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Bilaga – Uppföljning
Region Skånes uppdrag för hälso- och
sjukvård 2021
Uppföljning av hälso- och sjukvården utgår från Region Skånes Uppdrag för hälso- och
sjukvård. I uppdraget beskrivs mål och delmål med inriktning, vilka samtliga ska följas upp.
I denna bilaga har ett urval av indikatorer valts ut för övergripande uppföljning av uppdraget.
Utöver dessa finns fler regiongemensamma indikatorer, som beskrivs i Region Skånes
Indikatorbibliotek)[1]. Indikatorernas resultat visas bland annat i Kvalitetsapplikationen. Vissa
områden i uppdraget innehåller fler indikatorer än andra, dessa är tänkta att bidra till analys och
redovisning i såväl delår- som årsredovisning.
Utöver uppföljningen av de övergripande målen som fastställs i Region Skånes uppdrag för
hälso- och sjukvård 2021 ingår uppföljning av övriga områden som ingått i tidigare års
uppdrag:
Äldres hälsa
Diabetes
Hjärt- och lungsjukdomar
Neurologiska sjukdomar
Palliativ vård
Utveckling pågår inom flertalet områden såväl nationellt som regionalt och uppdatering av
indikatorer kan komma att ske.

Mål, delmål och indikatorer
Bättre liv och hälsa för fler
Högt förtroende för god och jämlik vård
Delmål
Patienternas upplevelse av hälso- och
sjukvård ska förbättras

Uppföljningsindikatorer
Tillgänglighet (NPE)
Bemötande och respekt (NPE)
Information och kunskap (NPE)
Delaktighet och involvering (NPE)

Nr i IB
ID0286
ID0287
ID0288
ID0291

Uppföljningsindikatorer
Diskuterade läkaren eller någon annan
ur personalen Levnadsvanor med dig
(NPE)

Nr i IB
ID0319

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
Delmål
Ohälsosamma levnadsvanor ska minska

Tillgänglighet och kvalitet
Alla kvalitetsområden ska ha en positiv utveckling
Delmål
Samtliga Region Skånes kvalitetsområden ska
ha en positiv utveckling och minst hälften av
indikatorerna inom respektive område ska nå
högsta målnivå1

Uppföljningsindikatorer
Samlad målbild för kvalitet

Nr i IB
ID0396

Delmål

Uppföljningsindikatorer

Nr i IB

Följsamhet till vårdgarantin

Telefontillgänglighet i primärvården
(0:an, samma dag)
Förstärkt vårdgaranti i primärvården
(inom 3 dagar)
Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar första besök
Vårdgaranti, väntande inom 90 dagar operation/åtgärd
Följsamhet till medicinskt måldatum
för genomförda återbesök

ID0075

God vård
God tillgänglighet

Öka tillgänglighet till specialistvård avseende
besök

ID0397
ID0069
ID0070
ID0139

1 I den regionala applikationen för kvalitetsuppföljning ska indikatorer inom respektive område nå högsta målnivå i 50 procent eller mer, det innebär att minst hälften av de
ingående indikatorerna inom respektive område ska vara grönmarkerade.
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Personcentrerad hälso- och sjukvårdvård ska utvecklas
Delmål

Uppföljningsindikatorer

Nr i IB

Utveckla sömlös vårdkedja för patienten
utifrån behov

Kontinuitet och koordinering (NPE)

ID0290

Säker hälso- och sjukvård
Delmål

Uppföljningsindikatorer

Nr i IB

Minska förekomsten av trycksår,
vårdrelaterade infektioner och undernäring

Andel patienter ≥18 med trycksår
uppkomna under vårdtiden (ppm)
Vårdrelaterade infektioner (ppm)
Vårdplan avseende undernäring 18 år
och äldre med ökad risk för
undernäring enligt riskbedömning
Utlokaliserade patienter
Överbeläggningar
Överflyttning av intensivvårdspatienter
p.g.a. resursbrist
Tvärprofessionell
läkemedelsgenomgång, inkl.
läkemedelsavstämning (slutenvård)
Olämpliga läkemedel hos äldre (≥75
år)

ID0240

Öppenvårdsantibiotika

ID0011

Antibiotikaval vid behandling av barn
med luftvägsinfektion

ID0050

Minska överbeläggning, utlokalisering samt
överflyttning av patienter

Ökad säkerhet i läkemedelsanvändningen

Minska onödig antibiotikaförskrivning

ID0025
ID0338

ID0010
ID0128
ID0136
ID0015

ID0028

Effektiv hälso- och sjukvård
Delmål
Utveckla effektiv vård inom nära vården

Uppföljningsindikatorer
Återinskrivning 1-30 dagar för äldre

Nr i IB
ID0091

Prioriterade områden
Primärvården ska utvecklas
Delmål
Fast vårdkontakt ska erbjudas på
vårdcentralerna
Patienternas förtroende för primärvården
ska öka

Uppföljningsindikatorer
Deskriptiv uppföljning

Nr i IB

Helhetsintryck
Tillgänglighet
Bemötande och respekt
Information och kunskap
Emotionellt stöd
Kontinuitet och koordinering
Delaktighet och involvering

ID0285
ID0286
ID0287
ID0288
ID0289
ID0290
ID0291
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Psykisk hälsa
Delmål
Ökad tillgänglighet till vård vid psykisk
ohälsa

Suicid ska minska

Uppföljningsindikatorer
Tillgänglighet BUP, genomförda
förstabesök inom 30 dagar
Tillgänglighet BUP Fördjupad utredning
Tillgänglighet BUP Start av behandling
Information och kunskap (NPE)
Samordnad individuell plan vid psykisk
sjukdom
Suicidpreventivt återbesök inom 7 dagar

Nr i IB
ID0079

Uppföljningsindikatorer
SVF 80 procent inom stipulerad tid

Nr i IB
ID0341

70 procent av alla patienter med
cancerdiagnos ska in i SVF

ID0342

ID0421
ID0422
ID0288
ID0001
ID0009

Högkvalitativ cancervård i hela Skåne
Delmål
Fortsatt utveckling av standardiserade
vårdförlopp (SVF)

God förlossnings-, neonatalvård och kvinnohälsa
Delmål
Gravida och födande kvinnor ska uppleva
tillgänglig, trygg och sammanhållen vård

Uppföljningsindikatorer
Hänvisning till annan förlossningsavdelning (inte medicinskt skäl)
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Nr i IB
ID0263

