
Bilaga Aktivitets- och tidsplan 
Ansökan om medel för att under 2017  
 
Kunskapsbasera primärvårdens omhändertagande av patienter med kronisk 
sjukdom genom utveckling av Primärvårdskvalitet och stöd i det lokala arbetet 
med Nationella Kunskapsstöd  

 
Bakgrund 

För att vården av kroniskt sjuka i primärvården ska bli kunskapsbaserad krävs att 
evidensbaserade kunskapsunderlag och kvalitetsdata, som visar om satta mål uppnåtts, 
finns tillgängliga för medarbetare i det patientnära arbetet.  

 
Primärvårdskvalitet, ett system där nationellt definierade evidensbaserade 

kvalitetsindikatorer hämtade automatiskt från journaldata återförs till enheten, bildar 
tillsammans med det Nationella kunskapsstödet för primärvård grunden för 
systematiskt kvalitetsarbete för patienter med kronisk sjukdom. Uppföljning av 
patientdata från den egna verksamheten med jämförande uppgifter från 
region/nationellt tillsammans med aktuella evidensbaserade kunskapsunderlag ger 
möjlighet att identifiera förbättringsmöjligheter i verksamheten, så att vården av 
patienterna med kronisk sjukdom i primärvården blir mer kunskapsbaserad. Samtidigt 
ger Primärvårdskvalitet möjlighet att på den egna enheten identifiera enskilda patienter 
med avvikande värden. Det möjliggör en bedömning om avvikelsen från målvärde är en 
anpassning till patientens unika förutsättningar dvs en personcentrering av vården. 

 
Arbetet drivs idag från SKL och introduceras under 2017 i primärvården, men kräver 

professionernas stöd för utveckling och genomförande. 
 

    Vård av kroniskt sjuka kräver teamsamverkan mellan flera professioner varför 
förbättringsarbetet måste vara multiprofessionellt. Därför görs denna ansökan av 
Svensk förening för allmänmedicin för insatser som kommer att ske i samarbete med 
Distriktssköterskeföreningen, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och 
Sveriges arbetsterapeuter.   
 

Primärvårdskvalitet 
Under 2017 introduceras Primärvårdskvalitet på vårdcentraler runt om i landet. 
Huvudsyftet är att primärvårdens yrkesgrupper (sjuksköterskor, läkare, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra) ska kunna följa upp resultatet för patienter 
med kronisk sjukdom för att förbättra och kunskapsbasera sitt arbete  
 
Primärvårdskvalitet utgår ifrån automatiskt hämtade journaldata. På vårdcentralen kan 
man se uppgifter om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda 
patienter. Som referens visas genomsnittsvärden från regionen och hela landet. 
Primärvårdskvalitet omfattar kvalitetsindikatorer, en kravspecifikation för 
användarvänlig återkoppling och en nationell funktion som tar emot och återför 
jämförelsedata. Indikatorerna är utvecklade av företrädare från primärvårdens 
professioner och baseras på evidens och bästa tillgängliga kunskap, till exempel 
Nationella riktlinjer. De är utformade för att ge meningsfull information som stöd för 
förbättringsarbete, utan att kräva extra dokumentation, då all data hämtas automatiskt 



från journalsystemen. Huvuddelen av indikatorerna rör kronisk sjukdom, t ex astma, 
KOL, diabetes, demens, hjärt-kärlsjukdom, men inte bara sjukdomarna i sig, utan också t 
ex levnadsvanor, multisjuklighet och kontinuitet för patienter med dessa sjukdomar. 
 
En särskild utmaning är att rehabilitering ofta är organiserad på ett annat sätt än övrig 
medicinsk primärvården i Sverige.  Rehabilitering kan ske på vårdcentraler men bedrivs 
även ofta på särskilda rehabiliteringsenheter samt inom kommunal hälso- och sjukvård. 
Detta ställer särskilda krav på datafångst och sammanställning av data. Att hitta 
lösningar för hur data ska kunna hanteras på ett meningsfullt sätt är ett prioriterat 
område under 2017. 
 
Det professionella utvecklingsarbetet har pågått under flera år och finansierats av 
statens och landstingens/regionernas gemensamma satsning på Nationella 
Kvalitetsregister, men samordnas nu av SKL med ledning av Nationellt Programråd 
Primärvård. På SKL finns nu tre allmänläkare deltidsanställda för att i första hand stödja 
landstingens anslutning till den nationella tjänsteplattformen. De stora 
professionsföreningarna (allmänläkare genom Svensk förening för allmänmedicin, 
Distriktssköterskeföreningen, svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och 
Sveriges arbetsterapeuter)  har stött SKL framför allt med att vidareutveckla indikatorer 
(bland annat tvärprofessionella och för andra yrkesgrupper än läkare) och revidera 
befintliga indikatorer. Arbetet har varit ett samarbetsprojekt med Nationellt 
Programråd Primärvård där företrädare för professionsföreningarna ingår. 
 

Nationella kunskapsstödet 
Under 2017 kommer ett nationellt kliniskt kunskapsstöd att finnas tillgängligt för hela 
primärvården i Sverige. Det sker på gemensamt initiativ från samtliga landsting och 
regioner och syftar till att möta behovet av ett lättillgängligt, uppdaterat och 
multiprofessionellt förankrat kunskapsstöd anpassat för primärvårdens vardagsbehov. 
 
Kliniska kvalitetsdata från Primärvårdskvalitet kommer att lyftas in i 
kunskapsdokumenten under särskild rubrik. Man kan på detta sätt enkelt följa upp sin 
egen verksamhet inom det aktuella området. 
 
 

Professionens arbetsinsats och engagemang  
Professionens arbetsinsats och engagemang är nu avgörande för ett gott resultat både 
vad gäller Primärvårdskvalitet och det Nationella kunskapsstödet.  
 
Svensk förening för allmänmedicin ansöker härmed om medel för att i samarbete med 
Distriktssköterskeföreningen, Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna och 
Sveriges arbetsterapeuter förstärka den professionella förankringen i SKLs och 
Programgrupp Primärvårds arbete med att genomföra, utvärdera och vidareutveckla 
Primärvårdskvalitet kopplat till det Nationella kunskapsstödet. Syftet är att i samarbete 
med SKL och de personer, som anställts där, stödja genomförande och bidra med 
insatser som ytterligare stärker det tvärprofessionella perspektivet under 
genomförandefasen.  
 
 



Aktivitets- och tidsplan 
Aktivitet, typ av insats beskrivs nedan. 
 
 

1. Aktivitet:   
Revidera framtagna indikatorerna 
Tidsplan: Våren 2017 
Typ av insats: 
Bidra i arbete med att 

Uppdatera indikatorer gentemot nya riktlinjer 
Hantera inkomna synpunkter och frågor 
Revidera indikatorer 
 

2. Aktivitet; 
Färdigställa ännu ej lanserade indikatorer 
Tidsplan: Sommaren-hösten 2017 
Typ av insats: 
Ansvara för att 

Färdigställa indikatorer inom områden som hypertoni, osteoporos, 
depression, ångest, läkemedelsbehandling mm som inte definierades i 
detalj 2016. 
Färdigställa indikatorer utifrån identifierade områden från 
strokerehabiliteringsindikatorprojekt. 
Färdigställa förslag till indikatorer för uppföljning av samordnad 
individuell plan (SIP) och Samordnad vård- och omsorgsplan (SVOP), 
Smärta som symtom och i kombination av annan sjukdom, inkontinens, 
nutrition, sömn och prevention av fall.  

 
3. Aktivitet: 

Utveckla nya indikatorer.  
Tidsplan: Löpande under 2017 
Typ av insats: 
Ansvara för att 

Utveckla nya indikatorer utifrån reviderade eller nya nationella riktlinjer 
samt  
 Utveckla indikatorer inom rörelseorganens sjukdomar, astma/KOL, 
hjärtsjukdom, psykiska ohälsa, MS och Parkinsons sjukdom. 
Pröva hur datafångst från olika vårdenheter kan fångas och visas när det 
gäller rehabiliteringsindikatorer. 
   

4. Aktivitet 
Tidsplan: Hösten 2017 
Ta fram en detaljspecifikation av indikatorerna samt en tolkningsguide för 
resultat i Primärvårdskvalitet 
Typ av insats: 
Ansvara för att 

Varje indikator är en detaljerad beskrivning av vilka data som den utgörs av 
och hur dessa ska tas fram. Detta behöver beskrivas överskådligt så att 
användarna lätt kan förstå vad indikatorn visar. 



Det är många externa faktorer som påverkar resultatet a insamlade data. 
När data hämtas automatiskt från journal finns det många felkällor, ffa olika 
rutiner för dokumentation i olika journalsystem. Vårdcentralens 
geografiska läge (bl.a. avstånd till sjukhus) liksom karakteristika i den 
listade populationen påverkar också data. En tolkningsguide där dessa 
faktorer listas ska sammanställas. 

 
5. Aktivitet: 

Tidsplan: Våren 2017 
Ta fram förslag på hur PrimärvårdsKvalitets indikatorer ska visas på den 
nationella visningsytan, Vården i siffror.  
Typ av insats: 
Bidra med förslag på 

Hur PrimärvårdsKvalitets indikatorer ska visas på den nationella 
visningsytan, Vården i siffror. Indikatorerna är många och spänner över ett 
stort fält. De behöver presenteras i urval och i lämpliga grupperingar, gärna 
interaktivt, för att kunna ge god överblick över primärvårdens resultat 

 
6. Aktivitet:  

Tidsplan: Löpande under 2017 
Stimulera professionernas användning av indikatorer 
Typ av insats: 
Bidra i kontakter med  

Primärvårdens olika intresseorganisationer: yrkesföreningarna för 
primärvårdens medarbetare bl a primärvårdssektionerna för 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter, distriktsläkarföreningen, 
distriktssköterskeföreningen, svensk sjuksköterskeförening, 
primärvårdens FoU-enheter, fortbildningssamordnare i primärvården, 
primärvårdens studierektornätverk 
Läkemedelskommittéer 
Stramagrupper 
Primärvårdens professioners lärosäten och akademier  
Beställarnätverk för att stimulera implementeringen av lokalt 
förbättringsarbete 

Lokal användning på vårdcentral 
 Följa användning och samla in erfarenheter 
Användning på landstings- och regionnivå 

Följa användning och samla in erfarenheter av Primärvårdskvalitet 
Genomföra lärandeseminarier för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte av 
Primärvårdskvalitet kopplat till det Nationella kunskapsstödet 

 
 

 


