbetsplats anpassar vi arbetet så att säkerheten bevaras när förutsättningarna förändras.
10. Jag skulle känna mig trygg om en närstående vårdades på min arbetsplats.
11. På min arbetsplats erbjuder vi patienter att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete.
Riktigheten i de 11 frågeställningarna bedömer respondenten på en skala 1–5
där 1 stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra.
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Stefan Bremberg

Chefläkare
Capio Närsjukvård

E-post: Stefan.Bremberg@capio.se
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VÅR SYN PÅ MEDICINSK KVALITET

Svag evidens för långtidsbehandling

med opioider och lugnande/sömnmedel

En nyhet i årets kvalitetsarbete är att förskrivningen av beroendeframkallande smärtstillande (opioider)
respektive lugnande läkemedel blir en del i våra QPI-rapporter 2019.

V

i ser flera skäl till att strukturerat följa upp förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel och
skapa tydliga rutiner:

- Som anställd i vår närsjukvård ska man känna fullt
stöd i tydliga rutiner och att vi hjälper varandra att
ta gemensamt ansvar i hela personalgruppen. Då
undviker vi att i onödan hamna i situationer där vi
känner oss pressade till en förskrivning som inte är
medicinskt motiverad och som vi inte kan stå för.
- Att skapa underlag för lärande genom interna
diskussioner på våra vårdcentraler.
- Att tidigt upptäcka de enstaka fall av klara avvikelser i förskrivningen som kan förekomma.

tabletter för mer än tre månaders behandling. Evidensen
för nyttan av långtidsbehandling med bensodiazepiner
och opioider är även den svag.
Snarare bör vi för huvuddelen av dessa patienter erbjuda
annan behandling än läkemedel. Vid sömnbesvär som
varar mer än några veckor rekommenderas t ex kognitiv
beteendeterapi (KBT). Vid mer än tillfälliga ångest
besvär rekommenderas KBT vid sidan av antidepressiva
läkemedel (SSRI) och vid behandling av kronisk smärta
intar KBT och fysioterapi en framträdande roll. Om läkemedelsbehandling ska ges rekommenderas i huvudsak
andra typer av läkemedel utan beroendeeffekter (t ex
amitryptylin och duloxetin).

Nu kan alla verksamheter med tillgång till Medrave
Patienter med långvarig smärta, ångest och sömnstörmycket e
 nkelt följa upp sin förskrivning av beroenningar har ofta ett stort lidande. Vi ska naturligtvis göra
deframkallande preparat i fördefinierade rapporter
allt vi kan för att de ska få
både avseende beroende
tillgång till evidensbaserad beframkallande smärtstillande
handling. Vid sidan om antideLäkemedelsverket om opioider:
och beroendeframkallande
pressiva läkemedel (SSRI) för
” …de flesta med långvarig smärtlugnande. Rapporten hittas
ångestsyndrom finns det dock
problematik får endast marginell
under Läkemedel-Djupdykofta en övertro på läkemedelssmärtlindring och riskerar dessutom
ning. Klicka i ATC-rutan för att
effekter vid dessa tillstånd. Det
att hamna i ett läkemedelsberoende” få fram snabbval för beroenfinns t ex ingen vetenskaplig
deframkallande läkemedel.
evidens för användning av
sömnmedicin mer än några
Lycka till med de fortsatta kvalitetsdiskussionerna!
veckor och läkemedel mot sömnsvårigheter är godkända endast för korttidsbruk. Trots detta hämtar cirka 60
procent av alla som får receptbelagda sömnmedel ut

För en patientsäker förskrivning av beroendeframkallande
läkemedel tänk alltid på att:
1.

10

Fakta

ruta

Be om patientens samtycke att kontrollera läkemedelsförteckningen och kontrollera alltid innan
förskrivning.

2.

Gör rätt direkt – alla i personalgruppen har samma budskap kring hur förskrivning av beroendeframkallande läkemedel hanteras.

3.

Ansvarig läkare alltid journalför en behandlingsplan (indikation, behandlingstid, dos och styrka,
eventuell uttrappning).

4.

Behandlingsplanen journalförs under ett gemensamt överenskommet sökord i journalen, så att informationen lätt kan hittas. Uppföljningen i Medrave kan göras genom att skapa en ”egen patientlista”.
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Vill du veta mer, kontakta gärna:

Magnus Röjvall
Regional Medicinsk Chef - Sthlm Norr
E-post: Magnus.Rojvall@capio.se

Katarina Wettin
Regional Medicinsk Chef - Sthlm Söder
E-post: Katarina.Wettin@capio.se
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INTERNUTBILDNING

REKRYTERING

Digital bemanningsplattform

Capio Academy
Vår utbildningsinstans Capio Academy har nu varit igång i ett och ett halvt år. I
skrivande stund har 35 utbildningar hållits i Capio Academys regi och drygt 700
medarbetare har kunnat ta del av ny/uppdaterad kunskap.

Vad är på gång?

Kontakta gärna

Åsa Franklin
Capio Academy
E-post: Asa.Franklin@capio.se

Hur fungerar Capio Academy egentligen?

A

kademins arbete hålls samman av ett centralt
medicinskt råd som leds av vår chefläkare. I rådet
ingår även vår kvalitetschef samt representanter
från olika yrkesgrupper och olika delar av landet. Det
centrala rådet skapar riktlinjer, prioriterar fokusområden
och sätter övergripande mål för akademins arbete.
Capio Academy är även uppdelad i tre regionala
råd – Syd, Väst och Stockholm/Mitt – som, utifrån
de övergripande riktlinjerna, planerar och arrangerar
utbildningar s kräddarsydda för de regionala behov och
förutsättningar som råder.
Det är viktigt att vi är noga med att låta verksamhetens
behov styra utbildningarna. Vi ska naturligtvis erbjuda
bra utbildningar, men de ska dessutom vara användbara och värdeskapande. Du ska som medarbetare få
en direkt praktisk nytta av de förvärvade kunskaperna,
känna att du utvecklas i ditt yrke och kunna hålla din
kompetens på topp.

Vi kommer under året att satsa mer på
digitala utbildningar och vi kommer
dessutom att livesända utbildningar i
större utsträckning – allt för att göra det
möjligt för fler medarbetare att delta.

Bland de utbildningar som är planerade under året 	
finner du:
•
•
•
•
•
•

MI-utbildning för regionerna i Stockholm
CAT-instruktörsutbildning (Capio Active Training)
ST-dagarna för våra ST-läkare
Läkarforum i samtliga regioner
IBH-grundutbildning
Bemötandeutbildning (för de regioner som ännu inte
tagit del av denna)

Under året kommer vi dessutom att införa ett
administrativt verktyg för Capio Academy som kommer
att underlätta anmälningsförfarandet, skapa en bättre
överblick och möjliggöra uppföljning på ett bättre och
mer kvalitativt sätt.
Aktuellt utbildningsutbud och formulär för anmälan
finner du på Pulsen under fliken Utbildning:
https://pulsen.capio.com/sv/utbildning/

Den 15 januari släpptes den fullskaliga versionen av MyPick, den digitala bemanningsplattform som Capio
Närsjukvård samarbetat med sedan hösten 2018. Plattformen utgör en öppen marknadsplats för hyruppdrag
där vårdpersonal och vårdgivare enkelt kan hitta varandra och få direktkontakt.

S

ystemet är helt fritt från bemanningsföretag då
endast vårdgivare och vårdpersonal har möjlighet
att registrera sig. Att kunna ha personlig kontakt
med hyrpersonalen och bygga en relation utan mellanhänder ökar chanserna för oss att nå vårt långsiktiga mål
– att fastanställa.
I oktober 2018 lanserades en betaversion av platt
formen och några av Capio Närsjukvårds vårdcentraler
i Stockholm har under hösten deltagit i projektets
utvärderingsfas.
– Vi vill rikta ett stort tack till de verksamhetschefer som
ingått i referensgruppen och bidragit med sin tid, kloka
insikter och feedback, säger Hani Movahed och Meybod
Kia, grundare av MyPick, och fortsätter: Det har varit
oerhört värdefullt för oss att ha dem med i utvecklingen
och vi har lärt oss mycket längs vägen.
Flera tillsatta uppdrag

Användarreferenser
Tuija Peltonen
Capio Vårdcentral Kungsholmen
Tuija.Peltonen@capio.se

Ulrika Carlén-Barrette
Capio Vårdcentral Lekeberg
Ulrika.Carlen-Barrette@capio.se

Ulrica Berggren
Capio Citykliniken Båstad
Ulrica.Berggren@capio.se

Annica Johansson

Capio Citykliniken Ängelholm
Annica.Johansson@capio.se

Trots att MyPick inte varit öppet för alla förrän nu har
vi ändå via plattformen redan lyckats tillsätta flera
hyruppdrag som alla inneburit en ekonomisk besparing
för enheterna. Det är Capio Vårdcentral Lekeberg,
Capio Citykliniken Kristianstad och Capio Vårdcentral
Badhotellet som genom att teckna direktavtal med
hyrpersonalen – och därmed slippa betala en avgift till
bemanningsföretag – lyckats sänka sina inhyrningskostnader. Ett av målen som sattes vid projektets start under
hösten var att tillsätta 1 000 vakanstimmar via MyPick.
Detta mål nåddes med råge då vi i skrivande stund
tillsatt 3 152 timmar.
Idag är 140 läkare och sjuksköterskor registrerade
i MyPick. Fler kommer att släppas in allteftersom
antalet lediga uppdrag ökar och på sikt är tanken att
även öppna upp för andra yrkes
kategorier. Plattformen utvärderas
och förbättras ständigt och alla
typer av synpunkter är välkomna.
Du som är chef lägger in dina
vakanser genom att logga in på
web.mypick.se
Capio Attract & Retain		
Kalle Sandberg, Sun Wahlberg,
Åsa Franklin
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För frågor om MyPick och vårt samarbete,
kontakta:

Kalle Sandberg
Rekryteringsansvarig/projektledare MyPick
E-post: Kalle.Sandberg@capio.se

ÅRSRAPPORT KVALITET – 2018

13

DIGITALISERING I VÅRDEN

DIGITALISERING I VÅRDEN

Digitaliseringen skakar om sjukvården
och sätter patienten i centrum
Capio Närsjukvårds digitala tjänster har utvecklats mycket under året och nya projekt är på gång. En av
dem som arbetar för att möjliggöra dessa tjänster är Daniel Olsson som menar att den nuvarande digitala
utvecklingen sätter patienten i centrum.

D

et är många projekt på gång samtidigt. På
majoriteten av Capio Närsjukvårds enheter kan
patienter som söker vård nu fylla i ett formulär
på vårdcentralens hemsida inför sitt besök. Informationen som lämnas gör personalen bättre förberedd inför
mötet och patienten väljer själv en tid att bli uppringd.
Via Capio Go kan patienterna chatta med såväl läkare
som psykologer, fysioterapeuter, barnmorskor och olika
specialistläkare alla dagar i veckan kl. 8–22. Samtidigt
pågår det flera mindre projekt på olika vårdcentraler,
såsom övervakning av hälsan i hemmet via digitalt
uppkopplade vågar och armband och psykoterapi med
hjälp av VR-glasögon.
Patienten i centrum
Daniel Olsson arbetar som vice VD på Capio Närsjukvård och har nyligen även fått ansvaret för införandet
av digitala tjänster inom hela Capio Närsjukvård. Han
berättar engagerat om utvecklingen som skett inom
sjukvården den senaste tiden och menar att den stora
vinnaren är patienten.
– Vi är väldigt glada för de här rena digitala aktörerna
som har kommit fram. De kommer från en helt annan
bransch och bara kastar omkull allt som vi trodde var
sanningar vad gäller tillgänglighet och öppettider.
– Mycket av det vi gör traditionellt inom vården sätter
våra arbetssätt, vår organisation och våra medarbetare i
centrum snarare än patientens behov om man ska vara
helt krass. Därför är det bra att de digitala aktörerna
kommer och verkligen skakar om hela sjukvården i
grunden.
Daniel Olsson säger att det lagts många miljarder på it
inom vården de senaste tio åren, men om man tittar på
vad investeringarna gått till har de fram till nyligen främst
handlat om förenkling av infrastrukturen inom vården,
såsom SITHS-kort och Nationella tjänstekontrakt.
– Ärligt talat så har inte patienterna berörts så mycket
av det. Men nu plötsligt läggs väldigt stora delar på rena
patientnära tjänster.

Våga ändra arbetssätt
Medan den digitala vården tillför mer tillgänglighet och
flexibilitet för patienterna innebär den ännu en kanal
att hålla öppen för vårdgivaren, vilket kan upplevas
som stressande då förväntningarna om snabb återkoppling är betydligt högre vid digital kommunikation.
Samtidigt kan det vara ett mer effektivt sätt att arbeta
för vårdgivaren, som kan ha kontakt med flera patienter
samtidigt och vara bättre förberedd inför ett patientmöte
där anamnesen redan fyllts i av patienten.
Den stora utmaningen i detta är enligt Daniel Olsson att
våga ändra arbetssätt.
– Verktygen i sig kommer inte att hjälpa ett smack om
vi inte verkligen tar möjligheten att faktiskt ändra våra
arbetssätt också. Om vi inte gör det har det ingen effekt
över huvud taget.
Han syftar till exempel på den typ av standardisering av
vårdmötet man gjort inom Capio Go, eller möjligheten
att boka kortare fysiska möten med patienter där man
haft digital kontakt som man gör på Capio Vårdcentral
Ringen.
Daniel Olsson understryker att utvecklingen av dessa
nya arbetssätt framför allt måste ske i det vardagliga
arbetet på vårdcentralerna.

– Vi måste ha folk som vet hur det kliniskt kommer att
fungera. Sedan ska vi vara där och understödja och
lyssna på vad det är man behöver, men arbetssätten
måste komma från verkligheten, från dem som vet hur
det fungerar.
App, video och digitala provsvar
Mycket nytt är också på gång under 2019. Vård
centralerna kommer framöver ha möjlighet att ha kontakt
med sina egna patienter via chatt – ett projekt som
påbörjats på Capio Vårdcentral Ringen i Stockholm.
Det kommer bli möjligt att automatiskt skicka förifyllda
anamneser direkt till specifika vårdkompetenser. Vårdmöten via video kommer att utvecklas och det kommer
bli möjligt att skicka provsvar digitalt till patienterna.
Under början av året släpps också en app för patienter.
Andra områden Daniel Olsson tror på är fysioterapi, där
man nu jobbar med att ta fram filmer med övningar i
Farsta, samt mödra- och barnhälsovård, en grupp som
är vana vid att kommunicera digitalt.
Personligt engagemang
Bakom alla tankar om framtiden och allt arbete för
att få tekniken att fungera finns ett stort personligt
engagemang.
– Jag har alltid brunnit för olika former av it-verktyg och
hur det kan underlätta vardagen. Sedan jag fick min
första dator -88 har jag tänkt att ”det här kan man göra
något riktigt bra av”.
Under studietiden drev Daniel Olsson eget företag där
han höll utbildningar i ämnen som Windows, mus
hantering och Officepaketet för bland annat Apoteket,
Ernst & Young och Banverket.
I jämförelse med sina senare erfarenheter från
produktionsindustrin, där han beskriver att det finns en
tydlig standard för kommunikation över hela världen,
menar han att sjukvården är väldigt eftersatt vad gäller
effektivitet inom it.

– När man inte ens kan skicka samma fakturafil till
Halland som man skickar till VGR, då har vi lite att göra
känner jag. Det är helt galet vilken potential det finns
i att använda digitala verktyg för att förbättra de här
livsviktiga flödena, för en sak är säker – sjukvården är
ett av de områden som alla någon gång i livet kommer i
kontakt med.
– Därför brinner jag personligen enormt mycket för att
kombinera it med sjukvård som jag verkligen tycker
känns meningsfullt att jobba med. Man känner att man
gör skillnad för människor och det är roligt.
Viktigt att dela resultat
Med utvecklingen av den digitala vården följer även
nya typer av risker. Att man behandlar fel saker digitalt,
att man missbedömer en patient som underdriver eller
överdriver sina symptom. I förebyggande syfte arbetar
Capio därför alltid med riskanalyser inför varje ny tjänst
som införs.
Daniel Olsson säger också att ju mer vi börjar skicka
patienternas ärenden digitalt mellan olika enheter,
desto viktigare blir det att ha ett större helhetsansvar för
patienten för att inget ärende ska stanna upp vid någon
instans.
– Vi måste ha flygledarperspektivet, någon som har koll
på det här.
Han tycker också det är viktigt att vara transparent
och dela med sig av sina erfarenheter för att utveckla
sjukvården.
– Jag tycker att vi ska vara stolta och berätta vad vi gör,
hur vi gör, vilka resultat det blir och inte hemlighålla
något. Jag tycker det är viktigt att vi delar med oss, det
är ju framför allt för patienternas skull som detta ska
utvecklas.

För frågor och vidare diskussion,
kontakta gärna:

Daniel Olsson
Chef Digitalisering, Närsjukvård
E-post: Daniel.Olsson@capio.com
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Färre akutbesök med digitala
hemmätningar

Capio Vårdcentral Ringen chattar
med patienterna

Capio Vårdcentral Åkermyntan i Stockholm deltar sedan oktober 2018 i ett pilotprojekt med digitala
mätningar i hemmet. Genom att patienten själv gör regelbundna mätningar som skickas till vårdcentralen kan
förebyggande åtgärder sättas in innan tillståndet blir allvarligt.

Nu kan patienter på Capio Vårdcentral Ringen i Stockholm få rådgivning och hjälp genom att chatta direkt
med vårdcentralens egen personal.

5

00 patienter som lider av antingen hjärtsvikt, högt
blodtryck eller psykisk ohälsa deltar i projektet
som pågår under sex månader. Patienterna har
fått olika digitala mätverktyg för att själva kunna göra
mätningar av sin hälsa från hemmet. Det handlar bland
annat om blodtryck, vikt, sömn och fysisk aktivitet.
Värdena förs över till patientens dator eller mobil via
blåtand och skickas sedan vidare till vårdcentralen. Om
ett värde utvecklas åt fel håll slår systemet larm och
personalen på vårdcentralen kan då kontakta patienten
för att sätta in förebyggande åtgärder.
Tanken är att man genom att arbeta förebyggande kan
minska risken för att patienterna behöver åka in till akutmottagningen med mer allvarliga tillstånd. Om en person
med hjärtsvikt till exempel snabbt börjar gå upp i vikt

betyder det att patienten samlar på sig för mycket vätska. Patienten kan då få vätskedrivande tabletter i god
tid istället för att läget hinner försämras och patienten
behöver söka vård på en akutmottagning.
Tjänsten, som kallas Capio Connected Care, innebär
även att patienten kan kommunicera med vård
personalen via chatt och videosamtal för att få upp
följning och återkoppling på sina värden.
– Patienterna tycker att tjänsten ger dem mervärde i
form av bättre kontroll på sin hälsa och återkoppling på
hur deras livsstil påverkar hälsan, säger Alex Jaranka,
specialist i allmänmedicin på Capio Vårdcentral
Åkermyntan.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Alex Jaranka
Specialist i allmänmedicin
E-post: Alex.Jaranka@capio.se

Mitra Iranmahd

I

början av december 2018 påbörjades projektet Capio
Ringen Online som kommer att pågå under sex
månader. Tjänsten innebär att patienter som söker
vård kan chatta med vårdcentralens egna läkare och
sjuksköterskor.
Patienten loggar in med mobilt bankid via sin dator eller
mobiltelefon och svarar på frågor om sin sökorsak. Alla
sökorsaker är möjliga och tjänsten är öppen dygnet
runt. Klockan 8–15 på vardagar bemannas tjänsten av
vårdcentralens egna sjuksköterskor, som läser igenom
patientens svar och tar ställning till vidare handläggning.
Det kan till exempel vara rådgivning, tidsbokning eller
överlämning till en av vårdcentralens läkare som arbetar
online. Om det är möjligt kan läkaren sedan hjälpa
patienten helt digitalt. Vid behov kan patienten också
komma till vårdcentralen för provtagning eller ett fysiskt
besök hos läkaren.

– Personalen tycker det är roligt och mindre stressande
att arbeta i tjänsten jämfört med till exempel
konventionell telefonrådgivning.
Under projektets gång kommer fler professioner att
involveras, i första hand psykologer och administrativ
personal.
Syftet med projektet är framför allt att förbättra tillgängligheten och kontinuiteten för patienten, men även
arbetsmiljön för medarbetarna.
– Det finns flera fördelar; anamnes lämnad av patienten
innan kontakt, möjlighet till sambedömning, möjlighet
att skicka länkar med råd och information till patienten
plus att det frigör bokningsbara läkartider till de patienter
som bäst behöver dem, säger Susanne Carlgren.

– Patienterna är nöjda, de behöver inte vänta på att bli
uppringda och slipper väntetid på drop-in. 85–90 %
tycker att tjänsten är bra eller mycket
bra och 88 % skulle rekommendera
Vill du veta mer, kontakta gärna:
den till någon annan, säger Susanne
Carlgren, verksamhetschef på Capio
Vårdcentral Ringen.

Susanne Carlgren

Verksamhetschef
Capio Vårdcentral Ringen
E-post: Susanne.Carlgren@capio.se

Verksamhetschef Åkermyntan
E-post: Mitra.Iranmahd@capio.se
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Capio Go hjälper patienten 8–22 		
alla dagar i veckan

Virtuell verklighet kan hjälpa
patienter med fobier och ångest

Alla enheter inom Capio Närsjukvård är nu anslutna till de tjänster Capio Go erbjuder, och bolaget har
utvecklats mycket under 2018; fler sökorsaker, utökade öppettider och nya yrkeskompetenser som kan hjälpa
patienterna.

På Capio Läkarhus Kvillebäcken i Göteborg drivs nu ett projekt där man använder virtuell verklighet som ett
komplement i behandling av patienter som lider av fobier, stress eller ångest.

C

apio Go är nu bemannade kl. 8–22 alla dagar i
veckan och patienterna kan nu få hjälp digitalt av
läkare, fysioterapeuter, barnmorskor, psykologer
och hudspecialister. En rad nya sökorsaker har tillkommit under året, bland annat sårskador, preventivmedel,
eksem och impotens. Föräldrar kan nu också söka vård
för sina barn redan från två års ålder.
Flera projekt har också påbörjats under året. Man
hjälper bland annat patienter som haft någon typ av
hjärtsjukdom att göra egna blodtryckskontroller och
förbättra sina levnadsvanor med hjälp av en app. Nio
vårdcentraler har också fått digitala mätredskap för att
kunna utföra otoskopi, dermatoskopi och spirometri där
resultaten skickas direkt till patientens mobiltelefon för
vidare bedömning av läkaren på Capio Go.
Förutom den snabba utvecklingen av verksamheten har
man också varit aktiva i den offentliga debatten.

– Intresset för vårt sätt att använda digitala verktyg
i vården är stort. Vi får många förfrågningar om
hur vi arbetar med innovation, utveckling och
förändringsledning, säger Margareta Danelius,
chefläkare på Capio Go.
En viktig bekräftelse av arbetet var vinsten av
Guldskalpellen med motiveringen: ”Med en genom
gripande helhetslösning har årets förnyare digitaliserat
vårdkedjan och samtidigt skapat väl förberedda fysiska
möten med patientens behov i kärnan av verksamheten.
Med digitala anamnesformulär såväl som ett seriöst
och ödmjukt angreppssätt har Capio Go banat väg för
en resurseffektiv vård där vårdpersonalens utbildning
och patienternas feedback återförs för att utveckla
processen”.

B

ehandling med VR-baserad psykoterapi innebär att patienten med hjälp av VR-glasögon
exponeras för olika miljöer och situationer som
utlöser patientens symptom. De datorsimulerade
miljöerna p
 atienten upplever är skapade för att efterlikna v erkligheten och kan till exempel användas vid
besvär som social fobi, talarskräck, klaustrofobi, nålfobi,
flygfobi, höjdfobi och stress. Exponeringen sker alltid på
vårdcentralen i närvaro av psykolog.

Traditionell exponeringsterapi är en tidskrävande och
därmed dyr metod. I verkligheten kan det också vara
svårt att återskapa rätt miljöer eller situationer. Att
använda virtuell verklighet kan därmed vara fördelaktigt
på flera sätt.
Projektet med VR-baserad psykoterapi inleddes under
hösten och i januari 2019 påbörjades de första behandlingarna med patienter.

Under 2019 kommer verksamheten att utökas med
sjuksköterskor och flera olika specialister. Man kommer
också att satsa mer på hälsa och levnadsvanor samt
knyta ihop primärvård och specialistsjukvård.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Susanne Nygren
Verksamhetschef
Capio Läkarhus Kvillebäcken
E-post: Susanne.Nygren@capio.se

Jannice Svensson
Leg. Psykolog
E-post: Jannice.Svensson@capio.se
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BVC-RÅDET

BVC-rådet
2016 utsågs några representanter från de olika
regionerna inom Capio Närsjukvård och uppdraget
var att utarbeta gemensamma riktlinjer, se hur man
kunde samverka nationellt och ta fram kvalitets
indikatorer för BVC.

B

VC-rådet har sedan dess träffats 2 ggr/år och
mellan mötena försöker vi att kommunicera med
telefonmöten/via gemensamt samarbetsrum/mail.

Det första BVC-rådet gjorde var att göra en gemensam
hälsobok för BVC och just nu jobbar man med att ta
fram gemensamma kvalitetsindikatorer. BVC-rådet vill
gärna att det görs mätning av patientnöjdheten på alla
BVC-enheter under mars och oktober gärna med hjälp
av TouchPoint för att ta reda på vad familjerna tycker om
verksamheten på BVC.
BVC-rådet har också kommit igång med regionala nätverksträffar som hålls 1–2 ggr/år och till 2019 planeras
en gemensam utbildningsdag om övervikt hos barn för
sjuksköterskor som jobbar på BVC. Under 2019 kommer
även ett projekt starta för att arbeta preventivt med att
lära ut bra kost och rörelsevanor till överviktiga barn i
samarbete med Gen PEP och forskare från Karolinska
Institutet.
Vi kommer också under 2019 få en egen sida på Pulsen
så att alla sjuksköterskor på BVC lätt skall kunna följa
med vad som händer.
Inom Capio Närsjukvård finns det ca 65 000 barn listade
på våra BVC-enheter. För att kunna samarbeta nationellt
och ta fram gemensamma kvalitetsindikatorer utsågs
representanter från de olika regionerna inom Capio
Närsjukvård.

HJÄRT-LUNGRÄDDNING

BVC-rådet träffas 2 ggr/år och har mellan
mötena kontakt via telefonmöte/samarbetsrum på Pulsen/mail.
Har du frågor/synpunkter som du vill att BVC-
rådet tar upp så kontakta din representant:

Region Mitt
Jenni Eriksson
Region Mitt - Linköping/Umeå
Jennie.Eriksson@capio.se

Camilla Lindberg

Region Mitt - Västerås/Örebro
Camilla.Lindberg@capio.se

Yvonne Sellén
Region Mitt - Uppsala
Yvonne.Sellen@capio.se

Anna-Karin Heikkinen
Region Mitt - Gävle
Anna-Karin.Heikkinen@capio.se

Region Stockholm

Utbildning i HLR
All personal i Capio Närsjukvård skall en
gång om året genomgå utbildning i hjärt-
lungräddning, HLR. Verksamhetschefen
på varje vårdcentral säkerställer att
utbildningen genomförs. Vi har ramavtal med
kvalitetssäkrade Techmedico.

V

arje år går många medarbetare utbildning i HLR.
Målet är att samtliga ska få HLR-utbildning en
gång om året. Vi har tecknat avtal med Techmedico. Techmedico har sin bas i Karlshamn, Blekinge,
och har hela Sverige som sitt arbetsfält. Då vi har två av
Techmedicos instruktörer knutna till oss kvalitetssäkrar
vi, och Techmedico garanterar, att vi får samma utbildning inom hela Capio Närsjukvård, oavsett var i landet
vårdcentralen ligger.

Jessica Holmström

Maria Sandberg

HLR-intruktör
Jessica@techmedico.se

HLR-intruktör
Maria@techmedico.se

Jessica är sjuksköterska inom anestesi och intensivvård med 18 års erfarenhet av akut- och ambulans
sjukvård. Maria är sjuksköterska inom kardiologi och har
jobbat med hjärtsjukvård i 27 år samt därtill forskat på
hjärtsjukdom.
Techmedico var först i landet med så kallad QCPR-
teknik, där varje deltagare får feedback på sin insats i
HLR, ned på detaljnivå. Vi kvalitetssäkrar HLR-träningen,
genomför scenarioträning i egen miljö, jobbar med
teamträning och följer Svensk Standard för Hjärtsäker
Zon på de enheter Techmedico utbildar.

Victoria Serrander
Region Sthlm Norr
Victoria.Serrander@capio.se

Region Väst
Astrid Lund
Region Väst Norr
Astrid.Lund@capio.se

Region Syd
Teresa Lindskog
Region Syd Öst
Teresa.Lindskog@capio.se

Ingela Bergman
Region Syd Väst
Ingela.Bergman@capio.se
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MILJÖMÅL

MILJÖMÅL

Miljömålsredovisning
Miljömålen för Capio Närsjukvård gäller från 2018 och ska vara i hamn senast 2020. Under
de senaste åren har Capio Närsjukvård växt vilket inneburit att fler mottagningar har
tillkommit och tillkommer i vårt miljöcertifikat och detta innebär fler enheter som jobbar
med miljömålen. Årets redovisning inkluderar 75 mottagningar och svarsfrekvensen på
miljömålsenkäten som skickats ut var 96 %.

Läkemedel
•

Målet att förskriva mindre än 200 antibiotika
recept per 1000 listade når 92 % av våra
mottagningar under 2018. I snitt per mottagning
inom Capio Närsjukvård skrevs det ut 133 recept
per 1000 listade under förra året. Det är en
minskning med 7,6 % mot föregående år.

•

49 % av våra mottagningar når målet att kinolon
förskrivningen ska vara 4 % eller mindre av den
totala antibiotikaförskrivningen. Snittet inom
Capio Närsjukvård är 4,3 % för 2018.

Kemikalier
•

Under 2018 har 97 %
av våra mottagningar
genomfört eller påbörjat
riskbedömning av sina
kemikalier.

•

93 % av våra mottagningar
har sett över de leksaker
som finns i väntrummen
så att de är giftfria enligt
Naturskyddsföreningens
riktlinjer för Giftfri förskola.
Målet är att 100 % av
mottagningarna ska ha
uppnått detta 2020.

Du kan läsa mer om antibiotikaförskrivningen och se
enskilda mottagningars resultat på sidan 24 och 25.
•

•

Patientinformationen om att minska läkemedel
i miljön har 93 % av våra mottagningar i form
av bland annat affischer, informationsfilm på
väntrums-TV och läkemedelspåsar. Då målet
är att alla våra mottagningar ska ha denna
information kommer resterande mottagningar
kontaktas under 2019 för att säkerställa att
patientinformationen finns tillgänglig.

•

Idag köper 76 % av våra
mottagningar in ekologiskt
kaffe, frukt och grönsaker.
Målet 2020 är att 100 %
av mottagningarna ska nå
denna målsättning.

Energi

•

94 % av mottagningarna
beställer sina skrivartoners
via Agresso vilket innebär
att de beställer toners som
är Svanenmärkta.

Av våra mottagningar har idag ca 60 % möjlighet
att mäta sin elförbrukning. Resterande har
förbrukningen inbakad i hyran. Under 2018 har
vi totalt minskat elförbrukningen, hos de enheter
där vi kan mäta, med 7,6 %. Våra mottagningar
gjorde i snitt av med 45 000 kWh för 2018. Det är
en minskning med ca 3700 kWh per mottagning
jämfört med föregående år. Målet för 2020 är
att minska vår elförbrukningen med 5 % jämfört
med 2017 års resultat.

IT
•

22

Upphandlingen av tjänsten för återvinning/
recycling av IT-utrustning är ännu inte klar och
resultatet redovisas därmed inte. Vår ambition är
att tjänsten ska vara på plats under 2019.
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Transport
•

Målet att öka antalet tjänsteresor med tåg istället för flyg på sträckan mellan Stockholm och Göteborg
går successivt framåt! Under 2018 gjordes 73,5 % av dessa resor med tåg vilket är en ökning med 10,5
% från föregående år och en ökning med ca 30 % jämfört med 2016. Vårt mål för 2020 är att 80 % av
dessa resor ska göras med tåget. Statistiken är baserad på de resor som är bokade via resebolaget
BIG Travel.

•

Vårt andra mål gällande tjänsteresor är att minska våra koldioxidutsläpp på sträckan mellan
Stockholm och Göteborg med 25 % år 2020. 2018 har varit ett år då vi samlat in mätetal
och fått resultatet att våra resor släppt ut ca 15 ton koldioxid på denna sträcka. Av dessa
ton står flyget för 99,997(!) % av utsläppen trots att 73,5 % av resorna sker med tåg. En
flygresa på denna sträcka släpper i genomsnitt ut 110 000 x mer koldioxid än tåget.

Inköp

Mottagningarna som valt
att inte svara på enkäten
•
•
•

Capio Läkarhus Selma
Capio Vårdcentral Orust
Capio Vårdcentral Skogås

Svarsfrekvens på miljömålsenkäten 96 %

...våra
resor har
släppt ut ca
15 ton kol
dioxid på denna
sträcka. Av dessa
ton står flyget för
99,997(!) % av utsläppen
trots att 73,5 % av resorna
sker med tåg. En flygresa på
denna sträcka släpper i genomsnitt
ut 110 000 x mer koldioxid än tåget.
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ANTIBIOTIKA- OCH KINOLONFÖRSKRIVNING
ANTIBIOTIKA- OCH KINOLONFÖRSKRIVNING

Det är med stor glädje vi konstaterar att ambitionen
att begränsa och minska förskrivningen av antibiotika håller i sig. Under 2018 har vi sett att den
totala antibiotikaförskrivningen per listad fortsatt
minska – till 133 egna recept/1000 listade, vilket är
en minskning med 7,6 % Andelen kinolonrecept är
i stort oförändrad jämfört tidigare år.

Det finns en variation i förskrivnings
mönstret. Vi har några ”outlayers”, i form
av en närakut i Stockholm (totalt) och 1
specialistmottagning i Skåne (kinoloner),
med avsevärt högre förskrivning.

2017

Andel kinoloner av den totala förskrivningen av antibiotika

Andel kinoloner 2017
Andel kinoloner 2018

600

Vi har ett gemensamt ansvar för att bidra
till ett mindre antibiotikatryck i samhället.
Varje vårdcentral sätter egna lokala mål
för a
 ntibiotikaförskrivningen och följer
regelbundet upp sin förskrivning ner på
förskrivarnivå. Ta vara på möjligheten att
få besök av STRAMA två gånger årligen för
hjälp med uppföljning och diskussion.

2018

Verksamheterna i Eslöv och Malmö Stortorget har inga listade patienter och
redovisas därför inte i diagrammet med Antibiotikaförskrivning.
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NATIONELL PATIENTENKÄT

NATIONELL PATIENTENKÄT

Information
och Kunskap

Nationell
Medarbetarenkät
patientenkät
Nationella patientenkäten genomfördes i oktober
och gällde besök utförda i september månad.
2018 var en så kallad mellanårsmätning och
det innebär att inte allaInformation
landsting eller
regioner
Kontinuitet och
och Kunskap
Emotionellt stöd
Koordinering
deltog. 69 mottagningar från Capio Närsjukvård
deltog och du kan se det samlade resultatet här
till höger.

S

yftet med Nationella patientenkäten är bland
annat att öka patientcentreringen och att förbättra. De senaste åren har kännetecknats av
Tillgänglighet
Delaktighet
en utveckling mot att ökaochpatientinflytandet.
PatientInvolvering
lagen som trädde i kraft 1 januari
2015
har
som
syfte
Information
Kontinuitet och
och Kunskap
Koordinering
att stärka och tydliggöra patientens ställning och
främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Delaktighet
och Involvering

Helhetsintryck

Tillgänglighet

Nationell patientenkät är också ett verktyg för att
bland annat följa upp att patientlagen efterföljs.
Tidigare har utgångspunkten för mätningarna och
enkätfrågorna främst varit till för verksamheternas
behov av uppföljning och styrmedel. Nu är utgångspunkten snarare att undersöka de dimensioner som
patientupplevelsen faktiskt består av för att sedan
genom analys skapa underlag för förbättringsarbete.

Emotionellt stöd
Emotionellt stöd

Tillgänglighet

Helhetsintryck
Avser belysa
huruvida patienten upplever att
personalen/behandlaren är aktiv och lyhörd inför
patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och
i sin tur tillgänglig och stödjande i detsamma på ett för
patienten tillfredsställande sätt.

ANDEL POSITIVA SVAR
Respekt och
Bemötande

Helhetsintryck

Rikssnitt.........................75 %
Capio Närsjukvård.........71 %

Avser belysa patientens upplevelse
av vården sett till helhetsaspekten,
övergripande förväntansstyrda
faktorer, upplevd effektivitet och
upplevt utfall, omhändertagande
och trygghet.

Respekt och
Bemötande

Emotionellt stöd

Resultaten används för att förbättra och utveckla
vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett
underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett
redskap för styrning och ledning.
Delaktighet
och Involvering

Kontinuitet och
Koordinering

Respekt och
Bemötande

Information
och Kunskap

Information och kunskap
Kontinuitet och
Koordinering

Avser belysa hur väl patienten upplever att vården
förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat
utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt
sätt. Det rör exempelvis information om förseningar/
väntetider, att patienten får svar på frågor på ett
förståeligt sätt, blir informerad om behandling/
att
Tillgänglighet
Delaktighet medicinering/biverkningar/varningssignaler
Respekt och
och Involvering
Bemötande
uppmärksamma etc. Dimensionen
avser även belysa
patientens upplevelse av hur väl närstående involveras.

ANDEL POSITIVA SVAR

ANDEL POSITIVA SVAR
Helhetsintryck

Rikssnitt....................80 %
Capio Närsjukvård.....76 %

Information
och Kunskap

Rikssnitt................................. 75 %
Capio Närsjukvård................. 72 %

Respekt och bemötande
Delaktighet
och Involvering

Avser belysa patientens upplevelse
av vårdens förmåga till ett bemötande
anpassat till individuella behov och
förutsättningar. Parametrar som följs
upp är exempelvis huruvida bemötandet
präglas av respekt utifrån allas lika
värde, medkänsla, engagemang och/
eller omsorg. Denna dimension är
närbesläktad dimensionen Delaktighet
och involvering.

Emotionellt stöd

Emotionellt stöd

Helhetsintryck

Delaktighet och involvering
Tillgänglighet

Respekt och
Bemötande

ANDEL POSITIVA SVAR

Rikssnitt........................84 %
Capio Närsjukvård.........82 %
Kontinuitet och
Koordinering

Kontinuitet och
Koordinering

Avser belysa huruvida patienten upplever sig
involverad och delaktig i sin vård och beslut
rörande densamma. Dimensionen innehåller
två perspektiv som belyser läkarinitiativet
och patientönskan samt i vilken utsträckning
patienten upplever att behandlaren tog hänsyn
till detta.

Rikssnitt..........................79 %
Capio Närsjukvård..........76 %

ANDEL POSITIVA SVAR
Information
och Kunskap

Helhetsintryck

Emotionellt stöd

Riket

Helhetsintryck

Capio Närsjukvård
SÅ HÄR RÄKNAS RESULTATEN FRAM

Delaktighet
och Involvering

Tillgänglighet

Tillgänglighet
Respekt och
Bemötande

Avser belysa patientens
upplevelse av vårdens
tillgänglighet avseende både
närhet, kontaktvägar samt
personalens tillgänglighet för
patienten såväl som för anhöriga.

ANDEL POSITIVA SVAR
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Rikssnitt.....................82 %
Capio Närsjukvård......79 %

Information
och Kunskap

Delaktighet
och Involvering

Kontinuitet och
Koordinering

Tillgänglighet

Kontinuitet och koordinering
Emotionellt stöd

Helhetsintryck

Avser belysa patienternas upplevelse av vårdens förmåga till
kontinuitet och koordinering. Detta innebär hur väl individens vård
samordnas internt såväl som externt. Parametrar som följs upp
är exempelvis hur patienterna upplever personalens förmåga att
samarbeta med varandra och i relation till patienten. Dimensionen
innehåller även uppföljning av patientönskan avseende kontinuitet.
Respekt och
Bemötande

ANDEL POSITIVA SVAR

Frågorna i Nationell patientenkät
innehåller sju olika dimensioner;
varje dimension innehåller ett antal
frågor som räknas samman, viktas
och andelen positiva svar visas i
procent.
Frågorna är ställda som
påståenden och besvaras i en
femgradig skala, där 1 är lägst och
4–5 räknas som positiva svar.

Rikssnitt.........................................71 %
Capio Närsjukvård.........................68 %
ÅRSRAPPORT KVALITET – 2018
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Capio Närsjukvårds nationella 				

patientenkät

För oss är det mycket viktigt att veta vad våra patienter tycker om oss. Därför gör vi, utöver den Nationella
patientenkäten, vår egen undersökning med frågor om hur våra patienter upplever oss.

P

å så vis identifierar vi förbättringsområden och
kan utveckla och förbättra vårt arbetssätt. För att
säkerställa uppföljning av mätningarna och att vi
analyserar vårt resultat mäter vi tre gånger om året, i april,
juni och december. Vi publicerar resultatet i vår kvalitetsrapport och får på så vis möjlighet att ta del av varandras
resultat och utveckling. Det är enkelt att kontakta

vilket är en fördel. Frågorna är direkt relaterade till
Patientlagen, som syftar till att stärka patientens ställning.
Därför ingår frågor om delaktighet och information.
Frågan om man vill rekommendera sin mottagning
betraktas som en viktig och stark fråga. Vi redovisar den
för varje mottagning längre fram i kvalitetsrapporten.

varandra för att auskultera på en annan mottagning och ta
lärdom av varandras arbetssätt.
De frågor vi använder i vår egen undersökning följer
Nationella Patientenkätens frågor. Våra frågor är något
förenklade, och, till skillnad från NPE (nationella patient
enkäten), svarar patienter direkt i anslutning till besöket,

efter en hög svarsfrekvens för att vara säkra på att vi får
representativa svar. Tekniken gör att det är möjligt att
svara på enkäten via sin mobiltelefon om man vill och
vi hoppas att inom en snar framtid kunna skicka våra
enkäter via sms. En pilot är utförd på Capio Vårdcentral
Kungsholmen och det föll väl ut.

Sedan start av mätningen i maj 2015 har vi frågat och
fått svar av över 250 000 patienter. Vi strävar hela tiden

Var blev du inte väl bemött?
1. Upplevde du att duVar blev du inte väl bemött?
Var blev du inte väl bemött?
väl bemött?
Upplevde du att du blevblev
väl bemött?
Upplevde
du att du blev väl bemött?
Antal svar: 6 559

1,8%

1,8%

2,0%

Upplevde du att du blev väl bemött?

2,0%

Receptionen
Läkaren

92,3%

7,7%

92,3%

0,7%

7,7%

Sjuksköterskan

0,7%

Annat

0,5%
Ja

Antal svar:

Nej

Ja

1,3%

2. Fick du tillräcklig information
58635863
om ditt
tillstånd?
5863svar: 5 863
Antal

Fick Fick
du tillräcklig
information
om ditt
tillstånd?
du tillräcklig
information
om ditt
tillstånd?
Antal svar:

3. Upplevde du dig delaktig i
din vård och behandling?

Antal svar:

11,5%
11,5%
Fick du tillräcklig
information
om ditt tillstånd?
5,8%
Ja, helt och hållet
5,8%
Fick du tillräcklig
information om ditt tillstånd?
11,5%
Nej

11,5%

5715

Antal svar: 5 715

Upplevde
du dig
i dini vård
och och
behandling?
Upplevde
du delaktig
dig delaktig
din vård
behandling?
5715

5,5%

information

Nej
Ja

Jag behövde
ingen
information
82,7%
Nej
Jag behövde
ingen
information

Ja

Nej

Frågan är inte relevant
för mitt besök

84,1%
84,1%
Ja

JaNej

är inteärrelevant
för mitt
84,1%
NejFråganFrågan
inte
relevant
förbesök
mitt besök

Ja

Nej

5. Hur upplevde du besöket
Ja
Nej
Frågan är inte relevant för84,1%
mitt besök
på
vårdcentralen
i helhet?
Hur Hur
upplevde
du besöket
på vårdcentralen
i helhet?
upplevde
du besöket
på vårdcentralen
i helhet?

Skulle du rekommendera denna mottagning till andra?
Skulle du rekommendera
denna mottagning till andra?
7,7%

Hur upplevde du besöket
3,4% på vårdcentralen i helhet?
3,3%
Hur upplevde
du besöket
på vårdcentralen i helhet?
3,4%

Jag behövde ingen information

Antal 7,7%
svar:
5 548
7,7%

Frågan är inte relevant för mitt besök

Antal
svar:3,3%
5 619
3,3%
3,4%

7,7%

3,4%

3,3%

Mycket missnöjd

Ja
Nej

92,3%
92,3%

AntalAntal
svar: svar:
Antal svar:
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Antal svar:

5548

100%

80%

60%

40%

20%

0%

92,3%
Ja

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

93,3%
93,3%

Nej

92,3%

december 2018

Mycket nöjd / Nöjd
Missnöjd

Nej
Ja

juni 2018

Diagrammen visar resultat från och med 2017 och andel positiva svar från patienterna. För att
finnas med i resultatet skall svarsfrekvensen vara minst 10 %.
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BÄSTA RESULTAT - PREM

BÄSTA FÖRBÄTTRARE - PREM

Patientenkät

Patientenkät

Bästa resultat

Bästa förbättrare

Skulle du rekommenderadenna mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Lekeberg
Ulrika Carlén Barrette
Verksamhetschef
Ulrika.Carlen-Barrette@capio.se

Capio Citykliniken Malmö Stortorget
Christel Westin
Verksamhetschef
Christel.Westin@capio.se

Capio Citykliniken Ängelholm
Annica Johansson
Verksamhetschef
Annica.Johansson@capio.se

Skulle du rekommenderadenna mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Årsta

Vi på Lekeberg har tillsammans patienten i fokus
och vårdcentralen präglas av en stark teamkänsla,
gott bemötande i en lugn miljö. Vi tar oss tid för våra
patienter och försöker arbeta lösningsfokuserat genom
att "göra dagens jobb idag" vilket oftast resulterar i en
god tillgänglighet. Vi har också den fördelen att vi är en
liten vårdcentral.

Susanne Norelius
Verksamhetschef
Susanne.Norelius@capio.se

Capio Vårdcentral Sävedalen

Gott bemötande och god service är väldigt viktigt för
oss och det gäller inom alla yrkeskategorier.
Vi arbetar mycket med tillgänglighet och flexibla
tidböcker. Vi försöker hjälpa alla kunder genom att vara
lyhörda och lösningsfokuserade.
Korta flöden och snabb återkoppling är något vi jobbar
för och som vi vet att kunderna uppskattar.

Anna Rindeskär
Verksamhetschef
Anna.Rindeskar@capio.se

Capio Läkarhus Almö

Det goda resultatet beror nog mest på att patienterna
känner sig sedda och väl bemötta.
Vi är en lagom stor mottagning (7000 listade) med
fina lokaler och fantastisk personal. En god stämning
smittar av sig på patienterna. Att få så många att svara
på Touchpoint, kräver en liten påminnelse på vägen ut.
Tack Anneli och övriga i receptionen.

Johanna Bidegård
Verksamhetschef
Johanna.Bidegard@capio.se

Vi har förbättrat vår tillgänglighet för våra patienter
i form av utökad dropin. Vi har en fast läkargrupp
där alla patienter får en egen doktor. På bvc kan
man lista hela sin familj på en och samma doktor
som man sedan har som sin egen familjeläkare på
mottagningen. Detta har förbättrat kontinuiteten för
patienterna.

Vi arbetar mer strukturerat med våra patientflöden än
tidigare. Jag vill ändå främst lyfta fram vår personalgrupp som är helt fantastisk och alltid har patienten i
fokus. Vi har en väldigt fin stämning på vår arbetsplats
med ett fint bemötande både mot patienterna, men
också mellan varandra. Sånt känner patienterna av.

Tre fokusområden har gett oss ny möjlighet att möta
patienten med ökad tillgänglighet, kontinuitet och tydlighet
- Ny sjukskrivningsprocess med tidiga insatser av
rehabkoordinator
- Fler professioner (dr, ssk, fysio, psyk) i "frontline" på drop in,
team utan triage
- Dagligt rondteam där alla patienter blir bedömda och får
återkoppling samma dag

100%

80%

60%

Mellan 59 % och 100 % av de som svarat vill rekommendera sin mottagning.
Svarsfrekvensen varierar mellan 39,7 och 0,4 %. Bedömning av bästa resultat/
förbättring är gjord på dem som har 10 % svarsfrekvens eller mer.

40%

20%

0%
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GODA EXEMPEL – CROM OCH PROM

GODA EXEMPEL – CROM OCH PROM

Goda exempel, medicinskt – CROM 	
Vi bad den medicinska ledningsgruppens RMC, regionala medicinska chefer, att ta fram ett gott exempel på
ett arbetssätt som leder till bättre kvalitet för patienterna i sin region.
Här nedan beskriver kortfattat MAL, medicinskt ansvarig läkare, ST-läkare och verksamhetschef hur man valt
att arbeta med kvalitet på sin mottagning.
Kontaktuppgifter finner du efter varje presentation om du vill veta mera om något av ämnena.

och patientupplevelse – PROM
Minskad förskrivning av antibiotikarecept med en tredjedel.
”Under 2018 fokuserade vi i Lina Hage på antibiotikafrågan, och specifikt på centorkriterierna
vid faryngotonsillit. Vi granskade alla journaler med diagnos faryngotonsillit och samarbetade
med Strama. Inom loppet av ett år minskade vi det totala antalet antibiotikarecept oavsett
indikation med mer än en tredjedel och halverade antalet strepA. "
Majed Moro
Medicinskt ansvarig läkare - Capio Vårdcentral Lina Hage
E-post: Majed.Moro@capio.se

Rätt medicinsk prioritering.
Genom omstrukturering av mottagningsmodellen och riskgruppering av hypertoni
patienterna på Capio Läkarhus Almö har man skapat en effektivare mottagningsform.
Patienten är mer delaktig i sin behandling och rätt medicinsk prioritering är i fokus.
Effektivisering av årskontroll hypertention-patienter. Patient kallas till vårt hypertentions
rum där dom själv tar blodtryck, vikt och midjemått. Aktuelle mediciner skrivs ned.
Blodprover tas. Information bedöms och hanteras av hypertention-ssk. Patienter där man
tycker det er behov kallas för ett besök eller följes upp per telefon.
Therese Holmberg
Medicinskt ansvarig läkare - Capio Läkarhus Almö
E-post: Therese.Holmberg@capio.se

Förbättrad glukoskontroll hos patienter på Vårberg – avgörande i vårt
arbete att minska risken för diabeteskomplikationer.
"Vi har använt oss av Medrave och QPI regelbundet i teamet. Aktivt kallat patienter med
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resultat och medicinering. Även utnyttjat diab ssk kunskap i MI med uppföljning tätare."
HbA1c >70 mmol
25%
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Framgångsrikt arbete med
läkemedelsförskrivning.

15%
10%
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Påtaglig ökning av registrering av blodtryck, samt registrering
och måluppfyllelse av CAT.
"Viktiga hörnstenar i ett framgångsrikt
arbete skulle jag vilja säga är att från
början hjälpa gruppen hitta ett lugn i vår
svåra och nog så pressade bransch.
Lugnet kommer genom riktlinjer,
tydlighet, rutiner, att lyfta blicken och se
målet. Ledordet just nu är ordning och
reda. Genom detta lyckas vi nå bättre
resultat i våra mätvärden.
Vi vågar tillsammans testa nya saker
men reflekterar och utvärderar.
Förändringsarbete tar tid och det är
okej, ibland måste man vänta in den
rätta tiden för en förändring.
Medarbetarna har förtroendet för självständigt arbete och med det kommer
kreativiteten. Inga piskor eller pekpinnar,

att göra fel är tillåtet. Vi kommunicerar,
vågar fråga varandra.
I gruppen är allas röst viktig, alla är delaktiga och bär ett ansvar. Vi är ett team
som tillsammans bidrar till resultatet!
Vi blir aldrig klara med vårt uppdrag, det
är en ständig utveckling framåt men vi
tillåter oss emellanåt att känna att ”good
enough” är bra nog!
Sammanfattningsvis börjar kedjan vid
ett noga rekryteringsarbete till att ha
rätt person på uppdraget med den
medicinska kunskapen, men lika viktiga
orsaksfaktorer är schemaläggning och
arbete med väntelistor. I slutändan har
vi en välmående och nöjd patient som
önskar besöka oss igen! "

Sandra Larsson
Verksamhetschef - Capio Läkarhus Torslanda
E-post: Sandra.Larsson@capio.se
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Vårberg

Nationell målnivå enligt socialstyrelsen för typ-2 diabetes

Monica Edström
Verksamhetschef
- Capio Vårdcentral Vårberg.
E-post: Monica.Edstrom@capio.se

"Jag vill gärna lyfta fram Helsingborg Söder som
genom ett långsiktigt och konsekvent arbete som
genomsyrar hela kliniken lyckas ligga i topp inom
medicinsk kvalitet. Förutom våra QPIer arbetar
man framgångsrikt med läkemedelsförskrivning.
Det totala antibiotika-trycket (267/1000) är lägst i
regionen."
Linda Sundelöf
Medicinskt ansvarig läkare
- Capio Citykliniken Helsingborg Söder
E-post: Linda.Sundelof@capio.se

Fokuserar på ett teambaserat omhändertagande.
"Vi har infört QPI-ronder inom alla definierade områden. Vi prioriterar aktivt i våra vänte
listor, arbetar med att registrera rätt i journalen och har infört sköterskebaserade årskontroller. Under vår dagliga rond prioriteras läkarkontinuitet. Avseende mångsökare
upprättar vi behandlingsplaner och fokuserar på ett teambaserat omhändertagande."
Sofia Nessvi Otterhag
ST-läkare - Capio Citykliniken Malmö Centrum
E-post: Sofia.NessviOtterhag@capio.se
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LISTNING

LISTNING

Listade per region

Listningsutveckling

Listningsbara primärvårdsenheter i
Capio Närsjukvård

Per region 2018
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i sju olika regioner.
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Region Sthlm Norr:
145 125
Region Sthlm Söder: 144 405
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Region Stockholm är uppdelat
i två regioner: Norr – 16 st
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st primärvårdsenheter.
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Listade patienter

Avlistande

Januari 2017 – december 2018

Region Mi�
-

Den stora ökningen av antalet listade patienter i mars 2017 beror
NOVA klinikerna införlivades med Capio Närsjukvård.
Pålistade på att
Summa
Samma sak hände i januari 2018 då Legevisittens vårdcentraler
blev en del av Capio Närsjukvård. Organiskt har Närsjukvården
vuxit 0,7 % totalt. Region Stockholm Norr och Region SydVäst
Närsjukvården
har vuxit med 2,2 % vardera.

1 000 000
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700 000

Listade 202 410

Region Väst Norr:
Region Väst Syd:

94 682
107 728

REGIONCHEFER

Thomas Gavin
Region Väst Norr
Jerrie Kullberg
Region väst Syd
Region Väst sträcker sig
över två regioner; Västra
Götalandsregionen och Region
Halland.
Våra 24 st primärvårdsenheter
sprider sig från Strömstad till
Halmstad.
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REGION SYD
Listade 240 009
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Anna Persdotter Nyman
Region Syd Väst
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Region Syd Öst
Region Syds mottagningar
ligger i första hand i Skåne
men en enhet vardera finns i
Blekinge och Kronoberg.
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KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSINDIKATORER

Kvalitetsindikatorer (QPI)
Redovisning av kvalitet kräver en viss systematik för att bli meningsfull. För varje
behandling bör man göra klart för sig vilket som är det mest relevanta resultatet
för att utvärdera värdet av behandlingen för patienten. Inom Capio delar vi in
resultaten i tre huvudgrupper, det kliniskt observerbara resultatet (CROM),
det av patienten upplevda resultatet av behandlingen (PROM) och patientens
erfarenhet/nöjdhet i samband med behandlingen (PREM). Vi kallar dessa mått
för kvalitetsindikatorer (Quality Performance Indicators, QPI).

CROM (Clinic Reported Outcome
Measurements) är olika medicinska
indikatorer där vi hämtar värdena
från journalsystemet. Vi följer dels
registreringsgrad, dvs hur bra vi är på
att registrera indikatorn för just den
patientgruppen, dels hur stor andel
av patienterna som når (nationellt)
målvärde. Detta följs upp varje
månad.

Diagnos-/
patientgrupp

Typ

QPI

Diabetes typ 2

CROM

HbA1c < 52 mmol/mol

CROM

HbA1c > 70 mmol/mol

CROM

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

CROM

Proteinuri

CROM

Andel rökare

PROM

Skattningsskala livskvalitet

PREM

Patientnöjdhet

CROM

BT ≤140/90 mm Hg

CROM

Andel rökare

PROM

Skattningsskala livskvalitet

PREM

Patientnöjdhet

CROM

Spirometri – andel med FEV1värde de senaste 15 månaderna

CROM

Exacerbation – andel som haft ≥
2 exacerbationer (= fått peroral
steroidkur) de senaste 12 månaderna

CROM

Andel rökare

PROM

CAT – andel med <10 poäng

Processmått

Andel mångsökare av
totalt antal listade

Processmått

Antal besök i genomsnitt för
mångsökare (som grupp)

Processmått

Andel patienter med 3 eller fler
besök under senaste 12 månaderna
som haft mer än hälften av besöken
hos en och samma läkare

PROM

(Patient Reported
Outcome Measurements) är ett mått
på patientens upplevda kvalitet/
nöjdhet av våra insatser och det följer
vi med ett livskvalitetsinstrument
varje år.

Hypertoni

PREM (Patient Reported
Experience Measurements) är
patientnöjdhet och mäts genom
Nationella Patientenkäten, i de flesta
landsting varje år, och våra egna
mätningar via TouchPoint tre gånger
per år.

KOL

Patientgrupper
Inom Capio Närsjukvård har vi valt att
starta med två olika diagnosgrupper
– diabetes typ 2 och högt blodtryck.
Vi påbörjade detta arbetssätt hösten
2014 och det införs nu successivt på
alla våra vårdcentraler. Från våren
2017 har vi utökat med KOL. Vi har nu
kompletterat med mångsökare och
kontinuitet till läkare. Det senare vet
vi att många patienter uppskattar och
det har stor betydelse för kvaliteten i
vården.
Inom varje diagnosgrupp mäter vi
ett antal CROM, PROM och PREM.
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Mångsökare

(patient med ≥ 7
besök de senaste
12 månaderna)

Läkarkontinuitet
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Diabetespatienter med HbA1c >70 mmol/l
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20,0%
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Registreringsgrad av HbA1c hos patienter med diabetes
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Patienter med diabetes typ 2 – HbA1c >70 mmol/l (NSV-snitt: 9,3 %
Att högst 10 % av patienterna med diabetes typ 2 ska ha ett HbA1c på 70 mmol/l eller
högre är ett nationellt mål för diabetesbehandlingen (NDR nationellt 2018: 9,2 %). På
Capios vårdcentraler ser vi en variation mellan 3 % och 18 %. Jämfört med föregående
år har variationen (spridningen) minskat och även patienternas ålder och socioekonomi är
två faktorer med stor betydelse för hur väl man lyckas med behandlingen. Merparten av
våra vårdcentraler med hög andel HbA1c >70 har många äldre multisjuka patienter eller
patienter som inte är motiverade till insulinbehandling och därför inte heller når målvärdet.
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Patienter med diabetes typ 2 – Registreringsgrad HbA1c (NSV-snitt: 94,5 %)
Vi har i primärvården en lång tradition av att följa HbA1c-värdet på våra diabetiker och
rapportera till Nationella diabetesregistret (NDR). En registreringsgrad på minst 95 %
– och helst 98 % (NDR nationellt 2018: 97 %) – är ett mått på hur bra koll vi har på våra
patienter med diabetes typ 2. En lägre andel patienter med registrerat HbA1c-värde kan
förklaras av att patienten är listad på mottagningen men diabetessjukdomen sköts av
annan läkare/mottagning.
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Andel rökare hos patienter med diabetes
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Registreringsgrad av rökvanor hos patienter med diabetes
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Patienter med diabetes typ 2 – Registreringsgrad Rökvanor (NSV-snitt 82,3 %)
Jämför vi med hur vi rapporterar denna indikator till NDR så har vi bättre registreringsgrad i NDR än i våra
egna QPIer (NDR nationellt 2018: 86,5 %). Detta är särskilt tydligt om vi tittar på de vårdcentraler som har
låg registreringsgrad i våra egna QPIer. En möjlig förklaring är att man här inte använder de mallar – det
standardiserade sätt – som finns i journalsystemet för att registrera rökvanor och därför blir den manuella
registreringen till NDR mer sann.
Under 2018 har vi ändrat tiden vi söker på rökvanor i journaldatabasen från senaste 18 mån till någonsin (dvs
utan tidsbegränsning bakåt i tiden), men finns det flera registreringar så är det den senaste som tas med.
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Patienter med diabetes typ 2 – Andel rökare (NSV-snitt:12,8 %)
Här ser vi en stor spridning i andel rökare av diabetespatienterna, allt från <1% till över 20 % (NDR
nationellt 2018: 12,9 %). För att kunna värdera denna indikator så måste man först se på vårdcentralens
registreringsgrad av rökvanor. Det är först vid en hög registreringsgrad (>90%) man kan vara någorlunda
säker på andel rökare. Om låg registreringsgrad kan det vara såväl så att man huvudsakligen registrerar de
som röker, men missat de som inte röker/tidigare, som att man generellt underregistrerar.
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Patienter med hypertoni – Andel med Blodtryck ≤140/90 mm Hg (NSV-snitt: 68,9 %)
Vi är duktiga på att behandla blodtryck så att en stor andel av våra patienter blir normotensiva. Det finns tyvärr
inga bra nationella register/data att jämföra med. En förklaring till att vi har bättre resultat än flertalet rapporter/
studier som finns är att vi valt att använda gränsen ≤140/90 – och inte <140/90 vilket är den gräns som fortfarande
används i vetenskapliga studier (och därmed oftast jämförs med). Ute i primärvården är det fortfarande vanligast
att vi manuellt avläser blodtrycket och då ofta avrundar uppåt/nedåt till närmaste 5– eller 10-tal när vi för in mät
värdet i journalen (om digital mätare så är det oftast exakt registrering på entalsnivå).
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Patienter med hypertoni – Registreringsgrad blodtrycksvärde (NSV-snitt: 90,8 %)
Att blodtrycksvärdet är kontrollerat innan man skriver nya recept för behandling av högt
blodtryck är ett kvalitetsmål. Vi ser att det här finns en förbättringspotential på några Capio
vårdcentraler. Avsaknad av ett blodtrycksvärde kan bero på att man förnyat recept över
telefon utan besök, att man inte noterat det på rätt sätt i journalen, eller att det helt enkelt
glömts bort.
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Patienter med hypertoni – Andel rökare (NSV-snitt: 12,3 %)
Dessa resultat måste vi tolka med stor försiktighet, så länge registreringsgraden
inte är högre/bättre.
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Patienter med hypertoni – Registreringsgrad Rökvanor (NSV-snitt: 59,2 %)
Här ser vi betydligt lägre genomsnittlig registreringsgrad av rökvanor för hypertoniker, jämfört med diabetes
patienter. Vi ser även en större variation i registreringsgrad. En sannolik förklaring till detta är att vi ute på
vårdcentralerna dels inte använder de mallar – det standardiserade sätt – som finns i journalsystemet för att
registrera rökvanor och därför missar en del gjorda registreringar. Men, också att vi generellt sett inte är lika
duktiga på att fråga om rökvanor hos våra patienter med hypertoni som vi är med våra diabetespatienter.
Under 2018 har vi ändrat tiden vi söker på rökvanor i journaldatabasen från senaste 18 mån till någonsin (dvs
utan tidsbegränsning bakåt i tiden), men finns det flera registreringar så är det den senaste som tas med.
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Patienter med KOL – Registreringsgrad Spirometri (NSV-snitt: 65,4 %)
Genomförd spirometri är en viktig indikator för att säkerställa att diagnosen är korrekt satt. En starkt bidragande
förklaring till att vi nästan fördubblat andelen patienter med KOL där vi har en registrerad spirometri är, dels
att vi på ett stort antal vårdcentraler under 2018 fått igång en automatisk överföring från spirometerverktyget
Welch-Allyn till Medrave, dels att vi ändrat tiden för genomförd spirometri från senaste 18 mån till någonsin
(söker i datajournalen utan tidsbegränsning bakåt i tiden). I vissa landsting/regioner finns ännu inte CAT som ett
sökord eller mätvärde i journalsystemet vilket är en begränsning och en förklaring till att flera vårdcentraler har
0% på denna indikator. En annan förklaring kan vara att man använder annan spirometer än WAs eller att den
automatiska överföringen inte fungerar.
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Patienter med KOL – Registreringsgrad CAT (NSV-snitt: 43,5 %)
CAT är ett frågeformulär där patienter med KOL-sjukdom får skatta sin livskvalitet och sitt välbefinnande. Vi ser
en tydlig ökning och att alltfler av Capios vårdcentraler använder CAT för att följa sina patienter med KOL, men
också att en allt större andel av våra patienter med KOL årligen får göra en CAT-skattning. Patientrapporterad
upplevd kvalitet (PROM) är ett viktigt komplement för att värdera den verkliga patientnyttan av det vi gör i
vården. I vissa landsting/regioner finns ännu inte CAT som ett sökord eller mätvärde i journalsystemet vilket är
en begränsning och en förklaring till att flera vårdcentraler har 0 % på denna indikator.
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Andel rökare hos patienter med KOL
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Patienter med KOL – Andel Rökare (NSV-snitt: 37,5 %)
Dessa resultat måste vi tolka med stor försiktighet, så länge registreringsgraden inte är högre/bättre.
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Patienter med KOL – Registreringsgrad Rökvanor NSV-snitt: 74,8 %)
Vi noterar en lägre genomsnittlig registreringsgrad av rökvanor för KOL-patienter, jämfört med diabetes
patienter. Vi ser även en större variation i registreringsgrad. En sannolik förklaring till detta är att vi ute på
vårdcentralerna dels inte använder de mallar – det standardiserade sätt – som finns i journalsystemet för att
registrera rökvanor och därför missar en del gjorda registreringar. Men, också att vi generellt sett inte är lika
duktiga på att fråga om rökvanor hos våra patienter med KOL som vi är med våra diabetespatienter.
Under 2018 har vi ändrat tiden vi söker på rökvanor i journaldatabasen från senaste
18 mån till någonsin (dvs utan tidsbegränsning bakåt i tiden),
men finns det flera registreringar så är det den
senaste som tas med.
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Mångsökare – andel patienter ≥ 7 läkarbesök senaste 12 mån (NSV-snitt: 2,4 %)
Mångsökare är en oftast liten andel patienter men som konsumerar en stor andel av såväl läkarbesök
som besök till annan vårdpersonal. Variationen är stor – från 0,9 % till 7,2 % av de listade. Många av våra
vårdcentraler i Stockholm har en hög andel mångsökare. Detta förklaras till stor del av att waranordination
räknas som ett läkarbesök i Stockholm och då SLL är enda landsting/region med besöksersättning
stimulerar detta till många läkarbesök och en högre andel mångsökare i SLL, jmf andra regioner.
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Läkarkontinuitet – andel patienter med mer än hälften av besök senaste 12 mån till samma läkare (NSV-snitt: 54,4 %)
Att man som patient får möjlighet att träffa samma läkare eller annan personal på vårdcentralen varje gång man söker är för
många ett viktigt mått på kvalitet. Det skapar trygghet och kontinuitet. Patienter med kroniska sjukdomar och stort vård
behov har ett större behov av kontinuitet jämfört med sällan-besökare i vården. En stabil bemanning över tid ger förstås bra
förutsättningar till kontinuitet medan beroende av hyrpersonal och vikarier ofta ger sämre kontinuitet. Detta är en förklaring
till den stora spridningen i läkarkontinuitet på Capios vårdcentraler. En annan möjlig förklaring är olika arbetssätt där ett
mer teambaserat arbetssätt (drop-in, rondning) kan ge sämre läkarkontinuitet, men att det ändå finns en kontinuitet i
kontakten med teamet.
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KOMMENTARER CHEFLÄKARE

KOMMENTARER CHEFLÄKARE

QPI-arbetet i RAVE 2018-2019

V

i har det senaste året framhållit vikten av att
Capios QPI-arbete ska vara en grund för vårt
kvalitetsarbete med möjlighet att ”gå vidare” med
hjälp av PrimärvårdsKvalitet som utvecklas allt mer. Vi
har därför fortsatt samverkan med Medrave och Primärvårdskvalitet och till stor del också samsyn om hur man
kan arbeta. Vi har också deltagit på en workshop och
berättat om hur vi arbetar och delar av våra synpunkter
finns med i en film på SKL

tik och behöver inte ske regelbundet vid uppföljningar. Det innebär att betydligt fler spirometrier
redovisas, men det motsvarar inte någon säkerställd ökning av registreringsgrad. Däremot blir det
korrektare ur medicinsk synpunkt. De enheter som
har spirometern Spiroperfect från Welch-Allyn får
nu i de flesta fall alla data direkt överförda till
Medrave, vilket också gör att antalet spiro
metrier tycks ha ökat.
På samma sätt redovisas nu även
resultaten för rökvanor historiskt i
hela databasen och inte bara de
senaste 18 månaderna. Även
här ser det ut som registrerings
graden har ökat – men det
beror huvudsakligen på att tids
intervallet har ökat.

En film om indikatorerna som används i uppföljningssystemet
PrimärvårdsKvalitet.
https://playskl.solidtango.com/video/primarvardskvalitets-indikatorer
Från och med hösten 2018 följer vi nu upp våra data
med tidsintervallet 18 månader, precis som Primärvårds
Kvalitet. Det innebär också att den nya standard
inställningen på sjukdomsrapporterna är 18 månader
istället för 12 månader.
Numer redovisas alla spirometrier som utförts, inte bara
de senaste 18 månaderna. Orsaken är att när det gäller
KOL så är det viktigast att spirometri utförts vid diagnos-

Många har efterfrågat möjligheten
att markera de patienter som vi
bedömt har optimal behandling,
men inte uppnår de generella
målvärdena. Det skulle då bli
som en slags ”klarmarkering”
när patienten kommer med i
olika patientlistor, så vi slipper ta
upp samma patient flera gånger.
Detta är en stor förändring i hela
Medrave, då det följer patienten
i alla olika rapporter under
den tidsperiod som klarmarkeringen gäller, med ett
omfattande programmeringsarbete. Förhoppningsvis kommer
Medrave att få detta
klart under 2019.

Stefan Bremberg
Chefläkare
Capio Närsjukvård
E-post: Stefan.Bremberg@capio.se
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Main unit
Nationellt

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Totalt antal
patienter
27552

Andel registrerade (antal) %

QPI

Andel nått målvärde (antal) %

HbA1C < 52 mmol/mol

26032

94,5%

15152

58,2%

HbA1C > 70 mmol/mol

26032

94,5%

2423

9,3%

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

25859

93,9%

18661

72,2%

Proteinuri

21831

79,2%

5801

26,6%

Andel rökare

22673

82,3%

2892

12,8%

BT ≤140/90 mm Hg

75676

90,8%

52120

68,9%

Andel rökare

49347

59,2%

6076

12,3%

Spirometri - FEV1

6184

65,4%

Exacerbation - Uppmätt

1897

20,1%

Andel rökare

7071

74,8%

2316

32,8%

CAT <10

4111

43,5%

1543

37,5%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

7687

2,4%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

42172

54,4%

Hypertoni

KOL

83354

9451

Fortfarande gäller naturligtvis att vi måste kunna lita på
att uppgifter förs över korrekt från olika journalsystem
för att vi ska kunna följa våra patienter. Det saknas fortfarande sökord för en del viktiga uppföljningar (som t.ex.
KOL-exacerbation) och då fungerar det inte. Vi måste
därför vara delaktiga i att se till att sökord finns i våra
journaler. En hjälp till detta är att följa de sökord som
finns i Medrave. Det är också viktigt att vi använder
de mallar och checklistor som finns i journalsystemen så informationen sparas på rätt ställe i
journalen och blir sökbar.

Det är glädjande att se att QPI-ronderna nu blir en
etablerad del i vardagen på vårdcentralerna och att
såväl registreringsgrad som måluppfyllelse förbättras.
Det är genom engagerade medarbetare vi gör skillnad
för våra patienter, förbättrar kvaliteten och ger patienten
en bättre livskvalitet.
Under 2019 kommer vi att utveckla våra QPIer med
indikatorer för beroendeframkallande läkemedel
respektive olämpliga läkemedel för äldre. Rapporten i
Medrave kommer då också att döpas om till ”QPI 2019”.

Peter Odebäck
Medicinsk Kvalitetsutvecklare
Capio Närsjukvård
E-post: Peter.Odeback@capio.se
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KOMMENTARER RMC

Region Mitt
Region Mitt fortsätter att
utveckla kvalitetsarbetet.

Anna-Karin Lindblom Folkesson
Regional Medicinsk Chef
Region Mitt
E-post: Anna.Karin.Lindblom@capio.se

R

egionens kvalitetsarbete fortsätter och vi ser
både förbättrad registreringsgrad och för
bättrade resultat 2018. Steg ett är registrering
och där är vi i stort sett i mål vad gäller diabetes och
hypertoni. Med KOL ligger det sämre till, men det
beror oftast på att det saknas sökord i journalmallarna.
Noteringar utanför sökorden räknas tyvärr inte i
kvalitetssammanhang, men det börjar vi lära oss nu.
Steg två är att nå målvärden och även här kan vi notera
en klar förbättring. Vi är nu under 10 %-gränsen (9,7
%) vad gäller diabetiker med HbA1c över 10 och vi ser
att de riktigt bra HbA1c-värdena under 52 har stigit
från 54 till drygt 57 %. Diabetiker som röker har minskat från 11 till 9 %. Ett väl utfört arbete av all personal
som möter dessa patienter.
Många enheter har börjat med ett strukturerat arbete
för att ta hand om den stora gruppen hypertoniker.

Main unit
Mitt

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Hypertoni

KOL

54
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Totalt antal
patienter
4434

9876

1129

Sköterskeledda
hypertonimottagningar
är på gång och antalet
som har ett registrerat
blodtryck har ökat från
86 % till drygt 93 %. Även
uppnått målvärde har ökat.
Kvalitetsarbete för KOL är
ett område som många vill
satsa på för ett mer strukturerat omhändertagande. I
Capio Academy erbjöds i höstas en utbildning i teambaserat arbetssätt kring KOL-patienter och vi avvaktar
resultat under året.
Tidigare satsning med utbildning av sjuksköterskor
inom hypertoni har visat resultat. Genom Capio Academy öppnar sig stora möjligheter att fortsätta koppla
samman utbildningar med våra kvalitetsindikatorer
och uppvisa förbättrade resultat i QPIer.

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

HbA1C < 52 mmol/mol

4282

96,6%

2442

57,0%

HbA1C > 70 mmol/mol

4282

96,6%

417

9,7%

QPI

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

4153

93,7%

2878

69,3%

Proteinuri

3220

72,6%

898

27,9%

Andel rökare

3539

79,8%

319

9,0%

BT ≤140/90 mm Hg

9217

93,3%

5741

62,3%

Andel rökare

5453

55,2%

490

9,0%

Spirometri - FEV1

471

41,7%

Exacerbation - Uppmätt

37

3,3%

Andel rökare

730

64,7%

220

30,1%

143

35,0%

CAT <10

409

36,2%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

1110

2,3%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

5293

45,2%
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KOMMENTARER RMC

KOMMENTARER RMC

Region Stockholm Norr

Region Stockholm Söder

Vi får förutsättningar att strukturerat
rikta insatser till dem som behöver
det mest.

Magnus Röjvall

Katarina Wettin

Regional Medicinsk Chef
Region Stockholm Norr

Regional Medicinsk Chef
Region Stockholm Söder

E-post: Magnus.Rojvall@capio.se

E-post: Katarina.Wettin@capio.se

D

iagnossättningen i regionen fortsätter att tydligt
förbättras och det ger goda förutsättningar för
kvalitetsarbetet. Antal patienter med registrerad KOL-diagnos har t ex ökat med 23 % på ett år.
Registreringsgrader i QPI-arbetet bibehålls på en hög
nivå eller t o m ökar något. Fokus för 2019 är nu att vi
involverar patienten bättre genom att införa webbformulär som standard för några viktiga patientgrupper.
På så sätt minskar vi också arbetet med manuell
journalföring av t ex levnadsvanor och CAT.
Under 2018 inleddes ett arbete via diabetesnätverket i
Stockholm med att journalföra individuella målvärden
för HbA1c med specifikt sökord i journalen. Därmed
kan vi tillsammans med patienten skapa en tydlig
målbild för sockerkontrollen och på enheterna bättre
förstå om våra HbA1c-resultat faktiskt är bra eller inte.

Main unit
Sthlm Norr

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Hypertoni

KOL

56

Totalt antal
patienter
4379

12819

1355

Vi förbättrar 2018 hela regionens
QPI överlag.

QPI

2

Vi får förutsättningar
att strukturerat rikta
insatser till dem som
behöver det mest.
Läkemedels
uppföljningen i regionen
fokuserar vi huvudsakligen
på tre områden:
Beroendeframkallande läkemedel, antibiotika och
följsamhet till Kloka Listan. Många enheter har lyckas
att tydligt minska sin antibiotikaförskrivning under året.
En stor eloge till alla medarbetare i Region Stockholm
Norr för ert medvetna arbete under 2018 för att
erbjuda våra patienter högsta möjliga livskvalitet.

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

018 har regionen utökats - vi är mycket glada för
våra 5 verksamheter från fd Legevisitten! De
rapporterar inte i 2018 års kvalitetsrapport men vi
ser fram emot att under året tillsammans fortsätta
introducera och jobba med QPI.
Vi förbättrar 2018 hela regionens QPI överlag. Vårberg
har tillsammans med sina patienter uppnått mycket
förbättrade målvärden gällande HbA1c. Genom att
metodiskt kalla patienter med höga HbA1c, sätta
individuella HbA1c mål, arbeta i team och framförallt
genom att att inte ge upp i att motivera patienterna har
man lyckats sänka HBA1c >70 radikalt. På Gubbängen
har man under 2018 ökat registreringsgraden för alla
QPI sammanlagt med +172 %. Detta har man gjort
bland annat genom att strukturera upp sjuksköterske
mottagningar med tydliga ansvarsområden och enkla
men viktiga instruktioner/förberedelser till patienter
inför besök. Patienterna har även fått en personlig

Main unit

Patientgrupp

Totalt antal
patienter

QPI

sjuksköterska vilket har
varit uppskattat och gett
trygghet till patienterna.
De största förbättringarna i
regionen är likt förra året
inom KOL där jag tycker det
är mest relevant att lyfta
CAT, exacerbationer samt en
ökad diagnostisering med
bland annat screening av FEV1/FEV6. Hela regionen
har även ökat sina KOL-diagnoser med 0,5 % och här
kommer vi arbeta vidare. Gullmarsplan har lyckats
extra väl avseende förbättring och Skogås i bibehållna
höga resultat i våra KOL-QPI.
Stort tack region Stockholm Syd för mycket fint arbete
och all skillnad ni varje dag gör för patienterna!

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

4253

2502

HbA1C < 52 mmol/mol

4214

96,2%

2460

58,4%

HbA1C > 70 mmol/mol

4214

96,2%

388

9,2%

HbA1C > 70 mmol/mol

4253

96,3%

397

9,3%

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

4254

97,1%

3283

77,2%

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

4318

97,7%

3094

71,7%

Sthlm Söder

Diabetes typ 2

4418

HbA1C < 52 mmol/mol

96,3%

58,8%

Proteinuri

3595

82,1%

1069

29,7%

Proteinuri

3753

84,9%

1056

28,1%

Andel rökare

3896

89,0%

525

13,5%

Andel rökare

4007

90,7%

572

14,3%

BT ≤140/90 mm Hg

12290

95,9%

8917

72,6%

BT ≤140/90 mm Hg

12843

96,4%

8975

69,9%

1113

12,7%

1235

13,8%

Andel rökare

8747

68,2%

Spirometri - FEV1

1105

81,5%

Exacerbation - Uppmätt

377

27,8%

Hypertoni

KOL

13316

1785

Andel rökare

8948

67,2%

Spirometri - FEV1

1545

86,6%

Exacerbation - Uppmätt

801

44,9%

Andel rökare

1136

83,8%

369

32,5%

Andel rökare

1563

87,6%

555

35,5%

CAT <10

537

39,6%

125

23,3%

CAT <10

1079

60,4%

382

35,4%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

1806

3,4%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

1726

3,1%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

10079

66,4%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

8872

58,8%
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KOMMENTARER RMC

KOMMENTARER RMC

Region Väst Norr

Region Väst Syd

Vi strävar mot att införa QPIer
och QPI-rond för rehab.

Thomas Gavin

Peter Sjöstedt

Regional Medicinsk Chef
Region Väst Norr

Regional Medicinsk Chef
Region Väst Syd

E-post: Thomas.Gavin@capio.se

E-post: Peter.Sjostedt@capio.se

S

edan mätningarna 2017 har alla enheter utom
en inlett sitt QPI-arbete vilket innebär att vi fått
en 30 procentig ökning av antalet patienter i
mätningen. Detta gör att det är svårt att mäta förändringar på regionnivå. 2019 kommer den sista enheten
att införlivas i QPI-arbetet.

Rond är nu infört i någon
form på de flesta enheter.
Capio Läkarhus Almö har
gått över från fysiskt besök
för alla hypertonipatienter till att i stället kalla alla
till provtagning och sedan efter resultatet ta in de
patienter som har ett behov av förstärkt behandlings
insats. Uppföljningsfrekvensen är utglesad till 15
månader på okomplicerade hypertonipatienter. Fler
enheter kommer satsa på denna modell under 2019.
Vi strävar också på att införa QPIer och QPI-rond för
rehab.

På enheter där vi har haft stor personalomsättning
behöver arbetet med QPI-ronder återaktiveras. Våra
enheter i Strömstad och Orust har flyttat till nya lokaler
i år vilket krävt mycket energi. Man har dock i samband med flytt infört ett teambaserat arbetssätt och
lokalerna har blivit anpassade för detta. Strömstad

Väst Norr

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Hypertoni

KOL

Totalt antal
patienter
4105

12749

1603

edan årsrapporten 2017 är det ytterligare en
enhet i Väst Syd som rapporterar QPIer. Det går
därför inte att göra relevanta jämförelser mot den
rapporten. Istället kan man jämföra mot halvårsrapport
2018 för utvecklingen på regionnivå. Man ser då en lätt
ökning av registreringsgraden för samtliga parametrar,
men måluppfyllelsen visar ingen tydlig trend.

strävan att hjälpa fler
patienter på andra sätt än
genom fysiska
läkarbesök.
Vi har nu också manuellt
tagit fram data för QPI
mångsökare för våra fyra
vårdcentraler i Halland, som
inte har möjlighet till egen QPI-rapportering. Dessa
värden kommer vi skicka ut till enheterna varje månad.
I listan får man även fram de unika individerna. Detta
möjliggör för alla våra vårdcentraler att arbeta på
samma sätt med mångsökarna, inklusive QPI-ronder.
Vi har också uppdragit åt samtliga verksamhetschefer
att särskilt kommentera QPI mångsökare i sina
månadskommentarer.

I vår regionbudget för 2019 har vi valt att fokusera
QPI-arbetet särskilt på gruppen mångsökare, ett
arbete som påbörjades under 2018 vilket berättas om i
halvårsrapporten. Genom att analysera värdena enhet
för enhet för denna QPI kan man få fram förändringen
på regionnivå (i VGR) för helår 2018. Man ser då att
andelen mångsökare minskat från 2,1 till 2,0 %.
Samtidigt har antalet mångsökare minskat med hela
17 %. Att andelen inte minskar lika mycket beror på att
totala antalet individer som gjort läkarbesök under
perioden också minskat påtagligt – ett resultat av vår

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

Main unit

HbA1C < 52 mmol/mol

3870

94,3%

2109

54,5%

Väst Syd

HbA1C > 70 mmol/mol

3870

94,3%

407

10,5%

QPI

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Totalt antal
patienter
1803

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

HbA1C < 52 mmol/mol

1683

93,3%

1035

61,5%

HbA1C > 70 mmol/mol

1683

93,3%

146

8,7%

QPI

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

3866

94,2%

2753

71,2%

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

1687

93,6%

1138

67,5%

Proteinuri

3165

77,1%

813

25,7%

Proteinuri

1453

80,6%

420

28,9%

Andel rökare

3673

89,5%

523

14,2%

Andel rökare

1545

85,7%

169

10,9%

BT ≤140/90 mm Hg

11618

91,1%

8147

70,1%

Andel rökare

10074

79,0%

1283

12,7%

Spirometri - FEV1

1192

74,4%

Exacerbation - Uppmätt

58

S

har fullt ut gått över i att
arbeta med teambaserad
rondning av patienter som
söker med nya vårdbehov.

Registrering av CAT-formulär har ökat mer än
patienttillskottet vilket är glädjande. Införandet av CAT
kommer att fortsätta under 2019. Särskilt glädjande är
att andel mångsökare har sjunkit och kontinuitet ökat,
två centrala kvalitetsmått.

Main unit

... har vi valt att fokusera QPI-arbetet
särskilt på gruppen mångsökare...

Hypertoni

KOL

7559

648

BT ≤140/90 mm Hg

6938

91,8%

4775

68,8%

Andel rökare

6230

82,4%

568

9,1%

Spirometri - FEV1

544

84,0%

0

0,0%

1

0,2%

Andel rökare

1368

85,3%

446

32,6%

Andel rökare

547

84,4%

141

25,8%

CAT <10

742

46,3%

322

43,4%

CAT <10

313

48,3%

147

47,0%

Exacerbation - Uppmätt

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

786

2,2%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

514

2,0%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

3827

45,2%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

2721

47,2%
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KOMMENTARER RMC

KOMMENTARER RMC

Region Sydväst

Region Sydöst

Särskilt glädjande är det att även enheter
med stora bemanningsproblem faktiskt
kan förbättra sina resultat.

Peter Thesleff

Jörgen Johansson

Regional Medicinsk Chef
Region Sydväst

Regional Medicinsk Chef
Region Sydöst

E-post: Peter.Thesleff@capio.se

E-post: Jorgen.Johansson@capio.se

R

egistreringsgraden för alla våra QPIer är högre
2018 jämfört med 2017. Ökningen är störst för
patienter med KOL även om det finns utrymme
för förbättringar. Ökningen har skett trots att vi på flera
enheter har listat på många nya patienter.
Region Sydväst har, som en av få Capio-regioner, ökat
listningen utöver befolkningsökningen i Skåne. Det tar
ett tag innan nya patienter kommer på besök, bedöms,
behandlas och registreras vilket drar ner siffrorna för
såväl registrering som måluppfyllelse.
Ett välfungerande kvalitetsarbete med regelbundna
QPI-ronder, konsekvent uppföljning och åtgärder
bygger till stor del på en bra och stabil bemanning.
På detta område blir vi långsamt bättre. Särskilt
glädjande är det att notera att även enheter med
stora bemanningsproblem faktiskt kan förbättra sina
resultat.

Main unit
Syd Väst

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Hypertoni

KOL

60

Totalt antal
patienter
3483

11903

1345

... glädjande är att mångsökare har minskat
och att läkarkontinuiteten stigit...

N

Uppgifter och
utmaningar 2019:
--

--

är det gäller resultaten för hela regionen så har
vi oförändrade eller förbättrade resultat inom så
gott som alla områden. Det förekommer vissa
försämringar inom några områden på enstaka enheter.

att engagera alla
berörda medarbetare
i regelbundna
QPI-ronder
att införa specialiserade
(sjuksköterskeledda) mottagningar för vanliga
kroniska sjukdomar på alla enheter

--

att fortsätta arbetet med lokala medicinska
kvalitetsmål

--

att säkerställa den medicinska kvaliteten när vi
förändrar vårt arbetssätt med ökat teamarbete och
utveckling av digitala kontakter/besök.

Det som är glädjande är att mångsökare har minskat
med 0,5 procentenheter och att läkarkontinuiteten
stigit från 39,2 till 47,7 %.

Vi tror på fortsatt förbättring inom alla områden
med det arbete som redan är påbörjat samt med de
förändringar som sker ute på de olika enheterna efter
behov.

Inom regionen har vi lagt stor vikt vid rondning, både
avseende olika QPI-er som leder till fortsatt gott

Jag vill tacka alla engagerade medarbetare i Region
"Sydbäst" för era insatser för att värna och stärka vår
medicinska kvalitet!

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

HbA1C < 52 mmol/mol

3217

92,4%

1916

59,6%

HbA1C > 70 mmol/mol

3217

92,4%

272

8,5%

QPI

Diabetes visar på relativt oförändrade siffror med
utrymme till förbättring inom några områden, ffa
proteinuri. Även hypertoni ligger relativt still, dock lite
förbättrat.

omhändertagande av
våra patienter med
kroniska diagnoser. Men
även rondningen som
sker dagligen av våra
patienter som söker har
givit en stor effekt när det
gäller läkarkontinuiteten.

Main unit
Syd Öst

Patientgrupp
Diabetes typ 2

Totalt antal
patienter
4930

Andel registrerade (antal) %

Andel nått målvärde (antal) %

HbA1C < 52 mmol/mol

4513

91,5%

2688

59,6%

HbA1C > 70 mmol/mol

4513

91,5%

396

8,8%

QPI

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

3188

91,5%

2298

72,1%

Blodtryck ≤140/85 mm Hg

4393

89,1%

3217

73,2%

Proteinuri

3003

86,2%

730

24,3%

Proteinuri

3642

73,9%

815

22,4%

Andel rökare

2871

82,4%

388

13,5%

Andel rökare

3142

63,7%

396

12,6%

BT ≤140/90 mm Hg

10005

84,1%

6762

67,6%

Andel rökare

4587

38,5%

685

14,9%

Spirometri - FEV1

466

34,6%

Exacerbation - Uppmätt

369

27,4%

Andel rökare

800

59,5%

260

32,5%

CAT <10

483

35,9%

197

40,8%

Hypertoni

KOL

15132

1586

BT ≤140/90 mm Hg

12765

84,4%

8803

69,0%

Andel rökare

5308

35,1%

702

13,2%

Spirometri - FEV1

861

54,3%

Exacerbation - Uppmätt

312

19,7%

Andel rökare

927

58,4%

325

35,1%

CAT <10

548

34,6%

227

41,4%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

965

2,2%

Mångsökare

≥ 7 besök senaste 12 mån

780

1,4%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

6188

59,4%

Läkarkontinuitet

Besöken 50% samma läkare

5192

47,7%
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QPI-REDOVISNING

QPI

Redovisning av kvalitetsindikatorer
CROM, PROM, PREM och processmått per enhet

62
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QPI-REDOVISNING

Region Mitt

Region Väst

Capio Hälsocentral Bomhus..................................32
Capio Hälsocentral Brynäs....................................33
Capio Hälsocentral Gävle......................................34
Capio Vårdcentral Enköping..................................35
Capio Vårdcentral Haga.........................................36
Capio Vårdcentral Lekeberg..................................37
Capio Vårdcentral Liljeforstorg.............................37
Capio Vårdcentral Vallby........................................38
Capio Vårdcentral Västerås City...........................39

Capio Läkarhus Almö.............................................61
Capio Läkarhus Angered.......................................62
Capio Läkarhus Hjortmossen................................63
Capio Läkarhus Kvillebäcken................................64
Capio Läkarhus Lysekil..........................................65
Capio Läkarhus Lödöse.........................................65
Capio Läkarhus Selma...........................................66
Capio Läkarhus Torslanda.....................................67
Capio Vårdcentral Amhult......................................68
Capio Vårdcentral Axess........................................69
Capio Vårdcentral Grästorp...................................70
Capio Vårdcentral Gårda.......................................71
Capio Vårdcentral Hovås/Billdal...........................72
Capio Vårdcentral Lundby.....................................73
Capio Vårdcentral Mölndal....................................74
Capio Vårdcentral Orust........................................75
Capio Vårdcentral Strömstad................................76
Capio Vårdcentral Sävedalen................................77

Region Stockholm

Region Syd

Capio Vårdcentral Bro............................................40
Capio Vårdcentral Farsta.......................................41
Capio Vårdcentral Gubbängen..............................42
Capio Vårdcentral Gullmarsplan...........................43
Capio Vårdcentral Hagsätra..................................44
Capio Vårdcentral Högdalen.................................45
Capio Vårdcentral Kungsholmen..........................46
Capio Vårdcentral Lidingö.....................................47
Capio Vårdcentral Lina Hage.................................48
Capio Vårdcentral Ringen......................................49
Capio Vårdcentral Rågsved...................................50
Capio Vårdcentral Skogås.....................................51
Capio Vårdcentral Slussen....................................52
Capio Vårdcentral Solna........................................53
Capio Vårdcentral Södermalm..............................54
Capio Vårdcentral Wasa........................................55
Capio Vårdcentral Viksjö........................................56
Capio Vårdcentral Vårberg....................................57
Capio Vårdcentral Väsby........................................58
Capio Vårdcentral Årsta.........................................59
Capio Vårdcentral Östermalm...............................60

Capio Citykliniken Broby........................................79
Capio Citykliniken Bunkeflo Hyllie........................80
Capio Citykliniken Båstad......................................81
Capio Citykliniken Helsingborg Mariastaden.......82
Capio Citykliniken Helsingborg Olympia..............83
Capio Citykliniken Helsingborg Söder..................84
Capio Citykliniken Klippan.....................................85
Capio Citykliniken Kristianstad.............................86
Capio Citykliniken Landskrona.............................87
Capio Citykliniken Limhamn..................................88
Capio Citykliniken Lund Clemenstorget...............89
Capio Citykliniken Malmö Centrum......................90
Capio Citykliniken Malmö Singelgatan.................91
Capio Citykliniken Malmö Västra Hamnen...........92
Capio Citykliniken Ronneby...................................84
Capio Citykliniken Ängelholm...............................93
Capio Göingekliniken Hässleholm........................94
Capio Novakliniken Borrby....................................43
Capio Novakliniken Gärsnäs.................................43
Capio Novakliniken Marinan Ystad.......................78
Capio Novakliniken Rydsgård...............................78
Capio Novakliniken Sjöbo......................................89
Capio Novakliniken Sjöstaden Ystad....................89
Capio Novakliniken Tomelilla................................78
Capio Novakliniken Veberöd.................................78
Capio Vårdcentral Hovshaga.................................78
Capio Vårdcentral Simrishamn..............................95
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INDIVIDUELLA KOMMENTARER

QPI-ROND FÖRKLARING

Vi startar projekt
"Fatta flimmer",
"Hypertoni utan
samsjuklighet"och
"Osteporos
mottagning."

r vi
Under 2019 påbörja
lja
projektet med att fö
vår hypertoniker utan
samsjuklighet via
distanskontakt.

Vi arbetar intensivt med
att implementera
ett digifysiskt arbetssätt
där vi gör
en medicinsk bedömnin
g redan innan
patienten kommer till vå
rdcentralen.
Vi vill genom detta uppn
å bättre
tillgänglighet för patient
er med kroniska
sjukdomar och komplex
a vårdbehov.

Kvalitetsarbete under 2019
kommer att vara riktat mot
pat med hjärt/kärlsjukdom
i synnerhet pat med
förmaksflimmer,hjärtsvikt

Kontinuerliga förbättringar
genom analys, förbättringsarbete
och uppföljning.
Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga läkare beskriver sitt förbättringsarbete i
kvalitetsrapportens kommentarer.

D

e lokala förutsättningarna varierar på de olika
mottagningarna i Capio Närsjukvård. Varje
mottagning har analyserat vilka diagnoser de
listade patienterna har och strävar efter att anpassa
vården efter patienternas behov. På grund av de olika
förutsättningarna kan målvärden och fokus vara olika.
Alla enheter sätter egna målvärden som grundar sig på
den bedömning som läkare, sjuksköterskor och verksamhetschef gjort.

vi en bild av ett starkt och tydligt engagemang, ett aktivt
förbättringsarbete, många gånger i form av QPI-ronder
och konkreta exempel på nya arbetssätt och genom
förda förändringar.

Capio modellen
Systematiskt kvalitetsarbete – QPI-rond

Q

PI-arbetet utgår från den enskilda vårdcentralen.
Tillsammans i hela läkargruppen, med specialsjuksköterskor för diabetes, hypertoni, astma/
KOL och verksamhetschef analyserar man sitt eget
resultat på patientnivå, identifierar förbättringsområden,
jobbar med dessa och sedan mäter man och följer upp
på nytt. Detta görs en gång var fjortonde dag.

R
E
S
U
L
T
A
T

Vårt QPI-arbete går inte huvudsakligen ut på enbart att
redovisa siffror och statistik.
Det viktigaste för oss är arbetssättet där hela gruppen
deltar och tillsammans analyserar och identifierar

förbättringsmöjligheter.

QPI (Kvalitetsnyckeltal)
- Medicinska resultat
- Patientupplevda resultat
- Patientupplevelse

Införande av åtgärder
P
R
O
C
E
S
S

- Från ord till konkret åtgärd
- Mäta nivån på införandet
- Följa upp målen för införandet

Göra en kvalitetsplan

- Alla fyra hörnstenarna
- Konkreta aktiviteter (INPUT)
- Tydligt ansvar
- Fastställda mätbara mål

Här öppnar sig möjligheten att inspireras av
varandra och ta vara på den kompetens som finns i
närsjukvården. Ta gärna kontakt med verksamhetschef
eller medicinskt ansvarig läkare om innehållet i någon av
kommentarerna är av intresse för din mottagning.

När vi läser kommentarerna från Capio Vårdcentral
Umeå i norr till Capio Citykliniken Simrishamn i söder får
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REGION MITT

REGION MITT

Touchpoint

Capio Hälsocentral Bomhus
Antal listade: 8 102

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Capio Vårdcentral Enköping

Bomhus

Rekommendera dec 2018

Touchpoint

Rekommendera

Ja
7%
93%

Enköping

Rekommendera
2018
Antal
listade:dec10
770

Nej

Svarsfrekvens 11,3 %

Lena Selinder

Lennart Hedberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

11%
89%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 2,2 %

Anne Widdas

Mikael Eriksson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vissa förbättringar gällande diabetesvärden, men fortsatt för hög
procent som ligger > 70 HbA1c.
Fortsatt registreringsproblem i vissa delar bl.a rökstatus, kan detta
vara orsakat av journalbyte?
Enhetens astma/KOL distriktssköterska går nu utbildning och vi
ser en klar förbättring vad gäller QPI:er gällande KOL, men även
här ser vi låga värden kring registrering rökstatus.
Läkarkontinuitet låg vi har många patienter listade på enheten och
inte på specifik vårdgivare, vilket sannolikt förklarar låg procent.

Söka upp i Medrave de unika patienter som ligger högt i HbA1c och särskilt
fokus på dem. Vi introducerar nu en ny diabetesansvarig sjuksköterska som
kommer få rond-tid med läkare.
Genomgång av mallar och registreringar i de delar i ser låga siffror.
Enheten har valt att ha patientfördelning per datum och läkare.
Tankar finns kring den växande patientgruppen hypertoniker där vi funderar
på att starta hypertoni mottagning i framtiden.

Vi ligger väldigt bra när det gäller diabetiker som har höga värden
(>70 i HbA1c). Målet är nu att öka andelen som ska ligga <52.
Vi ligger under genomsnittet avseende bt-behandling- det finns en
viss misstanke om att vi fortfarande inte registrerar alla bt rätt)
CAT går inte att registrera i Cosmic idag.

Blodtrycksbehandlingen måste bli bättre, vi har som prioritet under 2019 att
satsa extra på bt-behandling och registrering.
Förhoppningsvis kommer vi under 2019 få möjligheten att följa CAT via
Medrave. Spirometrierna ska registreras så att vi får korrekta värden.

Capio Hälsocentral Brynäs
Brynäs

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 8 267

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Haga
Haga Örebro

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 13 392

Rekommendera

Ja

9%
91%

Touchpoint

Nej

Svarsfrekvens 9,3 %

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Birgitta Molinder Kjerstensson Sara Lundholm
VERKSAMHETSCHEF

Ja
6%
94%

Nej

Svarsfrekvens 7,1 %

MAL

Robert Kaivanto

Ljilja Narancic

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Fortsatt arbete av våra diabetespatienter som visar att vi förbättrat
målvärdet i jämförelse med förra året vad gäller HbA1c. Hittat
fler diabetespatienter trots färre listade. Diabetespatienter har
vi ett bra arbetssätt, fortsätter på samma bana för att hålla
kontroll. Hypertoni patienter ökat registreringsgraden och där
är det våra mest sjuka som vi fokuserat på att hitta och därför
minskar måluppfyllelsen något. Nytt registreringssätt av våra KOL
patienter gör att vi inte kan jämföra dessa siffror.

Skall förbättra våra QPI ronder. Har utökat specialistmottagning till
hypertonisköterska och arbetat fram en bra rutin men byter nu sköterska
så det kommer att bli lite långsammare handhavande första tiden. Fortsatt
arbete med mångsökare på APT och skapa plan. Skall se över arbetet med
våra KOL patienter gällande excacerbationer, registreringar mm.
Tillfälligt byte av MAL under året.

Fortsatt positiv tendens med ytterligare förbättring av samtliga
QPI inom diabetes. Ungefär samma måluppfyllelse för blodtryck
hos hypertoniker, men betydligt fler registrerade med diagnosen
jämfört med föregående år. Rökstatus förbättrat.
Betydlig ökning av andel patienter med KOL-diagnos som kan
ligga till grund för något lägre måluppfyllelse gällande rökning.
Låg andel mångsökare sedan tidigare med ytterligare förbättrad
måluppfyllelse. Även förbättring av läkarkontinuitet.

Fortsatt utveckling av arbetssätt för strukturerat omhändertagande av olika
patientgrupper samt uppstart av teambedömning. Nya mottagningar för
omhändertagande av patienter med stora folksjukdomar som startades upp
under förra året har börjat ge resultat. Införande av övriga standardiserade
vårdförlopp och mål att vidare utveckla vår livsstilsmottagning.

Capio Hälsocentral Gävle

Touchpoint Antal
Rekommendera
listade:dec
9 2018
509

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Gävle Hälsocentral

97%

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 8 682

Lekeberg

Rekommendera

Ja
3%

Capio Vårdcentral Lekeberg

Nej

Svarsfrekvens 18,7 %

B-O Staffas

Stig Lundberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Ja
0%

Nej

Svarsfrekvens 14,5 %

Ulrika Carlén Barrette Magnus Persson
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Allmänt färre reg bltr kan bero på PMO.
Diabetes: fler 53,6% når målvärde<52, färre 11,8% >70. Färre
63,5% når bltr<140/85 men andel med registrerat värde har
minskat så det är osäkert. Samma gäller proteinuri. Färre röker.
HT: Färre med registrerat värde, oförändrade fördelningar
KOL: 4 fler pat, 29 fler spiro, färre reg exacerbation, fler 39,5%
CAT<10.
Mångsökare minskat med 39st. Läkarkontinuitet minskat radikalt
från 64 till 56 %! Omställning med ny läkare?

Årets siffror hämtats ur PMO som upplevs krångligare. T ex bltr har nu
separat flik. Siffran för antal reg proteinuri måste ifrågasättas.
QPI arbetet låg under våren i träda pga införandet av PMO, inga stora
förändringar ses avseende sjukdomsdiagnoserna ovan, med undantag av
kontinuiteten. Troligen pga fler besök hos ST läk Erik (åter från randning)
och Helena, samt sjukdomsfrånvaro av annan läkare och ojämnheter i
tillgång till återbesökstider. Redovat på verksamhetsplaneringen. Fokus på
bltr reg kommer 2019.

Diabetes: Bra målvärde på HbA1c men sämre på blodtryck och
proteinuri än föregående år. Även en förbättring på dokumentation
av rökstatus jämfört med 2017. Högre andel rökare.
Hypertoni: Lite sämre måluppfyllelse än 2017, större andel rökare
KOL: Försämring av antal registrerade rökare, bara 50%
Mångsökare: lite färre än 2017
Kontinuitet: svårt att ha god kontinuitet då vi är många läkare som
arbetar deltid eller har sidouppdrag. Vi är också många ST som i
perioder är på randning.

Mångsökare: vi planerar att ta ut en lista och göra en "djupdykning"
Kontinuitet: vi redan nu gjort en ändring i listningen där vi snart får bättre
kontinuitet. Rökstatus: planerar för att rökstatus dokumenteras på alla
besök på alla mottagningar.
Registrering: Vi behöver över lag bli bättre på att registrera, vi kommer ta
upp det på varje APT en tid.
CAT: läkare ska bli bättre på att använda formuläret, ny ansvarig läkare på
ingång.
Hypertoni: intensifiera behandling där det behövs.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION STOCKHOLM

REGION MITT

Capio Vårdcentral Liljeforstorg
Antal listade: 11 306

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Liljeforstorg

Rekommendera dec 2018

15%

Bro

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 909

22%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 3,6 %

85%

Capio Vårdcentral Bro

Marianne Reggie

Carin Holmgren

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
Nej

Svarsfrekvens 4,5 %

78%

Heidi Hopea Adolfsen Stefan Ivanov
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Siffrorna är osäkra vad gäller QPI resultatet för vår del. Andra
sökningar i Medrave ger andra siffror.
Diabetes- ett lägre antal patienter har registrerats under 2018 då
diabetessjuksköterskan till största del vart Tf VC hela året
Hypertoni: Visar låg måluppfylles om siffror stämmer
KOL: Trots registrering med KVÅ koder har inte spirometrier
registrerats och inte heller tobaksvanor.
Antal mångsökare har sjunkit vilket är positivt.
Läkarkontinuitet- vi kan inte tolka siffrorna

Under 2019 behöver vi utbildning i Medrave samt utbildning i korrekt
registrering och tolkning av ställda måluppfyllelser. Vi behöver även utröna
om vår registrering går över till Medrave på ett korrekt sätt.
Ny chef anställd och diabetes patienterna kommer komma på besök igen
till sjuksköterska redan från februari. Vi kommer även försöka rekrytera ny
diabetessjuksköterska.

Antalet diabetesdiagnoser har ökat med 5%. Patienter med
diabetes som uppnått målvärdet <= 140/85 har ökat från 68,1%
till 82,5 %, vilket är en markant ökning. Under 2018 har vi även
ökat antalet KOL diagnoser från 65 st till 122 st och antalet utförda
spirometrier med 40%. Andel mångsökare har minskat från 4,3%
till 3,7% och läkarkontinuitet har ökat med 18%.
Specialistmottagningar och kvalitetsarbete har möjliggjort ett
strukturerat omhändertagande av patienter, vilket har visats i
resultatet 2018.

Regelbundna QPI ronder och fortsatt samarbete med Apoteket i Bro. Starta
ett "Flimmer projekt" och hypertoni mottagning. Utbildning i motiverande
samtal och utveckling av rutiner och arbetssätt kommer att fortlöpa under
2019.

Capio Vårdcentral Vallby

Touchpoint

Västerås Vallby

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 8 250

Capio Capio Vårdcentral Farsta
Farsta

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 16 355

41%

Rekommendera

Rekommendera

Ja
Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 2,9 %
59%

Hanna Lostelius

Anna-Karin Folkesson

tf. VERKSAMHETSCHEF Lindblom

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

tf. MAL

19%

Ja
Nej

81%

Svarsfrekvens 5,3 %

Seika Lee

Hanna Hammarberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse: Registreringsgrad för hypertoni har ökat, både
vad gäller blodtryck och rökstatus. Diabetesregistreringen har
ökat mycket tack vare en väl fungerande diabetesmottagning och
av samma diabetessköterska, detta trots stor andel hyrläkare.
Initialt 2018 felregistrerade spirometrier men andra halvåret rätt
registrering. Stor andel mångsökare, minskat något sedan 2017.

Planerade åtgärder och förbättringar : Nyanställt en astma/KOL-sköterska
som skall underlätta rätt registrering och kontinuitet. Vi kommer att arbeta
med mångsökare, utse PAS till initialt några stycken för att få en stabil
kontakt för dessa patienter. Sträva efter läkarkontinuitet trots hyrläkare.
Planerar att en sköterska ska utbilda sig till tobakavvänjare. Fortsätta arbeta
med välfungerad diabetesmottagning.

Tillfredsställande reg av HbA1och BT hos diabetiker. Vi ser hög
andel med högt HbA1c, 11,7% jämfört med genomsnitt, kan
delvis tillskrivas äldre befolkning och socioekonomisk utsatthet.
Vi behöver blir bättre på reg rökstatus och proteinuri. KOL: 1,5%
av listad befolkning. Överenstämmer ej med befolkningsunderlag,
där vi tror att indicens är minst 5%. Ökad diagnostik behövs.
Mångsökare och läkarkontinuitet: Andel mångsökare ligger kvar
på samma nivå som tidigare.

DM: Få ned andel pat med HbA1c>70 genom arbete i diabetesteam. Öka
reg proteinuri och rökstatus. KOL: Förbättring i genomförda spirometrier,
reg exc,från 1,15 till 23,4%. Även förbättring vad gäller rökstatus och CAT.
Ökad diagnostik.
Mångsökare och läkarkontinuitet: Insatser för att få ned sjukskrivningstak,
erbjuda tex MMR1, rehab och psykosoc insatser kommer att öka. Tydlig
uppdelning och listning av patienter.
Insats arbetsmiljö: Öka trivsel för att upprätthålla kontinuitet och minska
sjukskrivningstal.

Capio Västerås City
Västerås City

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 13 339

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 5,6 %

Eva Hallqvist

Eva Åström Hassel

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Diabetes: Fortsatt hög måluppfyllelse.
Hypertoni: Vi har förbättrat uppföljningen av hypertoniker.
Måluppfyllelsen är på samma nivå trots att antal registrerade är 	
80 % fler.
KOL: Vi har astma/KOL-mottagning och tyvärr så kommer inte vår
registrering ut i Medrave gällande CAT och exacerbationer.
Mångsökare: Andel mångsökare har ökat något och detta kan
möjligen förklaras på ökad pålistning.

Att återuppta diabetesronder.
Fortsätta med implementering av fastställt vårdprogram gällande hypertoni.
Kraftsamla vad det gäller KOL- kvaliten genom att ha gemensamma möten.
Se över dokumentation och registrering.

68

ÅRSRAPPORT KVALITET – 2018

ÅRSRAPPORT KVALITET – 2018

69

Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION STOCKHOLM

REGION STOCKHOLM

Capio Vårdcentral Gubbängen
Antal listade: 8 658

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Gubbängen

Rekommendera dec 2018

16%

Högdalen

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 13 433

22%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 9,8 %

84%

Capio Vårdcentral Högdalen

Annika Eriksson
VERKSAMHETSCHEF

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Graciela Rossello
Rodriguez
MAL

Ja
Nej

Svarsfrekvens 3,8 %

78%

Helene Janarv

Lars Andersson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi Har hittat fler diabetiker och av dessa har 95,4% ett aktuellt
HbA1c för 2018, vårt mål var att som högst 8% skulle ha ett värde
på >70, vi ligger idag på 8.7 %. 97% av pat skulle ha ett aktuellt
blodtrycksvärde under 140/85, vilket 97,3%. Under 2018 har vi
ökat registreringen av rökare hos våra diabetiker från 70% till
85.5%. Hypertoni pat har ökat från 893 till 1176, av dessa har reg.
rökning på 72,8%från 36%. KOL pat har ökat från 112 till 149, reg.
Rökstatus finns nu reg. på 80,5 % mot 2017 som var 38,4%.

Vi arbetar vidare med att hitta fler kroniker inom alla områden, vi kallar till
årskontroller till läkare och ssk. Vi arbetar vidare med att sänka HbA1c
värdena, samt att ge diabetiker en optimal LM behandling, vilket även
gäller hypertoni och KOL. Vi arbetar även vidare med våra PREM värden för
nöjdheten för våra pat, samt en ökad listning och ökad kontinuitet till läkare.
Vi startar projekt Fatta flimmer, Hypertoni utan samsjuklighet och Osteporos
mottagning. Astma/KOL mottagningen är fullt utvecklad i juni 2019.

Vi har nått målen för samtliga resultatindikatorer inom diabetesområdet. Ny personal med starkt engagemang är sannolikt
förklaringen tillsammans med ett väl strukturerat tvärproffiesionellt
samarbete.
Hypertoni är inte i mål resultatmässigt.
Astma/KOL har heller inte riktigt nått målen som dock var mycket
högt ställda, man ser ändå en tydlig förbättring på alla parametrar.
Vi har tydligt förbättrade siffror avseende kontinuitet och
mångsökare

På diabetessidan fortsätter vi samarbetet som tidigare, återkommande
gemensamma träffar för inblandad personal, deltagande i nätverksträffar
planeras. Ssk-ledd hypertonimottagning har precis kommit igång, tillsammans med ett mer genomtänkt arbete med hypertonipatienterna bör detta
leda till bättre resultat.
Astma/KOL-mottagningen fortsätter sitt arbete med att omstrukturera
mottagningen, nu med lite mer realistisk målsättning.
Vi planerar ett större tvärproffesionellt förbättringsarbete avseende
mångsökarna.

Capio Vårdcentral Gullmarsplan
Gullmarsplan

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 12 983

22%

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Kungsholmen

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 10 150

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 3,9 %

78%

Capio Vårdcentral Kungsholmen

Monica Carlsson

Mattias Eirefelt

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
4%

96%

Nej

Svarsfrekvens 16,7 %

Tuija Peltonen

Henrik Hallberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har under senaste året fortsatt höga och stabila värden för
måluppfyllelse och framförallt registreringsgrad för diabetes typ
2 och hypertoni trots ett fortsatt stort inflöde av nya patienter.
Registrering och måluppfyllelse har ökat kraftigt för KOL-gruppen
tack vare införandet av en strukturerad astma/KOL-mottagning.
Förbättringspotential finns för ökad registreringsgrad rökning hos
hypertonipatienter samt att fortsätta öka läkarkontinuiteten.

Vi planerar fortsätta utveckla och förbättra våra specialmottagningar för
patienter med diabetes, astma/KOL och hypertoni. Strävar efter att öka
läkarkontinuiteten ytterligare genom att förbättra listningen på enskild
läkare.
Frågor kring kvalitet, behandling och registrering är stående punkter som
tas upp på yrkes- och gemensamma möten varje vecka på vårdcentralen.

Stor tillströmning av nya patienter under 2018 (ökad listning med
15 %) har krävt mycket resurser. QPI-arbete har därför fått stå
tillbaka något. Diabetessköterska saknats under en period.
Oförändrat antal diabetespatienter, andel med HbA1c >70
minskat från 7 % till 6 %. Hypertonipatienter har ökat med 10 %,
andel med bltr ≤140/90 minskat från 72 % till 68 %.
KOL-patienter ökat med 9 %, andel som gjort spirometri ökat
från 45 % till 50 %. Mångsökare minskat från 3,0 % till 1,8 %.
Läkarkontinuitet drygt 60 %.

Ny diabetessköterska är på plats sedan hösten 2018 och vi har nu
regelbundna QPI-ronder tillsammans. Utökad sjuksköterskebemanning ger
möjlighet till fler besök hos astma/KOL-sjuksköterska och start av QPI-ronder även för denna mottagning. Den utökade bemanningen ger också
möjlighet till start av hypertonimottagning. Förändrat arbetssätt med mer
inriktning på teamarbete och utnyttjande av digitala lösningar som "flow"
och "rondning" planeras också. Internet-KBT är på gång för psykosociala
teamet.

Capio Vårdcentral Hagsätra
Antal listade: 8 318

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Hagsätra

Rekommendera dec 2018

10%
90%

Capio Vårdcentral Lidingö
Lidingö

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 13 094

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 4,9 %

Susanne Söderhielm Blid Elena Petrova
VERKSAMHETSCHEF

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
97%

3%

Nej

Svarsfrekvens 8,0 %

MAL

Åsa Lihammar

Kristina Fant

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vår astma-KOL mottagning har nu varit igång sedan januari
2018. Vi har förändrat vårt arbetssätt avseende uppföljning och
behandling av patienter med KOL och redan nu ser vi en avsevärd
förbättring av alla resultat. Nästan alla med diagnosen KOL har
gjort en spirometri. Vi har blivit bättre på att registrera exacerbationer, rökstatus och CAT.
Läkarkontinuiteten har ökat med 7,8 %.
Antalet mångsökare har minskat.

Vi har inte nått målen för registrering av rökstatus hos patienter med
diabetes och hypertoni. En av våra medarbetare är nu diplomerad rökavvänjare och vi hoppas att med hennes stöd och medverkan förbättra våra
rutiner i tobaksfrågor.
Hos våra patienter med diabetes typ 2 ser vi inga större förändringar, och
därför planerar vi att utöka antalet möten i diabetesteamet för att tillsammans identifiera orsakerna till att vi inte riktigt når målen.

Vi har en mycket god registreringsgrad avseende HbA1c och
bt av diabetiker. Målvärde HbA1c <52 och blodtryck <140/85
har förbättrats ytterligare sedan 2017.HbA1c >70 har ökat
marginellt men är fortfarande lågt. Både bt<140/90 och rökstatus
har förbättrats i hypertonigruppen. Ökat antal spirometri hos
KOL-patienter och minskade exacerbationer. Rökning har minskat
och CAT<10 har ökat. Mångsökarna har minskat. Läkarkontinuitet
oförändrad.

Ökad registrering av rökning i hypertonigruppen genom rätt dokumentation
samt strukturerad hypertonimottagning som är under utveckling. Vi har
startat ett multiproffessionellt mångsökarprojekt med målsättning att
kartlägga denna grupp och erbjuda ett bättre omhändertagande med hög
kontinuitet och minskade läkarresurser. Vi jobbar aktivt med att öka antalet
patienter som är listad på namngiven läkare för att öka läkarkontinuiteten.
Detta har blivit möjligt genom en god fast bemanning.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION STOCKHOLM

REGION STOCKHOLM

Capio Vårdcentral Lina Hage
Södertälje Lina Hage

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 6 477

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

97%

Skogås VC

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 13 101

Rekommendera

Ja
3%

Capio Vårdcentral Skogås

Nej

Svarsfrekvens 39,7 %

Lena Fahlsten

Majed Moro

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
4%

96%

Nej

Svarsfrekvens 2,7 %

Alfonso Roman
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

DM: HbA1c>70 är 10,4% mot tidigare 13%. Bltr registrering 97%
och utav den är 80% < 140/90. Rökst: Registrering är lika jmf med
tidigare ca 80% och utav dem är 16,7% rökare.
Proteinuri: Registrering 80,2% mot tidigare 77%. Utav dem
29% proteinuri mot tidigare 40%. Hypertoni: Registrering och
måluppfyllelse är nästan oförändrat bra.Rökst: Registrering är 5 %
mindre jmf med tidigare 89,4%. Andel rökare 2% högre jmf mot
tidigare 14%. Spirometriregistering är 30% högre jmf med tidigare
63,4%. 10% färre KOL rökare.

Bättre reg gällande rökst bland hypertoniker. Fortsätta med QPI-rond en
gång per månad.

Inom diabetesområdet har vi en bättre diagnostisering, cirka
6%. Även en ökning i patienter som ligger bra i HbA1c och en
minskning av de som ligger högt i samma parameter. De samma
gäller kontroll av blodtryck och minskning av rökning.
Hypertoni diagnostisering är förbättrad men samma procent
som har en bra kontroll av sin hypertoni. KOL visat också en
ökning i diagnostisering och minskning i symtom skala (CAT)
och exacerbationer. Minskning av mångsökare och ökning av
läkarkontinuitet.

Vi har sjösatt en hypertoni mottagning och den kommer att utvecklas
under året.

Capio Vårdcentral Ringen
Ringen

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 27 988

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Slussen
Sthlm Slussen

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 769

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 8,3 %

Susanne Carlgren

Niklas Malmborg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
3%

97%

Nej

Svarsfrekvens 18,5 %

Ulrika Olsson Jansén

Eva Westerberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi ser en generell ökning av registreringsgrad, måluppfyllelse
och antal diagnostiserade patienter med en eller flera kroniska
sjukdomar. Genom screening har vi hittat 25 % fler patienter med
KOL. Andel mångsökare har minskat och läkarkontinuiteten ökat.

Vi arbetar intensivt med att implementera ett digifysiskt arbetssätt där vi gör
en medicinsk bedömning redan innan patienten kommer till vårdcentralen.
Vi vill genom detta uppnå bättre tillgänglighet för patienter med kroniska
sjukdomar och komplexa vårdbehov och öka kontinuiteten för samtliga
patienter.

Antalet patienter i alla tre diagnosgrupper har ytterligare ökat
. Registreringsgrad rökstatus hypertoni förbättrats med 16%.
Fortsatt bra resultat diabetes.
Vi hade som planerat viktigast förbättringsarbete för 2018 att
kalla KOL-patienterna vilket har påbörjats under hösten då vi har
skapat ett astma/KOL-team. Registreringsgrad samtliga QPI för
KOL har ökat påtagligt.

Fortsatt arbete med kallelse av KOL-patienter. Rondning av KOL-patienter.
Vi påbörjar ett mer systematiskt arbete med omhändertagande av patienter
med konstaterad prediabetes och risk för diabetes och bör därmed tidigt
hitta nya diabetiker. Nuläge 2% av listade har diagnosen , förväntad
prevalens 4%.
Planerad utökad sköterskemottagning hypertoni.

Capio Vårdcentral Rågsved
Rågsved

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 673

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

20%

Touchpoint

Solna

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 867

Rekommendera

Ja
Nej

80%

Capio Vårdcentral Solna

Svarsfrekvens 5,8 %

Eva Lööf

Jacqueline Holmskär

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
95%

5%

Nej

Svarsfrekvens 25,0 %

Ingrid Lindeborg

Mashair Badumé

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Diab:Vi har förbättrat de flesta parametrarna, men främst reg.grad
proteinuri. Kanske förbättr. pga justerade lablistor m rätt prover i?
Hypertoni: I stort sett samma resultat, men antalet pt m diagnos
har ökat.
KOL: Förbättrat alla parametrar och ökat antalet pt m diagnoser.
Mångsök: Färre antal pt. Kanske pga de sköterskeledda
mottagningarna?

Vi fortsätter med utveckling av de sköterskeledda mottagningarna med
rondning m läkare veckovis.

Vi ser att vi har förbättrat diagnosregistreringen överlag. Dessutom
har vi ökat vår detektionsgrad vad gäller diabetes, hypertoni och
KOL. Vi är mycket nöjda med utvecklingen av astma/KOL-mottagningen, vilket också avspeglas i siffrorna. Vi har minskat andelen
mångsökare och ökat läkarkontinuiteten påtagligt.

Vi fortsätter att arbeta fokuserat i team med alla kroniska sjukdomar som
tidigare och fortsätter strävan mot måluppfyllelse. Med hypertonimottagningen som kommer igång under januari, hoppas vi kunna fokusera
ytterligare på kvaliteten i vården för våra multisjuka patienter. I mars ökar
vi läkarbemanningen och hoppas att det ger ytterligare förbättringar i
läkarkontinuiteten.
Vi tror att vi kan minska andelen mångsökare ytterligare med rondning av
patienterna, vilket startar i januari också.
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REGION STOCKHOLM

REGION STOCKHOLM

Touchpoint

Capio Vårdcentral Södermalm
Södermalm

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 8 262

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Touchpoint

9%
91%

Touchpoint

Capio Vårdcentral Vårberg
Vårberg

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 5 494

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 13,9 %

Ulrika Olsson Jansén

Rosa Collazos

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

11%
89%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 7,7 %

Monica Edström

Zoran Tutnjevic

VERKSAMHETSCHEF

tf. MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Antalet av de tre diagnoserna har glädjande ökat, som restultat av
hårt arbete.
Vi har ökat målvärdet för diabetes till 66,4% har nått målvärde
(HbA1c under 52) och hypertoni till 74,4% som har nått målvärde
(BT under 140/90).
Vi har ökat antalet spirometrier från 47.1% till 87,9%
Vi har ökat reg av CAT under 10 från 43,1% till 71%
Läkarkontinuiteten har ökat 51,5% till 74,1%.

Fortsatt arbeta med att hitta KOL och diabetiker.
Har nu 3,2% diabetiker och 1,5% KOL patienter. Vi fortsätter att arbeta med
systematisk kalla och diagnostisera. Vi har idag 60 st prediabetiker som vi
hittat och kallat nu under våren.
Ytterligare en ssk som gör spirometrier för att kunna upptäcka KOL och
astma patienter. Vi kommer även att starta med COPD mätare för att
underlätta arbetet.
Hypertoni patienterna fortsätter vi att kalla som nu och fortsätter med
livsstilssamtalen.

Vi har ett ökat antal diabetes diagnoser och 3% fler pat har ett
HbA1c <52 och 6,8% färre pat som har >70mmol. 5% ökning av
registrerigsgraden med proteinuri, dock har vi försämrat oss något
ang registreringa av rökning, bltr. Ökat antal hypertonidiagnoser,
dock har vi försämrat vår registreringsgrad. Ökat antal KOL
diagnoser, med 42% högre registreringsgrad.
Misnkat antal mångsökare med 2%.
Ökat läkarkontinuiteten med 7,4%

Vår diab ssk avslutade sin tjänst i okt-18. rekrytering pågår.
Målet är att vi ska komma igång med diab mottagningen under 1:a kvartalet.
Att vi tillsätter ssk vakans och påbörjar hypertoni mottagning som planerat.
Astma KOL mottagningen har ett bra flöde och fungerar bra.
Att vi i teamet ska gå igenom ordentligt så registreringarna ang rökning, bltr
mm görs rätt sp det kommer med i statistiken.

Capio Vårdcentral Wasa
Antal listade: 5 299

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Södertälje Wasa

Rekommendera dec 2018

14%
86%

Capio Vårdcentral Väsby
Väsby

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 9 109

21%

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 4,9 %

Ulla Andersson

Ali El Marhoumi

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
Nej

Svarsfrekvens 11,5 %

79%

Mimmi Hellström

Sarah Staaf Nabavi

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

98,3% av diabetikerna har registrerade mätvärden. 3,2% fler har
HbA1c värde <52 men även de med HbA1c värde >70 har ökat.
(2,4%) Andelen med registrerat proteinurinvärde har minskat med
1,7% vilket är 4,3 från målvärdet. Tydligt samband finns med
registrering av rökning och proteinurin. Det saknas 10% i båda
grupperna jämfört med andra mätvärden.Antalet patienter med
diagnosen hypertoni har ökat med 7%. Registreringsgraden ligger
på 99,5%. Andelen med bltr 140/90 är 77,2%, en förbättring med
1,3% mot förra året.

Alla hypertonipatienter läggs in på väntelista i Take Care för att säkerställa
att de kallas utifrån central hypertonirutin. Patientern hittas via Medrave.
QPI ronderna säkerställer att de patienter som ligger i röd sektor gällande
diabetes och hypertoni kallas/rondas.

Diabetes: En VC med dåligt reglerade kroniker stängs i juni. Vi
ökar antalet pat med 49 och lyckas ändå förbättra alla målvärden
utom för blodtryck som har försämrats med 2,3%
Hypertoni: Trots att antalet hypertoniker ökat med 137 patienter
med anledning av ovan har vi förbättrat våra målvärden.
KOL: Förbättrade värden utom för exacerbationer som kan
förklaras av att de tidigare underdiagnostisering.
Mångsökare: Vi har sänkt antalet under året från 3,4% till 2%
Kontnuitet: Vi har fördubblat vår läkarkontinuitet.

Diabetes: Vi arbetar med noggrann medicinering och täta kontroller. Det
försämrade målvärdet för bltr kommer att följas upp på QPI ronderna.
Hypertoni: HSV pat skall inkluderas, regelbundet gå igenom och följa upp
bltr värdet
KOL: Vi har lagt om arbetet på mottagningen och förbättrat alla målvärden
utom exacerbationer. Dessa pat skall framöver bokas även till ssk för
uppföljning.
Mångsökare/Kontinuitet: Sambedömning och vår ökade läkarkontinuitet
kan vara ytterligare en nyckel. Hårt Q- och arbetsmiljöarbete!

Capio Vårdcentral Viksjö
Antal listade: 11 318

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Viksjö

Rekommendera dec 2018

12%
88%

Capio Vårdcentral Årsta
Årsta

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 11 584

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 9,6 %

Jenny Casselholm de Salles Anika Fernando
VERKSAMHETSCHEF

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
96%

4%

Nej

Svarsfrekvens 27,7 %

MAL

Susanne Norelius

Jacek Kaczynski

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi är överlag nöjda med vår registreringsgrad och målvärden.
Vi ser stor förbättring på KOL-området då vi åter har astma/
KOL-sköterska på plats, som även arbetar aktivt med rökavvänjning. Finns potential till stor förbättring av registreringsgraden av
rökstatus hos våra hypertoniker.
Vi har minskat vår andel mångsökare med 2,4%, samtidigt som
vi har ökat andel besök med kontinuitet med 32,7% vilket känns
jätteroligt. Vi har infört strukturerade ronder för diabetes, hypertoni
och astma/KOL.

Under 2019 påbörjar vi projektet med att följa vår hypertoniker utan
samsjuklighet via distanskontakt. Ett spännande projekt som vi hoppas
leder till ökad tillgänglighet, god kvalitet samt mindre manuell registrering av
personalen.
I feb bygger vi vidare på teamarbete kring patienterna och börjar med rond ett arbete vi också tror leda till ökad tillgänglighet, god kvalitet, mindre andel
mångsökare och kontinuitet.
Våra ronder för kroniker tror vi kommer leda till ytterligare målförbättringar
t.ex. proteinuri.

Vi har arbetat riktat mot KOL pat (copd6 proj)vilket har resulterat
till fler registrerade pat med koldiagnos (minst 10 nya pat).
Regelbundet arbete med kontrollistor i medrave. Fler registrerade
rökstatus, CAT, samt en minskning av excacerbationer. Fler
utförda spirometrier pga schemaförändring och screening
innan spirometri med copd6 mätare. Tydlig förbättring i denna
patientgrupp under pågående projekt. Vi har identifierat 28 st
fler diabetiker trots sjukfrånvaro 2mån av diabetessk. läkar
kontinuiteten har ökat.

Trots att våra mångsökare minskat kommer vi att fortsätta arbeta med
läkarkontinuitet. Kvalitetsarbete under 2019 kommer att vara riktat mot
pat med hjärt/kärlsjukdom i synnerhet pat med förmaksflimmer,hjärtsvikt.
Planerat IPL teamarbete i patientgrupperna diabetes, astma/kol, hjärta/kärl.
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Touchpoint

Touchpoint

REGION VÄST

REGION STOCKHOLM/VÄST

Capio Vårdcentral Östermalm

Capio Läkarhus Hjortmossen

Antal listade: 12 407

Antal listade: 5 436

Östermalm

Rekommendera dec 2018

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Rekommendera

Ja
Nej

1%

99%

Svarsfrekvens 6,3 %

Marie Erlandsson

Eva-Marie Fredin

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Hjortmossen genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

tf. VERKSAMHETSCHEF MAL

Lena Franzén

Eva Vendsalu Kilman

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

1) Vi har ej uppfyllt våra målvärden gällande diabetes förutom
rökstatus.
2) Gällande hypertoni så har vi nått vårt målvärde gällande bt/
rökstatus
3) Vi har väldigt få KOL-patienter. QPI:er svårtolkade?
4) Vi har en hög läkarkontinuitet.

1) Vi planerar att utveckla vår diabetesmottagning bl.a genom vidareutbildning av dsk samt arbeta med kallelser och web.formulär.
Gällande rökstatus och samtliga QPI.er så påminns alla yrkeskategorier att
registrera detta på rätt sätt i TC.
2) Vi har höjt våra mål gällande bt/rökstatus inför 2019 . Vi planerar att utöka
ssk-mottagning och förhoppningsvis öka våra MI-besök.
3) I nuläget prioriterar vi diab.mottagning/ äldremottagning och har ej för
avsikt att starta astma/KOL-mottagning. DIsk på APT/läkaremöten

Året har erbjudit bemanningssvårigheter och flera chefsbyten.
Ett strukturerat arbete på KOL och hypertoni mottagning har gett
resultat på registreringsgraden på samtliga parametrar. Antal
registrerade blodtryck för diabetiker har ökat och HbA1c har
endast minskat lite. Dessvärre har vi tappat en del på protenuri.
Svårt att se om målvärdet har förbättrats på gruppnivå pga ökning
i registreringsgrad, skillnaderna i utfall är små. Däremot ser vi en
tydlig förbättring i CAT<10.

Strukturerna på våra KOL och hypertoni mottagningar finslipas. Hypertoni
kommer att skötas enligt modellen som används på Almö. Alla patienter
kallas för provtagning och blodtryck samt bedöms i samråd med läkare.
Okomplicerade patienter sköts på distans och patienter med behov av
förstärkt behandlingsinsats kallas till sköterska alternativt läkare. Vår diabetesmottagning kommer att göra en omstart med ny sköterska. Har som mål
att vi kommer att börja arbeta enligt rond principen för alla nybesök.

Capio Läkarhus Almö

Capio Läkarhus Kvillebäcken

Antal listade: 5 714

Antal listade: 18 112

Almö

Rekommendera dec 2018

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Rekommendera

Ja
6%
94%

Nej

Svarsfrekvens 19,6 %

Johanna Bidegård

Therese Holmberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Kvillebäcken genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Susanne Nygren
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Målvärde för diabetes håller sig stabilt bra. Extra roligt då vi också
testat att förlänga tiden mellan årskontrollerna för stabila och väl
behandlade patienter.
Registrerad rökstatus hos KOL-patienter har blivit bättre. Detta
dels beroende av tekniska problem som åtgärdats samt en ökad
kontroll på mottagningen.

Fortsätta med individuell uppföljningsplan hos diabetespatienter. Fånga
upp fler KOL-patienten genom ökat användande av COPD 6. (Rutin och
struktur informerad på APT av MAL och KOL-sköterska). Sedan slutet av
året ny rutin för årskontroll hypertoni. Patient kallas till årskontroll där bltr
och anamnes lämnas i självbetjäningsrum, fortsatt planering görs sedan av
bltr-ssk utifrån inkomna svar.

Vi har god måluppfyllelse avseende både astma/KOL och
diabetes, ffa astma/KOL. Vi har även förbättrat oss avseende
mångsökare och läkarkontinuitet. Förbättringen avseende mångsökare kan relateras till idogt arbete avseende rehabkoordinering/
vårdsamordnare och en stor satsning på psykisk ohälsa, men
även till den starka kontinuiteten hos våra specialistsköterskor
och ytterligare ett år med endast fast anställd personal även på
läkarsidan.

2019 kommer vi att fokusera mer på tillgänglighet, kontinuitet. Använda
CAT i lite större utsträckning, samt fortsätta arbetet med psykisk ohälsa.
Kontinuitet och kvalitet för patienten på rehab och övriga yrkeskategorier
önskar vi att även det kunde speglas här.

Capio Läkarhus Angered

Capio Läkarhus Lysekil

Antal listade: 8 656

Antal listade: 7 609

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Läkarhus Angered genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Rekommendera
Louise Petterström James Weaver
VERKSAMHETSCHEF

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Under 2019 kommer vi screena mer för KOL i tidigt stadium med
COPD6-mätare samt öka upp samarbetet med Capio Lundby Sjukhus för
mer svårbehandlade diabetiker vilket vi hoppas ge resultat även i kvalitetsrapporten.

Capio Läkarhus Lysekil genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

tf. MAL

Susanne Törnblom Thomas Gavin
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Glädjande att vi nu är tillbaka på bättre siffror än avstämningen
innan sommaren. Detta tack vare intensivt jobb hos våra
mottagningsköterskor. Vår astma/KOL-ssk har blivit varm i
kläderna och kommit igång med sin mottagning vilket syns i bla.
registrerade spirometrier.

Under 2019 kommer vi lägga fokus på kvalitetsarbetet då vi nu har alla
specialistmottagningar igång. QPI-ronder är inplanerat och vi kommer följa
och arbeta mer intensivt med våra siffror. Med förbättring i dataregistrering
hoppas vi nu på att se en klar förbättring i målvärden. Vi ska även utforska
möjligheterna att jobba mer effektiva med visa patientgrupper. t.ex.
hypertoniker och fördela mer resurser till de mer komplexa patienterna.

Det har svängt en del gällande listningen året som gått, vi har
listat på nya och det har varit en del gamla som listat av sig men
registreringsgraden har hängt med ändå. Vi har tappat en del
gällande rökstatus på alla kroniker. Vi tappade alla våra fasta
läkare efter sommaren och det har märkts i kontinuiteten gällande
läkarbesök.

Jag arbetar för att läkarkåren skall bli stabil igen, vi har välfungerande
diabetes,astma/KOL och hypertonimottagningar som gör att registreringarna hänger med och vi har lagt tid på att identifiera vilka som vi missar
rökstatus på och reviderat våra rutiner kring årsbesöken. MAL på plats hade
varit bra för att förbättra våra resultat

Allmänt bättre med registrering av målvärde data. Tyvärr har vi
något sämre siffror på t.ex HbA1c och bt värdena, det rör sig dock
ofta om icke statistisk signifikant ändringar.
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Touchpoint

REGION VÄST

REGION VÄST

Capio Läkarhus Lödöse

Touchpoint

Antal listade: 4 201

Rekommendera

Capio Läkarhus Lödöse genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Amhult
Amhult

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 353

21%

Rekommendera
Katarina Rolander

Thomas Gavin

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
Nej

Svarsfrekvens 7,2 %

79%

Linda Innala Nyberg Emil Johansson
VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Under året har det varit en stor tillströmning av nya patienter,
listningstalet har ökat med drygt 400 patienter vilket har medfört
att vi ännu inte hunnit träffa alla. Vi ser en försämring med ett par
procent jämfört med föregående år gällande uppnådda målvärden
både gällande diabetes och hypertoni. Generellt sätt ligger vi
bättre till än föregående år gällande täckningsgraden.

Vi har ett väl etablerat teamarbete mellan läkare, specialistsjuksköterskor
och fysioterapeut /arbetsterapeut där vår ambition är att andelen patienter
som når målvärden ska öka. Planerar också följa upp rutinerna på laboratoriet för att säkerställa att alla parametrar registreras vid provtagningen.
Vårt strukturerade arbete kring patienter med kroniska diagnoser kommer
fortsätta där vi har en förhoppning att vårt ökade teamarbete mellan
specialistmottagningarna och rehab kommer ge resultat.

Att arbeta med QPI ronder är både uppskattat och lärorikt bland
läkare och berörda sjuksköterskor.
I en situation där vi återigen varit tvungna att prioritera patienttillgängligheten har det blivit långt mellan QPI ronderna.

Vi har fungerande diabetesmottagning, hypertonimottagning och astma/
KOL-mottagning. Fokus på att få till ännu bättre QPI ronder under år 2019.

Capio Läkarhus Selma

Touchpoint

Antal listade: 4 209

Rekommendera

Capio Läkarhus Selma genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Axess
Axess

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 11 706

32%

Rekommendera

Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Amer Ahmic
VERKSAMHETSCHEF & MAL

Ja

Svarsfrekvens 9,2 %
68%

Veronika Ottosson

Peter Sjöstedt

VERKSAMHETSCHEF

tf. MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Diabetes och hypertoni är på ett bra nivå.
Mångsökare är aningen bättre än tidigare och procentuellt är det
acceptabelt.
Läkarkontinuitet ser bra ut. Vi är två doktorer på VC, en hyrläkare
med (förhoppningsvis) långtidsuppdrag. Tidigare har en ordinarie
läkare och en ST läkare avslutat sin tjänstgöring hos oss.
Astma/KOL är inte på adekvat nivå. Dels kan det bero på att dem
är omhändertagna på en specialistmottagning. Resultatet är ej
tillfredsställande.

Vi planerar börja arbeta med "rondsystem".
Planerar identifiera patienter efter diagnoser och se över listor om och när
har dem varit hos oss.
Alla som inte har varit på besök och adekvat undersökning och registrering
kommer att tas in (om dem dyker upp såklart) och på detta sätt får vi säkra
kvalitet.

VC har haft utmaningar att bibehålla läkare och även spec.
sjuksköterskor de senaste åren. På grund av detta har VC haft
utmaningar att arbeta systematiskt med kvalité även under
andra halvåret. Som ny vc sedan juni har vi på VC arbetat med
rekrytering, teamkänsla, kontinuitet och rutiner. Samtliga spec.
sjuksköterskor är tillsatta till samtliga mottagningar. Fortfarande
bemannas vakanta läkartjänster med läkare från bemanning, men
med kompetenskrav – spec. i allmän medicin. Nytt journalsystem
under hösten.

Samtliga mottagningar och läkare kommer att få genomgång av Capios
kvalitetsarbete. Målet är att arbeta med QPI ronder när alla mottagningar
har kommit igång efter årsskiftet. Läkare från bemanning fått längre
uppdrag, vilket underlättar introduktion till kvalitetsarbete. Rekrytering av
allmänna specialister kommer bli ett prioriterat område samtidigt som vi på
Axess fortsätter arbeta med rutiner med patientens fokus för patientsäker
och attraktiv vårdcentral.

Capio Läkarhus Torslanda
Torslanda

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 579

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

94%

Grästorp

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 5 589

Rekommendera

Ja
6%

Capio Vårdcentral Grästorp

Nej

Svarsfrekvens 9,0 %

Sandra Larsson

Jenny Eistrand

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
98%

2%

Nej

Svarsfrekvens 11,2 %

Tina Hogbäck

Karl-Gustaf Wennberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Diabetes - avlistning gjort att vi minskar i registrering samt
mottagningen varit utan specialistssk vilket gjort att tid till ssk
skjutits fram och/eller ersatts av läkarbesök.
Hypertoni - trots höstens avlistning har vi lyckats öka registrering
och måluppfyllelse. Detta tror vi beror på ambitiösa ssk och
kontinuerlig rondning. Astma/kol - Utförda spirometrier har ökat
och CAT registering, detta pga astma/kol ssk på plats. Inga
exacerbationer är registrerade.
Läkarkontinuitet-omsättning på personal,uppsägningar.

Diabetes - ny specialistssk är anställd och på plats.
Hypertoni - bli bättre på att kontrollera rökstatus. Detta är något samtliga
personalkategorier kan göra vid mötet med patient.
KOL - ta upp i läkargruppen att inte glömma diagnosen exacerbation J44.1.
Inom kort kommer samtliga specialistmottagningar vara bemannade. Detta
gör att vi även kan komma igång med våra QPI-ronder.
Ständigt pågående läkarrekrytering. Har dock nu bra bemanningsläkare på
längre uppdrag.

Diabetes: Målvärdet för HbA1c har försämrats under 2018. Möjlig
orsak- dåligt behandlade nylistade patienter och enstaka patienter
som dragit ner värdena. Målvärde bltr förbättrats. .
Hypertoni: Något försämrade målvärden
KOL: 89,7% har genomgått spirometriundersökning. CAT
förbättrats.
Andel mångsökare har minskat och läkarkontinuiteten förbättrats
med 13 %.

Arbetar regelbundet med spec. sköterskorna - diabetes och KOL med
QPI-arbete. Teamarbete (läkare sköterska sjukgymnast dietist)kring
omhändertagandet av KOL-patienter.
Åter komma igång med QPI-arbete kring hypertonipatienter.
I den dagliga gemensamma akutboken försöker läkarna att prioritera sina
egna patienter för kontinuitet- och kvalitetsförbättring.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION VÄST

REGION VÄST

Capio Vårdcentral Gårda
Antal listade: 7 597

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Gårda

Rekommendera dec 2018

8%
92%

Capio Vårdcentral Mölndal
Mölndal

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 10 050

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 18,1 %

Martin Jensen

Dimitris Kellis

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

9%
91%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 14,4 %

Thomas Eliasson

Kalle Forsberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

En positiv förändring jämfört med 2017. Vi har sedan slutet av året
en fast bemanning, om än ej en full bemanning, och under delar av
året så har detta avspeglat sig tydligt i neddragen specialistsköterskemottagning. Vi känner att våra QPI,er utefter detta är klart
acceptabla med positiv trend. Svårigheter finns att övertyga en
del patienter om vikten av uppföljning hos specialistsjuksköterska.
Aktivt arbete med att öka antalet unika besök och minska antalet
mångbesökare syns. Spirometrier mycket bra!

Fast sjuksköterskebemanning och brinnande specialistsjuksköterskor som
kommer klart att gynna våra QPI,er med kontinuerlig mottagning.
Målinriktat arbete via Medrave för att nå dom patienter som faller utanför
"ramen".
Aktivt arbete med QPI-rond vilket inte kunnat utföras enligt rutin innan.
Hälsosamtal skall vara en större del av vår verksamhet än innan för att fånga
upp många av dom patienter som faller utanför ovannämnda ram
Kompetensökning i hela personalgruppen.

Vi har i stort sett samma måluppfyllelse gällande HbA1c,
blodtryck, proteinuri för diabetiker. Önskvärt vore såklart en
förbättring men vi har haft en stor pålistning av diabetiker som
ökat från 273 till 313, en ökning med ca 15% vilket kan påverka
resultatet. Hypertoniker ökat med 13% till 1063 patienter. De som
uppnått rekommenderade <140/90 har sjunkit från ca 70% till
67%. Gällande KOL så har andelen som uppnått önskvärt CAT
sjunkit från 63,5% till 53%. Läkarkontinuitet mycket glädjande
ökat från 42% till 61%

QPI ronder kommer kortas från 45 min till 20-30 min och ske oftare.
På läkarmöte ånyo ta upp vikten av att behandla samtliga riskfaktorer
för att minska risk för kardiovaskulär sjuklighet hos diabetiker. Stärka
diabetessköterska i att ta kontakt med läkare gällande patient som ej når
målvärden. Gällande hypertoni så fortsatt samarbete via QPI-rond. Gällande
KOL-patient så får MAL, VC och vice VC tillsammans se över vad som bör
göras. Sannolikt införa QPI KOL. För mångsökare fortsätta med fungerande
modell med PAS.

Capio Vårdcentral Hovås/Billdal

Capio Vårdcentral Orust

Antal listade: 11 774

Antal listade: 8 667

Hovås/Billdal

Rekommendera dec 2018

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Rekommendera

Ja
95%

5%

Nej

Svarsfrekvens 5,4 %

Anna Berglund Melin

Christian Treiman

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Vårdcentral Orust genomför ingen
lokal patientenkät i dagsläget.

Malin Mårin

Torbjörn Collinder

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Marginellt minskad måluppfyllelse jämfört med föregående år på
samtliga QPI:er förutom antal utförda spirometrier där resultatet
klart förbättrats.

Arbeta aktivt och strukturerat med fortsatta QPI-ronder och åtföljande
diskussioner på läkarmöten. Även involvera övriga personalkategorier,
framförallt astma/KOL- och diabetessköterska.
Förbättringspotential finns särskilt avseende registrering av rökstatus när
det gäller patienter med KOL.

Vi ser att våra satsningar på omhändertagandet av KOL-patienter
och mångsökare har lett till förbättringar med ökad andel CAT>10
med 8,4% samt minskning av mångsökare med 0,4%.
Flytt till ny vårdcentral, implementering av nya arbetssätt och byte
av journalsystem har präglat 2018 varför övriga parametrar ej
förbättrats som förväntat.

Ökat antal QPI-ronder och med större regelbundenhet för att förbättra inom
alla kroniska diagnosområden. Rondsystem infört på vårdcentralen skapar
förutsättningar för att göra detta integrerat i arbetssättet.

Capio Vårdcentral Lundby
Antal listade: 6 979

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Lundby Gbg

Rekommendera dec 2018

15%
85%

Capio Vårdcentral Strömstad
Strömstad

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 4 470

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 9,7 %

Kinna Helgesson

Kristoffer Skoog

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

8%
92%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 17,0 %

Marlene Midtvedt

Per Midtvedt

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Vi har 2018 legat efter med årskontroller, vilket har givit lägre
registrering. Måluppfyllelsen har sjunikit något, vilket kan bero
på att vi har prioriterat patienter med störst medicinskt behov.
Undantaget är KOL-registreringen, som ökat avsevärt, då vår
AstmaKOL-ssk har fått utökad tid. Detta ses även genom att
andelen rökare har "ökat", troligen beroende på att de har
haft möjlighet att komma på besök. Glädjande är en mer än
fördubbling av kontinuitet, efter patientfördelning enl datum, och
införande av rond.

Vi jobbar nu aktivt med att komma i fas med årskontroller, samt ser över
möjligheterna att återinföra sjuksköterskebaserad hypertonimottagning, alt
besökslösa uppföljningar.
Vi kommer även att jobba tillsammans med diabetesteamet på Capio
Lundby Närsjukhus kring våra sämst reglerade diabetespatienter. Ett första
möte om detta hålls i slutet av januari.

Vi förbättrar våra QPI-mått på nästan alla punkter. Vi har under
året jobbat särskilt med mångsökare och kontinuitet och dessa
mått har förbättrats avsevärt. Vi är nöjda med den förbättring vi
har lyckats med under året men siktar på att bli ännu bättre.
Vi har också haft fokus på ischemisk hjärtsjukdom och särskilt
statinbehandling då vi upptäckt i Primärvårdskvalitet att här ligger
vi lågt(inte ett QPI-mått men ändå).

Vi har satt oss konkreta mål på samtliga QPI-mått för 2019. Vi byter
arbetssätt hypertoni och kommer nu kalla in de med sämst mått kontinuerligt under året, urval sker via QPI-ronderna. Okomplicerad hypertoni låter
vi sköta sin egen kontroll enligt Stockholmsmodellen. Fortsatt fokus på
mångsökare och kontinuitet.
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Touchpoint

Touchpoint

REGION SYD

REGION VÄST/SYD

Capio Vårdcentral Sävedalen
Antal listade: 9 947

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Sävedalen

Rekommendera dec 2018

96%

Båstad

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 6 638

Rekommendera

Ja
4%

Capio Citykliniken Båstad

Nej

Svarsfrekvens 12,8 %

Anna Rindeskär

Peter Sjöstedt

VERKSAMHETSCHEF

tf. MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
7%
93%

Nej

Svarsfrekvens 5,3 %

Ulrica Berggren

Francisco Taltavull

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Stort tapp i registreringsgrad rökning på diabetespatienter,
beroende till viss del inhyrd diabetes-ssk under stora delar av året,
samt rådande förvirring av hur saker ska registreras på rätt sätt.
Detta avspeglas även i sänkt reg. rökning i hypertonigruppen, och
i försämrad måluppfyllelse HbA1c.
Läkarkontinuiteten har däremot ökat rejält med nära 12 procentenheter, trots att det är först efter årsskiftet som fyra fastanställda
läkare börjar i tjänst.

Med ny diabetes-ssk som börjat i oktober skall ovan tapp tas igen. Ny
fulltalig läkargrupp med tillträdande MAL bäddar för förstärkt kvalitetsarbete. Fokus nummer ett är HUR vi registrerar. Gäller samtliga tre grupper.
Parallellt med det bedrivs naturligtvis kvalitetsarbetet av förbättrade
målvärden på samtliga parametrar. Mångsökare och läkarkontinuitet
kommer att få en rejäl positiv skjuts när vi nu börjar med teamindelning med
de nya läkarna . Även sköterskorna kommer att vara med i teamindelningen.

Tyvärr har 10 % färre av diabetikerna nått målvärdet på HbA1c
(62% jmf 72%). Antalet nylistade patienter har under året ökat
med 20 % och många var dåligt inställda. Vi har ffa låg andel med
HbAc1 > 70%. Antalet hypertoniker som nått målblodtrycket har
också sjunkit. Även här ser vi att de nylistade patienterna är dåligt
inställda. Vi har förbättrat våra värden avseende KOL patienter
tack vare extra astma/KOL sjuksköterska som ger en god
kontinuitet och trots en läkarvakans.

Arbete pågår med att rekrytera fler läkare. Vi skall ha fortsatt schemalagda
QPI ronder med teamarbete kring patienterna. Vi kommer att avsätta tid för
"rondning" med möjlighet till tätare kontroller och mera teamarbete.

Capio Citykliniken Broby
Antal listade: 6 810

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Citykliniken Helsingborg Mariastaden

Broby

Rekommendera dec 2018

Touchpoint Antal
Rekommendera dec 2018
listade: 6 968

Rekommendera

Ja
95%

5%

Hbg Mariastaden

Nej

Svarsfrekvens 6,7 %

Marie Persson

Jörgen Johansson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
7%
93%

Nej

Svarsfrekvens 5,6 %

Camilla Lorentzon

David Götestrand

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Under 2018 har enheten fått en mer kontinuerlig läkarbemanning.
Detta avspeglar sig i ett mycket bättre resultat för läkarkontinuitet.
Vi uppnår nu 40,2% läkarkontinuitet jämfört med 25,3% för ett år
sedan.
Andel mångsökare har också minskat i ljuset av bättre läkarkontinuitet. I reda siffror 74 patienter jämfört med 117 för ett år sedan.
KOL visar på ökad registreringsgrad för spirometri. Likartade
värden för diabetes och hypertoni.

Fortsatt arbete med diabetes- och KOL mottagning. Nästan varannan KOL
patient fortfarande rökare. Försök till rökavvänjning av dessa. Registreringsgraden rökstatus hypertoni och diabetes måste öka. Andelen med proteinuri
hos våra diabetiker ligger en aning högt på 13,9% och här finns utrymme för
medicinoptimering.
Vi ser fram emot nätverksarbetet för KOL och diabetes där vi hoppas på
stöd i detta arbete framöver.

Våra diabetes patienter har markant förbättrade målvärden- dels
HbA1C men även bt och proteinuri. Bt patienter är lika välreglerade som tidigare år( 83% har < 140/90), bättre reg av rökstatus.
KOL pat: bättre registreringsgrad av rökstatus och CAT.
"Mångsökarna" belastar inte kliniken i samma utsträckning.
Läkarkontinuitet något sämre pga av ändrad läkarbemanning.

Vi ska arbeta med registreringar gällande CAT och rökstatus hos våra KOL
pat.
Fortsatt arbete med att bibehålla fina siffror hos våra diabetes och
hypertoni patienter.
Stabil läkarbemanning och nytt arbetssätt med rond/ läkare i telefon
kommer öka läkarkontinuiteten.

Capio Citykliniken Bunkeflo

Touchpoint

Antal listade: 6 854

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Capio Citykliniken Bunkeflo genomför
ingen lokal patientenkät i dagsläget.

Capio Citykliniken Helsingborg Olympia
Hbg Olympia

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 10 960

Rekommendera
Kristina Haara

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

11%
89%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 6,5 %

VERKSAMHETSCHEF & MAL

Rasmus Smith

Malin Eckerwall

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Under året har vi listat på fler diabetiker och hypertoniker. Registreringsgraden ligger på samma nivå. Vi har förbättrat andelen
som når våra målvärden på så gott som alla parametrar. Vi arbetar
fortfarande på att öka registreringsgraden avseende rökning.
Vi har kommit i gång med registrering av våra KOL-patienter.
Registreringsgraden av mångsökare och läkarkontinuitet ligger på
ungefär samma nivå som föregående år.

En av våra ST-läkare kommer att göra ett kvalitetsarbete rörande Medrave
och våra QPI-ronder, vilket sannolikt kommer att bidra till ett mer strukturerat arbete med våra kroniker och därmed förhoppningsvis leda till ännu
bättre måluppfyllelse.

Vi har en fortsatt hög registreringsgrad för HbA1c och blodtryck.
Vi ser tyvärr en försämring gällande våra målvärden inom
diabetes och hypertoni: färre patienter med HbA1c<52, flera
med HbA1c>70 och färre med blodtryck < 140/85. Andelen av
diabetespatienter som röker har dock minskat. Andelen blodtryckspatienter med blodtryck <140/90 har också minskat.

Behandlingen av våra patienter med förhöjd blodtryck ska förbättras. Vi har
startat upp en blodtrycksmottagning och vårt mål är att öka antalet patienter
med blodtryck <140/90 från 57,4% till 68%.
Vi vill förbättra diabetesbehandlingen genom flera QPI-ronder på våra
läkarmöten samt utökat samarbete med vår diabetes-sköterska. Ett av våra
mål är att minska andelen patienter med HbA1C>70 från 9,5% till 7,7%
Vi kommer även att arbeta med att öka registreringsgraden för CAT samt
rökstatus under 2019.
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Touchpoint

Touchpoint

Touchpoint

REGION SYD

REGION SYD

Capio Citykliniken Helsingborg Söder
Hbg Söder

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 13 324

Rekommendera

Touchpoint

0%

Landskrona

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 11 577

Rekommendera

Ja

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Capio Citykliniken Landskrona

Nej

Svarsfrekvens 3,2 %

Camilla Lorentzon

Linda Sundelöf

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

19%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 9,8 %

81%

Malin Friberg

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Fortsatt relativt låg registreringsgrad på hypertonimottagningen.
Detta kommer förbättras när vi nu startar upp en mer strukturerad
sköterskeledd blodtrycksmottagning.
Förbättrad läkarkontinuitet speglar en stabil läkargrupp och
patienten listad på namngiven läkare.

Nytt arbetssätt infört 7/1-19 med läkare i telefon och gemensamt rondarbete. Detta kommer leda till mer likvärdig vård och gemensam samsyn.

Genom QPI ronder har vi ökat andelen diabetiker som når
blodtrycket <140/85 och vi har nått QPI målet för 2018.
Bland hypertoniker ökad andel som når blodtryck <140/90.
Trots ansträngd läkarbemanning under 2018 ökad andel besök
med läkarkontinuitet, vilket kan förklaras av inlistning på fast
läkarkontakt samt väntelistor för kroniska patienter.
Förbättrad tobaksregistrering hos såväl hypertoniker, diabetiker
och KOL-pat.

Fortsätta det påbörjade arbetet med våra mångsökare.

Capio Citykliniken Klippan
Antal listade: 6 834

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Klippan

Rekommendera dec 2018

97%

Capio Citykliniken Limhamn
Limhamn

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 16 208

Rekommendera

Ja
3%

Nej

Svarsfrekvens 8,6 %

Malin Friberg

Lennart Sjöberg

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Mahshid Klang

tf. VERKSAMHETSCHEF MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

8%
92%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 10,1 %

Annelie Eriksson

Eeva Ogenvik

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Antal diabetiker har ökat med ca 11% sedan föregående mätning.
I övrigt är siffrorna oförändrade gällande målvärde. Ökning av
antal hypertoniker samt förbättrad registrering av rökstatus.
Andelen patienter har ökat sitt målvärde. Astma/KOl. Antalet KOL
patienter har ökad och alla parametrar är markant förbättrade.
Antal mångsökare har minska på grund av ett aktivt arbete
fortlöper med arbetsgrupp. Läkarkontinuiteten har ökats på grund
av mer fast läkarbemanning och förbättrade mottagningsrutiner.

Måluppfyllelse har uppnåtts gällande åtgärder som har satts igång under
det gångna året.
Arbetsgrupper har bildats gällande flera viktiga områden så som mångsökare och läkemedelsberoende. Fortsatta regelbundna Medrave möten inom
samtliga områden.
För närvarande bistår lungspecialist vår astma/KOL mottagning.

Fler Diabetiker. Något sämre registrering men fler som uppfyllt
målvärde HbA1c<52 ochHbA1c >70. Fler diabetiker med bt <
140/85 har nått målvärdet. Proteinuri värde i nivå med tidigare.
Även fler har nått målvärdet. Fler hypertoniker har nått målvärdet
<140/90. Generellt har registrering av rökstatus ökat i alla
patientgrupper. Registeringen av spirometrier och CAT reg har
ökat 20% respektive 11%. Antalet mångsökare har i stort sett
halverats och kontinuiteten har ökat från 26% till 41%.

Fortsatt aktivt arbete med registreringar samt listning på läkare för att ytterligare förbättra kontinuiteten. Bland annat har vi nu börjat lista patienter som
tas upp på ronden på namngiven doktor. Under våren kommer vi att starta
en ssk ledd bt mottagning och detta förväntas också öka registreringen av
rökstatus och bt värdena. Vi fortsätter vårt arbete med mångsökare genom
läkarkontinuitet på dessa patienter och även genom att utse namngiven
SSK för regelbunden kontakt.

Capio Citykliniken Kristianstad
Kristianstad

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 10 618

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

8%
92%

Touchpoint

Capio Citykliniken Lund Clemenstorget
Clemenstorget

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 21 903

Rekommendera

Ja
Nej

Svarsfrekvens 3,4 %

Anna Färm

Jörgen Johansson

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
94%

6%

Nej

Svarsfrekvens 6,7 %

Gunnel Fors

Ingrid Stener

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Under senare delen av året för första gången utbildningsläkare.
Utöver det ett par nya läkare som ersättare till de som slutat. Vi ser
en positiv trend i kvalitetsarbetet och intresse för kvalitetsmål.
Vi ser en förbättring i registreringsgrad för CROM-tal diabetes.
Målvärden bibehållna jämfört med föregående år. CAT<10 visar
46,2% för ungefär hälften av våra registrerade KOL patienter.
Värdet på läkarkontinuitet ligger på 60% med dubblerad
registreringsgrad.

Vi ser en förbättringspotential för CROM tal HbA1c<52. Registreringsgrad
på 90,3% och trots detta endast 58,9% av diabetespatienterna som når
detta mål. Kommer att arbetas med under QPI ronder. Proteinuri värdet
något högt med 59% registreringsgrad. Här behövs behandlingsoptimering
av diabetesbehandling och blodtryck.
QPI ronder för respektive team från 1/1 2019 schemalagt. Uppföljning var
tredje vecka av respektive team på läkarmöte. Nätverksarbete för KOL och
diabetes inom regionen kommer ge förbättringar.

DM: Fler antal pat - ökad listning, äldre befolkning samt ev
förbättrad diagnostik. Trots detta högre reg grad, bättre resultat
avs HbA1c <52. Marginellt fler HbA1c >70. Bättre bltr kontroll
Hypertoni: BÄttre reg grad samt måluppfyllelse
KOL: Stigande reg grad, men för lågt för att kunna analysera
Mångsökare: Färre
Kontinuitet bättre, mätes öven som x-tra mål. Då använder vi
Primärvårdskvalitet.

DM: Behöver ytterligare ssk med DM-kompetens. Vi kommer att stratifiera
cohorten för att avgöra var insatserna får mest nytta för pat.
Hypertoni: fortsatt reg rätt, läkarkontinuitet, ej säkert att Medrave alltid
fångar "rätt" värde.
KOL: Registrera alla som gör spirometri, dvs bättre reg grad om 1 år. Dock
en hel del av nylistade har inte kommit med i våra uppföljningscykler än
Mångsökare: Sambedömnin(rondning), lista på PAL
Kontinuitet: Som ovan
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REGION SYD

Touchpoint

Capio Citykliniken Malmö Centrum
Antal listade: 15 433

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Malmö Centrum

Rekommendera dec 2018

97%

Nej

Svarsfrekvens 12,9 %

Petra Ander

Sofia Otterhag

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Hypertoni- blodtrycksmätning i laboratoriet. Start QPI-rond- 1/112018. Prio grupp som ej har ett uppmätt bt senaste 12 mån.
Identifierat problem med att vi ej kallat patienter enl. väntelista.
KOL - Start QPI-rond nov 2018. Felkopplade variabler i Medrave
avs. spirometri. Prioriterat grupp utan spirometri senaste 12 mån.
Diabetes- välfungerande arbete, QPI-arbete sedan ett par år,
möte varannan vecka.
Mångsökare - rond var 14e dag. Skapat väntelista för multisjuka,
kallas 2 ggr/år helhetsgrepp + beh.plan.

Hypertoni – rond var 14e dag, läkare+ssk+usk. Teambaserad hypertonimottagning start 14/1- 2019, sköterskebaserad mottagning, läkarbesök var
3e år. KOL - Rond var 14e dag. Väntelista. Teambaserat omhändertagande,
ssk + fysioterapeut + läkare. Tobaksrådg.
Frågeformulär bifogas kallelse för årskontroll; symtom, aktuell lm.lista,
tobaksbruk, ev. audit.
Mångsökare – feb 2019 start regelbundna rehabronder för teambaserat
omhändertagande, fokus på gruppbeh.
Läkarkontinuitet-Listning på läkare. Prio vid dagl. rond.

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

0%

Svarsfrekvens 4,2 %

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Citykliniken Ängelholm
Ängelholm

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 6 968

Rekommendera

Ja
100%

Nej

0%

Capio Citykliniken Ronneby har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna
och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Touchpoint

Malmö Singelgatan

Rekommendera

Ja

Måluppfyllelse

Capio Citykliniken Malmö Singelgatan

Touchpoint Antal
Rekommendera
2018
listade: 8dec216

Ronneby

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 6 829

Rekommendera

Ja
3%

Capio Citykliniken Ronneby

Nej

Svarsfrekvens 0,4 %

Sarah Blennerup

Jörgen Johansson

VERKSAMHETSCHEF

tf. MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
99%

Nej

1%

Svarsfrekvens 16,8 %

Annica Johansson

Mahshid Klang

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Antalet patienter med diagnoser KOL, diabetes och hypertoni har
ökat.
Fler patienter har nått målvärdena för diabetes jmf med föregående år.
Andelen patienter med registrerat rökstatus har ökat i alla
patientgrupper utom diabetesgruppen.
Andelen mångsökare har minskat och läkarkontinuiteten har ökat
ytterligare från 33% till 60%.

Under året har det varit fortsatt vakanser i ssk gruppen vilket har gjort
att planerade mottagningar har blivit senarelagda. Sedan 2018-12 är
vakanserna tillsatta och planeringsarbete pågår under jan - februari 2019.
MAL avsade sig uppdraget 2018-12-01 men är fortsatt aktiv i utvecklingen
av ssk-mottagningar.
Fortsatt stabil läkargrupp, trots hyrbemanning, vilket gjort att ytterligare
läkarkontinuitet kunnat uppnås. Ser fram emot QPI ronder. Nätverks
träffarna för KOL och diabetes inom regionen för råd och stöd.

Genom QPI ronder med läkar/ssk teamen har vi uppnått vårt
QPI mål för 2018 och ökat andelen diabetiker som når blodtryck
<140/85. Vi ser även en förbättrad registreringsgrad av tobaksbruk hos samtliga tre patientgrupper.
Även bland hypertoniker är det större andel som når blodtryck
140/90. Registreringen av utförda spirometrier har inte varit helt
korrekt i journalen och därav låg andel. Trots ansträngd läkarbemanning samt 600 nya patienter under sommaren har andelen
besök med läkarkontinuitet ökat.

Fortsätta med regelbunda QPI ronder och kartläggning av våra mångsökare.

Capio Citykliniken Malmö Västra Hamnen

Touchpoint Antal
Rekommendera dec 2018
listade: 10 824

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

Malmö V Hamnen

18%

Göingekliniken

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 7 740

Rekommendera

Ja
Nej

82%

Capio Göingekliniken

Svarsfrekvens 4,6 %

Marit Bengtson

Ragnhild Tunehag

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

14%
86%

Ja
Nej

Svarsfrekvens 4,6 %

Annelie Nilsson

Tommy Kjellström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Ökad andel registrerade patienter. Inom diabetes och hypertoni
förbättrade uppnådda målvärden relaterat till att QPI ronder
kommit igång under hösten 2018. Även kommit igång med
sjuksköterskeledd hypertonimottagning.
Något försämrade siffror inom KOL relaterat till att astma/KOL ssk
varit tjänstledig januari till november.
Kraftig ökning avseende läkarkontinuitet relaterat till fasta läkare
på plats.

Fortsatt utveckling av QPI ronder för diabetes och hypertoni.
Våren 2019 start av astma/KOL QPI rond.
Kontroll av att registreringarna görs korrekt in till systemet.
Vi beräknar att dessa åtgärder kommer ge stora effekter under året.

Schemalagda MR möten v a v
Diab - finns pat som tackar nej till att vara med i kval reg, varför?.
Stor andel äldre pat vilket kan förklara antalet HbA1C <52. Andel
>70 halverat mot mål. Bt - bättre reg, behöver förbättras
HT - För många når ej målet, r/t äldre?
KOL - tydligt att reg förbättras, fortf finns rökande KOL pat...
MS - samma antal som förra året
LK - fler pat reg, 4 av 10 till samma läk

MAL/ansv ssk förbereder ärenden tillsammans, rullande schema
Diab - ÅK läk/besök ssk med 6 mån intervall
HT - frikostig med 24 tim - välkomnar CPI r/t ålder etc
KOL- I samb med Medrave identifiera pat med komb prep, byta vb - rätt
patient med rätt beh, aktiv rökavväjn, 100% rökstopp!
MS - genom Medrave få bättre kontr, ansv ssk utsedd
LK - bättre styrn till PAL
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Touchpoint

Touchpoint
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Capio Novakliniken Borrby
Borrby

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 4 294

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Touchpoint

2%

Nej

Planerade åtgärder och förbättringar

Gärsnäs

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 3 742

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

2%

Touchpoint

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Novakliniken Sjöbo

Marinan Ystad

Antal listade: 12 223

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Måluppfyllelse

Nej

Svarsfrekvens 3,5 %

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Novakliniken Marinan Ystad har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna
och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.
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Ja
0%

Nej

Svarsfrekvens 2,6 %

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Novakliniken Sjöbo har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna och
lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Touchpoint

Capio Novakliniken Sjöstaden Ystad
Sjöstaden Ystad

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 4 295

Rekommendera

Ja
0%

Sjöbo

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 4 108

Capio Novakliniken Gärsnäs har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna
och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Rekommendera dec 2018

Planerade åtgärder och förbättringar

Skulle du rekommendera denna 100%
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 18,4 %

Capio Novakliniken Marinan Ystad

Nej

Svarsfrekvens 17,7 %

Rekommendera

Nej

Måluppfyllelse

97%

Capio Novakliniken Rydsgård har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna
och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Ja
98%

3%

Måluppfyllelse

Capio Novakliniken Borrby har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna och
lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Capio Novakliniken Gärsnäs

Ja

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 10,5 %

Måluppfyllelse

Rydsgård

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 5 620

Rekommendera

Ja
98%

Capio Novakliniken Rydsgård

Ja

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Måluppfyllelse

95%

5%

Nej

Svarsfrekvens 10,5 %

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Novakliniken Sjöstaden Ystad har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.
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Touchpoint

Touchpoint
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Capio Novakliniken Tomelilla

Touchpoint

Tomelilla

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 5 133

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

1%

Nej

Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Svarsfrekvens 13,5 %

Måluppfyllelse

Simrishamn

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 9 204

Rekommendera

Ja
99%

Capio Vårdcentral Simrishamn

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Novakliniken Tomelilla har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna
och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Ja
6%
94%

Nej

Svarsfrekvens 9,0 %

Rebecka Derving

Rickard Fahlström

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Diabetes: vi har en ökad registreringsgrad och vi har en liten
förbättring inom alla områden. Framför allt har vi sänkt HbA1c >
70 med 3,3 procentenheter.
Hypertoni: vi har en ökad registreringsgrad och ser en liten
förbättring avseende patienter som når målblodtryck.
KOL: vi har inte några sanna siffror att jämföra med men vi ser en
ökad registrering. Mångsökare: vi har en liten minskning av antalet
mångsökare under året. Läkarkontinuitet: ingen skillnad under
året, ligger stabilt på ca 50%.

Vi kommer fortsätta med våra veckovis rullande QPI-ronder som är
diabetes, KOL, demens, mångsökare och vi har nu startat hypertoni som
varit en gång. Där hoppas vi på fortsatt förbättring av vårt omhändertagande
av våra patienter. Då vi har QPI-rond med alla läkare samt med den personal
som är involverade i de olika QPI-områdena får vi en ökad samsyn på VC av
vilken behandling vi ska ge och det leder till jämlik vård.

Capio Novakliniken Veberöd
Veberöd

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 5 653

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

Ja
7%
93%

Nej

Svarsfrekvens 18,6 %

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Capio Novakliniken Veberöd har nyligen påbörjat arbetet med QPI:erna
och lämnar kommentar i halvårsrapporten som publiceras i augusti.

Capio Vårdcentral Hovshaga
Växjö Hovshaga

Rekommendera dec 2018

Antal listade: 11 130

Rekommendera
Skulle du rekommendera denna
mottagning till andra?

19%

Ja
Nej

81%

Svarsfrekvens 4,5 %

Linda Broberg Pantzar

Yasir Mahdi

VERKSAMHETSCHEF

MAL

Måluppfyllelse

Planerade åtgärder och förbättringar

Hovshaga har börjat med QPI arbetet under 2018. Därför finns
inte data att jämföra med för 2017. Vi jmf därför istället med maj
2018 och ser då att CROM talen för antal registrerade patienter
diabetiker och HbA1c har förbättrats. Oförändrat i blodtryck.
Högre % rökare och något försämrat proteinuri.
CROM tal hypertoni ser vi förbättrad registrering av blodtryck och
fler har uppnått måltryck. Här ser vi också ökat % rökare.
Rökare i % har också ökat i KOL gruppen.

Fortsätta förbättra team arbetet vid QPI mötena. Följa nya rekommendationer från socialstyrelsen och läkemedelsverket och inte vänta för länge med
att intensifiera behandlingen för dem som inte nått målvärdet på HbA1c.
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Förbättra arbetet med rökavvänjning på enheten. Erbjuda rökande patienter
aktiv behandling med läkemedel och samtalsstöd.
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Bästa möjliga livskvalitet för varje patient

Capio Närsjukvård är ett affärsområde inom Capio-koncernen som är ett av Europas ledande hälso- och
sjukvårdsföretag. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar,
barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar och rehabmottagningar och har idag mottagningar från
Umeå i norr till Malmö i söder.
Capio Närsjukvård AB
Box 1064, 405 22 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 5
Telefon: 031 732 40 00
www.capio.se

