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Skånelistan speciallivsmedel – Lathund för rapport följsamhet i
Qlikview-applikationen Hjälpmedelsprodukter
Vad visar rapport Följsamhet?

Rapporten visar följsamhet till Region Skånes förskrivningsriktlinjer (Skånelistan
speciallivsmedel).
-

Åldersgrupp 16 år och äldre är förvald då det är för denna åldersgrupp riktlinjen
gäller.

-

Följsamheten visas för alla produkter som förskrivits i SesamLMN och levererats
till patient.

-

Rapporten visar följsamhet på Skånenivå. Den egna enheten kan filtreras fram med
hjälp av rubrikerna Regi, Förvaltning, Sjukhusnämnd, Vårdform och Verksamhet.

-

Följsamhet visas per produktgrupp.
Det övre diagrammet visar hur stor andel av produktgruppens kvantitet respektive
kostnad som utgörs av första-, andra- och tredjehandsval samt av ej
rekommenderade produkter (Övrigt).
Växla mellan kvantitet och kostnad med hjälp av ”snurran”
Den nedre tabellen visas motsvarande information, men i siffror. Även här går det
att växla mellan volym och kostnad genom att klicka på pilen

-

Genom att klicka på respektive produktgrupp, antingen i det övre diagrammet eller i
den nedre tabellen, visas följsamhet per undergrupp (med och utan fiber respektive
typ av berikning). Klicka på undergruppen för att se förskrivningsstatistik på
produktnivå.

-

I rapporten visas inte produktgrupper som endast består av enstaka produkter. Dessa
kan visas genom att produktnamnet skrivs vid Artikel, se nedan.
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Viktigt att tänka på

Vid all sökning av statistik är det viktigt att ha frågeställningen klar för att förhindra att
felaktiga slutsatser dras. Såväl vald tidsperiod som olika indikationer påverkar resultatet
och ska inkluderas i tolkningen.
-

För flertalet produktgrupper är det en fördel att i första hand titta på volym
(flaskor/påsar). För produktgrupper med olika förpackningsstorlekar och/eller olika
beredningsformer, exempelvis Berikning, bör man i stället välja kostnad.

-

En produkt kan vara förstahandsval för en indikation men inte rekommenderad vid
andra. Exempelvis är Fresubin Protein Energy förstahandsval vid diabetes men inte
rekommenderas inom produktgruppen Kosttillägg 1,5–2 kcal/ml.

-

En produkt kan vara förstahandsval vid flera indikationer. Exempelvis är Fortimel
Compact Protein förstahandsval i produktgrupperna Extra energitäta icke-klara
drycker (> 2 kcal/ml) samt Kosttillägg med trögflytande konsistens.

-

Vid vissa sjukdomstillstånd kan det finnas medicinska eller näringsmässiga krav på
produktens sammansättning, exempelvis vid gastrointestinal sjukdom eller
njursjukdom. Detta kan medföra att annan produkt än rekommenderad förskrivs.

Eftersom medicinsk indikation inte kan specificeras måste ovanstående vägas in vid
tolkningen av följsamhet.

Förändringar i riktlinjer

Förskrivningsriktlinjerna kan förändras över tid. I rapport Följsamhet visas data utifrån
de riktlinjer som gällt under vald tidsperiod.
Nedan visas förändringar som skett de senaste två åren vilket ska vägas in i tolkningen.
För övriga produktgrupper har inga förändringar skett.
Produktgrupp

Riktlinje

Giltighetstid

Energitäta icke-klara
drycker

1:a handsval:
Resource 2.0 med eller utan fiber

Mars 2019 – Feb 2020

2:a handsval:
Fresubin 2 kcal DRINK med eller
utan fiber
3: handsval:
Fresubin Protein Energy DRINK
1:a handsval:
Resource 2.0 med eller utan fiber

Mars 2020 – December 2020

2:a handsval:
Fresubin 2 kcal DRINK med eller
utan fiber
Fortimel Extra 2 kcal
1:a handsval:
Resource 2.0+fibre
2:a handsval: Fresubin 2 kcal Fibre
DRINK

Januari 2021 –

