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QlikView Flödesmodellen Bas

För att få åtkomst till applikationen krävs behörighet.
Information om hur beställning av QlikView görs finns i länken: Flödesmodellen

Via Start-knappen

Välj Alla program/Välj QlikView/ Välj Qlikview Menu Web

Inloggning med SITHS-kort och pinkod
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QlikView meny
Under länken Hur fungerar den här menyn? finns beskrivning av hur QlikView Meny
fungerar. I QlikView manual och QlikView film finns grunderna hur programvaran
QlikView (QV) är uppbyggd och ger användaren en förståelse för funktionerna.

I AccessPoint finns samtliga regionala QV-applikationer.
Sök Flödesmodellen Bas och tryck på knappen Go.
Klicka på länken nedan om du har visningsläge med list-vy

eller välj denna ikon om du har visningsläge med ikon-vy

OBS!
Tänk på att radera sökresultaten
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1

Flödesmodellen bas

Startsida
Flödesmodellen Bas innehåller t ex uppgifter kring remisshantering, om- och avbokningar,
kontrollpatienter, väntetid alla vårdgivarkategorier och avslutningsorsaker som registreras i
PASiS-Flödesmodellen.
Vid frågor kring innehåll, kontakta ansvarig för Flödesmodellen på din förvaltning.
Startsida Flödesmodellen bas, står när applikationen senast uppdaterades mot databasen.
Applikationen laddas dagligen och innehåller registrerad data till och med föregående dygn.
För mer information om Flödesmodellen, klicka på Senaste nyhet och Mer information om
Flödesmodellen

Bild Startsidan i applikationen Flödesmodellen Bas.
Titta på båda datumen för Senast laddad till QlikView och för Informationsplattformen längst upp till
vänster på sidan.
Laddning av gårdagens registreringar ska vara klara nästkommande dag cirka kl. 09.00.
Om laddningarna inte är klara då, kontakta (077-67) 30 000 för att göra en felanmälan.
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2

Flikarna

Om QlikView, Definitioner & Begrepp och Nyheter
Längst upp till höger finns två pilar där det går att navigera mellan flikarna.

Om QlikView
I denna flik finns kort information om de vanligaste funktionerna i QlikView.
Mer detaljerad information finns under den gröna knappen QlikView manual längst nere till höger.

Definitioner & Begrepp
Under denna flik finns beskrivning av olika definitioner och begrepp.
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Nyheter
Under denna flik finns beskrivning av vilka förändringar som gjorts.
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2.1 Flik Remisshantering
Fliken Remisshantering visar rapporter, tabeller och diagram: typ av vårdbegäran, var remisserna kommer
ifrån, hur snabbt de granskas osv.

I valboxen görs olika val för att
begränsa data som ska visas:
▪ Vårdförvaltning, Sjukhusstyrelse, Sjukhus/Ort,
Enhet
▪ Problemkod
▪
▪
▪

Datum när vårdbegäran kom in
Datum när granskning skett
Datum för avslut av vårdbegäran

I denna tabell visas antal
vårdbegäran och antal unika
patienter samt fördelat på kön.

Markera den rapport du vill se

Här visas aktuella val som bildar
underlag för de data som visas i
tabeller och diagram i respektive
rapport.

2.1.1

Rapport Typ av vårdbegäran (VB)

Typ av vårdbegäran
Klicka på rapporten: Typ av vårdbegäran. Diagrammet visar antal inkomna vårdbegäran
fördelat på olika typer av vårdbegäran. Klicka på runda gula pilen till önskat urval;
Remisstext, Remiss från, Inremitterande mottagning och Enhetsbeskrivning (inremitterande
enhet). Texten i bilden ser olika ut beroende på vilken typ av vårdbegäran (VB) som används
i verksamheten.
Om inget val av vårdbegärantyp görs i valboxen, visas alla vårdbegäran.
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Källdata finns här.

Bild Typ av vårdbegäran
Remisstext
Välj Vårdbegärantyp Remiss i valboxen. (Egenanmälan har ingen remisskod).
Klicka på runda gula pilen tills det önskade urvalet visas och välj Remiss text.
Diagrammet visar en översikt varifrån remissen kommer.
Källdata finns här.

Bild Remisstext
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Remiss från
Ha kvar valet med Vårdbegärantyp Remiss.
Klicka på runda gula pilen tills det önskade urvalet visas och välj Remiss från.
Diagrammet visar från vilken enhet remissen kommer.
Källdata finns här.

Bild Remiss från
Inremitterande mottagning
Ha kvar valet med Vårdbegärantyp Remiss.
Klicka på runda gula pilen tills det önskade urvalet visas och välj Inrem mott.
Diagrammet visar från vilken mottagning remissen kommer, om detta har registrerats.
Om det inte registrerats visas Värde saknas.
Källdata finns här.

Bild Inremitterande mottagning
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Enhetsbeskrivning (inremitterande enhet)
Ha kvar valet med Vårdbegärantyp Remiss.
Klicka på runda gula pilen tills det önskade urvalet visas och välj Enhetsbeskrivning (inrem
Enhet).
Diagrammet visar beskrivning som förtydligar remittentensenhetskod.
Källdata finns här.

Bild Enhetsbeskrivning
2.1.2

Rapport Inkomna vårdbegäran per problem och år

Välj:
Rapporter:

Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
Klicka på Inkomna vårdbegäran per problem och år

Diagrammet visar antal inkomna vårdbegäran fördelat per problemkod och år.
Källdata finns här.

Bild Inkomna vårdbegäran fördelat på problem och år
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Det går även att se samma information som en tabell genom att klicka på Snabbvalsknappen

Bild Vårdbegäran fördelat på år/månad/vecka
2.1.1
Välj:
Rapport:

Rapport Inkomna vårdbegäran år/månad/vecka
Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
Klicka på Inkomna vårdbegäran år/ månad/ vecka

Rapporten visar antal inkomna vårdbegäran.
Ändra dimension genom att klicka på den gula pilen: År, Månad, Vecka eller Period
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2.1.2
Välj:
Rapport:

Rapport Inkomna vårdbegäran rullande 13
Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
Klicka på Inkomna vårdbegäran år/ månad/ vecka

Rapporten visar inkomna vårdbegäran rullande 13 månader bakåt utifrån valt år/ månad, ackumulerat.

Bild Rapport Inflöde vårdbegäran rullande 13 mån bakåt från vald vårdbegäran år/månad/period
Klicka på knappen Snabbval för byte av diagramtyp

2.1.3
Rapport Ledtid remisshantering: Ledtid remissbeslut - ankomst
Välj:
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget. Välj Vårdbegärantyp R = Remiss.
Rapporter: Klicka på Ledtid remissbeslut - ankomst

Ledtid remissbeslut till ankomst – mottagna remisser
14

Tabellen visar antal vårdbegäran och olika uppgifter från remissbeslut till ankomst.

Bild Ledtid från remissbeslut till ankomst (exkl. lördag-söndag)
Klicka på runda svarta pilen i tabellen för att se data fördelat på önskad dimension: Månad,
Problem eller Remiss från.

2.1.4
Rapport Ledtid remisshantering: Ledtid ankomst - granskning
Välj:
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget. Välj Vårdbegärantyp R och E.
Rapporter: Klicka på Ledtid ankomst – granskning
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Ledtid ankomst till granskning – granskade vårdbegäran
Tabellen visar antal vårdbegäran och olika uppgifter från ankomstdatum till granskning av
vårdbegäran.

Bild Granskningstid från ankomst(exkl. lördag-söndag)
Klicka på runda svarta pilen i tabellen för att se data fördelat på önskad dimension: Månad,
Problem, Signatur eller Enhet

2.1.5
Rapport Andel av vårdbegäran med granskningsdatum
Välj:
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
Rapporter: Klicka på Andel av vårdbegäran med granskningsdatum
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Andel av vårdbegäran med granskningsdatum
Denna rapport visar andel vårdbegäran i % som har registrerat granskningsdatum i vårdåtagandebilden i
PASiS (040). Från och med februari 2019 är granskningsdatum tvingande fält i vårdåtagandebilden
PASiS.

Bild Andel av vårdbegäran med granskningsdatum
Klicka på runda gula pilen i diagrammet för att se data fördelat på önskad dimension: Enhet,
Månad, Problem eller Signatur.
Antal vårdbegäran med registrerad vårdgivarsignatur för granskning
Denna rapport visar antal vårdbegäran som har registrerad vårdgivarsignatur i
vårdåtagandebilden (040) i PASiS.

2.1.6
Rapport Patienter med mer än ett vårdåtaganden
Välj:
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
Rapporter: Klicka på Ledtid ankomst – granskning
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Patienter med > 1 vårdåtagande
Denna tabell visar de patienter som har mer än ett pågående vårdåtagande på
personnummernivå.

Bild Patienter med >1 pågående vårdåtagande

2.1.7
Rapport Remisskod saknas
Välj:
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget. Välj vårdbegärantyp R = Remiss.
Rapporter: Klicka på Remisskod saknas

Remisskod saknas
Denna tabell visar remisser som saknar registrerad kod för remittent. För remissbeskrivning 1-4 är
remisskod tvingande fält i vårdåtagandebilden PASIS, detta gäller från oktober 2018.

Bild Remisskod saknas
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2.2

Flik Om- och avbokningar

Denna flik innehåller fyra olika rapporter avseende om- och avbokningar samt uteblivna patienter för det
innehåll som finns kopplat i enhetens flödesmodell i 771-bilden i PASiS.
Välj:
Välj:

Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
Respektive rapport

2.2.1
Rapport Om-/avbokningar/uteblivna per månad
Diagrammet visar antal om- och avbokningar samt uteblivna patienter per månad.

Bild Antal om- och avbokningar/uteblivna per månad

2.2.2
Rapport Om-/avbokning per problemkod
Diagrammet visar antal om- och avbokningar fördelat per problemgrupp.

Bild Antal om- och avbokningar per problemkod
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2.2.3 Rapport Om-/avbokning – dagar till planterat datum
Diagrammet visar ett medianvärde för när i tid om- och avbokning görs i förhållande till planerat besök.
För detaljer se Källdata om- och avbokningar.

Bild Om- och avbokningar antal dagar (median) till planerat datum

2.2.4
Rapport Om-/avbokning fördelat på orsak/detalj/planerad vg
Ändra dimension genom att klicka på den runda svarta pilen i tabellen.
Se Källdata om- och avbokning för detaljer.
Per orsak

Per detaljtext
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Per planerad vårdgivare

2.3

Flik Ålder

Fliken Ålder visar patientens ålder när vårdbegäran registrerades samt könsfördelning.

2.3.1
Rapport Vårdbegäran per ålder
Diagrammet visar patientens ålder när vårdbegäran registrerades.

Bild Vårdbegäran per ålder
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2.3.2
Rapport Vårdbegäran per åldersgrupp
Diagrammet visar patienternas ålder fördelat på åldersgrupper när vårdbegäran registrerades.

Bild Vårdbegäran per åldersgrupp

2.3.3
Rapport Vårdbegäran per kön
Diagrammet visar andel vårdbegäran i % fördelat på kvinnor respektive män.

Bild Vårdbegäran fördelat per kön

2.4

Flik Pågående/avslutade vårdbegäran

Välj:

Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.
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2.4.1
Rapport Avslutsorsak/Remisskod/Remiss till
Avslutsorsak
Detta diagram visar vilka koder för Avslutsorsak som använts när ett vårdåtagande stängts.

Det går också att se dimensionerna Remisskod och Remiss genom att klicka på den böjda gula pilen.
Remiss till enhet
För avslutskoderna VG Vårdgaranti samordning och HE Remiss vidareskickad är det obligatoriskt att
ange vem remissen skickas vidare till.
Gör val av specifik kod i valboxen för att se vem remiss skickats vidare till.
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2.4.2
Rapport Avslutade vårdbegäran per månad
Diagrammet visa antal avslutade vårdbegäran per månad för valt Avslut År.

Bild Antal avslutade vårdbegäran fördelat per månad

2.4.3
Rapport Avslutade vårdbegäran per problemkod
Diagrammet visar antal avslutade vårdbegäran per problemkod.

Bild Antal avslutade vårdbegäran fördelat på problemkod

2.4.4
Rapport Pågående/avslutade patienter
Rapporten Pågående/avslutade patienter är en källdatarapport som innehåller uppgifter om patientens 1:a
kontakt och datum för Senaste vårdkontakt och Senaste vårdgivarkategori.

•
•

Vid val av värde saknas för 1:a kontakt visas patienter som är upplagda som
Kontrollpatient i Vårdåtagandet i PASiS.
Vid val av värde saknas för Avslut visas patienter som haft en första kontakt men
som har ett öppet vårdåtagande som inte är avslutat.
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2.4.5
Rapport Problem-diagnos 1:a kontakt – diagnos ställd
Denna rapport visar vilken diagnos som registrerats på första besöket, där värde saknas finns har ingen
diagnos registrerats

2.4.6
Rapport Ej diagnosregistrerade vårdkontakter
Denna rapport används endast av verksamheter som har med både ny- och återbesök samt alla vgkategorier kopplat till sin flödesmodell i bild 771 i PASiS.

2.4.7
Rapport Patientgenomströmning
Rapporten Patientgenomströmning visar förhållandet mellan Nya, Avslutade, Netto och Ackumulerat
netto. Välj först Genomströmning År i valboxen:

Diagramform kan enkelt ändras genom att klicka på dubbelpilarna till höger på rubrikraden.
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2.5

Flik Kontrollpatienter

Begreppet Kontrollpatient var inledningsvis en funktion som användes när verksamheter hade både nyoch återbesök kopplade till sin flödesmodell och när Diagnos ställd användes. Denna funktion används
inte längre i detta sammanhang.
Funktionen Kontrollpatient används idag när den medicinska prioriteringen är längre än 90 dagar till
besök. Då sätts J i rutan Kontrollpatient, Datum och Antal dagar till kontroll. Detta innebär att patienten
inte kommer med som väntande till 1:a kontakt.

För mer information om Kontrollpatient, se Manual Regional Praxis registrering av
Flödesmodellen i PASiS som finns på Vårdgivare Skåne.
2.5.1
Rapport Antal vårdbegäran och därav kontrollpatienter
Rapporten visar antal vårdbegäran per problemkod och hur många av dessa som är kontrollpatienter.

Klicka på snabbvalsknappen på rubrikraden för att ändra till annan diagramform.

Bild Antal vårdbegäran (VB) och därav kontrollpatienter
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2.6

Flik Prioritet 1:a kontakt

Välj:

Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.

Vid granskning av vårdbegäran görs en medicinsk bedömning med prioritering i dagar, inom vilken
tidsram som vården senast ska ges.
Fliken Prioritet 1:a kontakt visar antal och andel vårdbegäran i % som fått första kontakt
inom medicinsk prioritet (=0 veckors tillägg).

Bild Antal vårdbegäran och andel i % enligt medicinsk prioritering, 0 veckors tillägg
Möjlighet finns att lägga till veckor för att se hur stort antal eller andel som kommit till 1-24
veckor efter måldatum för medicinsk prioritering.

Bild Antal vårdbegäran och andel i % enligt medicinsk prioritering, 4 veckors tillägg
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2.7

Flik Prioritet behandling

Välj:

Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.

Vid beslut om behandling görs en medicinsk bedömning med prioritering i antal dagar,
inom vilken tidsram som vården senast ska ges.

2.7.1
Rapport Behandling – i tid enligt medicinsk prioritet
Rapporten Behandling i tid enligt medicinsk prioritet visar Antal vårdbegäran per
måldatumgrupp och Andel vårdbegäran i % som fått behandling inom medicinsk prioritet
(=0 veckors tillägg).

Bild Antal vårdbegäran och andel i % enligt medicinsk prioritet, 0 veckors tillägg
Möjlighet finns att lägga till veckor för att se hur stort antal eller andel som kommit till 1-24
veckor efter måldatum för medicinsk prioritet

Bild Antal vårdbegäran och andel i % enligt medicinsk prioritet, 4 veckors tillägg
Se tabell Behandling – i tid enl. medicinsk prioritet för mer detaljer
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Välj Källdata medicinsk prioritet behandling för att se ytterligare detaljer.

2.7.2
Välj:

Rapport Ledtider – beslut behandling – start behandling
Gör de inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.

Rapporten visar olika ledtider och antal och andel utförda behandlingar inom medicinsk prioritet.
Finns tre olika sätt att se rapportens innehåll:
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2.8

Flik Väntetid alla vg-kategorier

Fliken Väntetid alla vg-kategorier visar faktisk väntetid till all hälso- och sjukvårdspersonal.
Applikationen visar Väntande patienter och Väntetid faktisk = genomförda, för alla vårdbegärantyper till
första kontakt för läkare och övriga vårdgivarkategorier som är kopplade till flödesmodellen t.ex.
logopeder, sjuksköterskor, sjukgymnaster.
Fliken är ett komplement till QlikView-applikationen för Flödesmodellen väntetidsrapportering PASiS,
som enbart visar faktisk väntetid till läkarbesök.
2.8.1
Välj:

Rapport Väntande patienter – Besök
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.

Uppgift om Väntande patienter är en ögonblicksbild som inte sparas.
Detta innebär att uppgiften om väntande patienter inte kan tas fram i efterhand.
Tabellen visar väntande patienter i tidsintervall

Bild Väntetid alla vg-kategorier
Klicka på den böjda svarta pilen i tabellen för att växla mellan olika dimensioner:

Välj Källdata alla vårdgivarkategorier för att se uppgifter på detaljnivå.
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Bild Källdata alla vårdgivarkategorier
2.8.2
Välj:

Rapport Väntetid (faktisk) – Besök
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.

Tabellen visar genomförda första besök i tidsintervall inom vald månad.

Klicka på den böjda svarta pilen i tabellen för att växla mellan olika dimensioner: Enhet, Del av klinik
(om sådan finns), Problemkod, Mottagning och VG-kat
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2.8.3
Rapport Kontrollrapport Vg-kat saknas
Gör inställningar i valboxen som ska ingå i underlaget.

Denna rapport har skapats för att kunna kvalitetssäkra och hitta orsaker till att Väntetid (faktisk),
genomförda besök, visas som ett streck (-) under VG-kat:

Välj Källdata alla vårdgivarkategorier.
Skrolla längst ned i rapporten för att hitta de patienter som har ett streck (-) i kolumnen Vg-kategori.

Bild Kontrollrapport Vg-kat saknas

2.9

Flik Jämförelser

Rapporten visar antalet inkomna vårdbegäran (alla vårdbegärantyper) och visar jämförelser mellan
år/månader och förändringen i %. Rapporten visar alltid hel månad.
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2.9.1
Rapport Jämförelse inkomna vårdbegäran
Rapporten visar antal inkomna vårdbegäran, jämförelser mellan år/månader och förändringen i %.
Om inga val görs så visas alla vårdbegärantyper. Välj Ja för Rapporteras till SKL om endast det nationellt
rapporterade vårdutbudet ska visas

Klicka här för att få fram
Vårdförvaltning, Sjukhusstyrelse,
Enhet, Del av klinik, Problemkod,
Verksamhetsområde, Vårdutbud

2.9.2
Rapport Jämförelse inremitterande enhet
Rapporten visar jämförelser mellan åren och förändring i % utifrån inremitterad enhet. Perioden är
kopplad till ankomst för vårdbegäran. Klicka på rubrik för att sortera på största förändring

2.9.3
Rapport Jämförelse inkomna vårdutbud
Rapporten visar inkomna vårdbegäran (alla vårdbegärantyper). Önskar man bara se Egen vårdbegäran och
Remiss, får dessa val göras i valboxen till vänster. Rapporten visar jämförelser mellan år och valda
månader samt förändringen i både % och antal. Perioden är kopplad till ankomst för vårdbegäran.
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2.9.4
Rapport Inflöde - Verksamhetens behov
Se 2.11.1
Rapporten visar alla Remisser och Egen vårdbegäran men exkluderar problemkoder som börjar på X och
exkluderar de avslutskoder som visar att remissen vänder vid remissgranskning = avslutskoderna RD
(remiss dubbel) OU (remiss ofullständig) FE (remiss, uppdrag saknas) RÅ (remiss besvarad med
administrativ åtgärd) och HE (remiss hänvisad till annan enhet)

För att få balans i verksamheten behöver kapacitet matchas mot visat behov.
2.9.5
Rapport Inflöde – Regionalt behov
Rapporten visar alla Remisser och Egen vårdbegäran men exkluderar de avslutskoder som visar att
remissen vänder vid remissgranskning det vill säga avslutskoderna:
• RD (remiss dubbel)
• OU (remiss ofullständig)
• FE (remiss, uppdrag saknas)
• RÅ (remiss besvarad med administrativ åtgärd)
• HE (remiss hänvisad till annan enhet)
• CO (remiss anstår pga Covid-19 ök AKO)
2.9.6

Rapport Kontrollrapport

Rapporten visar enheter och problemkoder som saknar koppling till vårdutbud.

3 Kvalitetssäkring
Dokument som stöd för kvalitetssäkring av registreringar i Flödesmodellen: Flödesmodellen
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