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QlikView Flödesmodellen Väntetidsrapportering
För att få åtkomst till applikationen krävs särskild behörighet då den innehåller personuppgifter.
Information om hur beställning av QlikView görs finns på länken: Flödesmodellen

Gå in via Start-knappen

Välj Qlikview Menu Web

Välj rätt certifikat - Inloggning med SITHS-kort och pinkod
Tänk på att välja certifikatet som börjar med ett SE-nummer (ej personnummer) i samband med att
QlikView öppnas upp

Skriv in din Pinkod och Tryck på OK
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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 på Flödesmodellen Väntetidsrapportering och tryck på knappen Sök.
Klicka på ikonen nedan om du vill ha visningsläge med list-vy

eller välj denna ikon om du föredrar visningsläget med ikon-vy

OBS!
Tänk på att Rensa sökresultat
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1

Flödesmodellen väntetidsrapportering

Flödesmodellen väntetidsrapportering innehåller uppgifter om väntande patienter och
väntetid faktisk till besök, undersökningar och operationer eller åtgärder inom den
planerade specialiserade vården. Uppgifterna hämtas från PASiS och Orbit.
Väntetidsrapportering till nationella väntetidsdatabasen, Väntetider i vården (ViV)
Den nationella väntetidsdatabasen på Sveriges kommuner och regioner (SKR) följer ett urval av besök,
undersökningar och operationer/ åtgärder av allt den planerade specialiserade vården har som uppdrag
att utföra. Vårdutbudet som ska redovisas till den nationella databasen finns specificerat i en särskild
förteckning som förändras och revideras efter behov. Ta kontakt med ansvarig för Flödesmodellen på
din förvaltning vid behov av denna lista.
Väntetidsdatabasens syfte är att tillhandhålla underlag för uppföljning av den lagstadgade vårdgarantin
och särskilda nationella satsningar för ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården.
Detta ska rapporteras varje månad
• Väntande patienter: Antal dagar som patienten väntar per tidsintervall från beslut om
förstabesök, undersökning eller operation/åtgärd – avläst den siste i varje månad
•

Väntetid (faktisk): Antal genomförda förstabesök, undersökningar och operation/åtgärder per
tidsintervall dvs. det antal dagar som patienten fått vänta - avläst månaden efter

Utöver ovanstående ska även följande uppgifter rapporteras för innevarande månad:
• Aktuellt väntetidsläge
• Ledig kapacitet

Länk till mer information på Vårdgivare Skåne om Praxis för registrering i Flödesmodellen och andra
manualer.
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Startsida
Applikationen laddas dagligen och innehåller registrerade data till och med föregående
dygn.

Längst upp till vänster visas information om datum och tidpunkter för laddning från
Informationsplattformen och till QlikView.
OBS! Kontrollera datum för laddning av applikationen

•
•
•

Inga uppgifter bör tas fram i Flödesmodellen innan laddningarna är klara.
Laddning av gårdagens registreringar är klara nästkommande dag senast kl. 09:00. Om laddningarna
inte är klara då, kontakta (077-67) 30 000 för att göra en felanmälan
Om laddningen inte fungerat korrekt, skickas även automatiskt meddelande till Flödesmodellens
förvaltningsgrupp och regionala nätverket för Tillgänglighetskoordinatorer

Klicka på symbolen Senaste nyheter för att se beskrivning av de senaste uppdateringarna.

Länken Mer information om Flödesmodellen leder till Flödesmodellens hemsida på
Vårdgivare Skåne
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2

Flikarna

2.1

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.

2.2 Definitioner & Begrepp
Under denna flik finns beskrivning av olika Definitioner och begrepp
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2.3

Flik PASiS

Används vid rapportering av uppgifter för besök till läkare.
OBS! I de fall andra yrkeskategorier är kopplade till enhetens flödesmodell och ska ingå i
väntetidsrapporteringen, måste uppgiften om Genomförda besök (väntetid faktisk) hämtas från
QlikView Flödesmodellen Bas.
Fliken PASiS visas rapporter över Väntande patienter och Genomförda besök.

Gör aktuella val i valboxen beroende på hur registrering görs i PASiS.

Exempel:
Välj slutdatum:

För månadsslut för när väntetidsrapportering ska ske

Vårdförvaltning:

Välj vårdförvaltning

Sjukhusstyrelse:

Välj sjukhusstyrelse

Sjukhus/Ort:

Välj sjukhus

Enhet:

Välj enhet

Enhetsbeskrivning:

Gör inget val här

Mottagning:

Gör inget val här

Del av klinik:

Gör eventuellt val här

Vårdbegärantyp:

Gör inget val här, Egen vårdbegäran och Remiss är förvalt

Problemkod:

Kvalitetssäkring: Alla koder ska gås igenom vid kvalitetssäkring!
Rapportering: Exkludera ev. kod som inte ska vara med t.ex. DIA
(Diabetesscreening)

OBS! Vid skapande av bokmärke tänk på att uppdatera vid förändringar!
Kontakta ansvarig för Flödesmodellen på din förvaltning vid osäkerhet kring inställningarna.
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2.2.1 Rapport Väntande patienter - Besök
Välj rapport Väntande patienter – Besök
Rapporten används vid redovisning av väntetidsuppgifter till nationella väntetidsdatabasen Väntetider i
vården.
Tabellen visar antal Väntande patienter till besök i tidsintervall för vald månad.

Uppgift om Väntande patienter - Besök innehåller
• Planerad öppenvård (akuta besök och kontrollpatienter är exkluderade)
• Alla patienter som väntar på besök och som har en vårdbegäran med vårdbegärantyp Egen
vårdbegäran (E) eller Remiss (R).
• Patienter som inte har någon registrerad mätpunkt för 1:a kontakt, inget datum för avslut eller
någon registrering som kontrollpatient.
• Ankomstdatum på vårdbegäran som ligger till och med det datum som angivits i valboxen Välj
slutdatum.
• De kontakttyper, vårdgivarekategorier och mottagningsbegrepp som är kopplade till enhetens
flödesmodell (se bild 771 i PASiS). Här ingår alla patienter oavsett vilken yrkeskategori patienter
väntar till eftersom man inte någonstans i bild 040 registrerar till vem patienter väntar.
• Både bokade och bevakade patienter
• Patienter som fått sin tid framflyttad på grund av att verksamheten ändrat avtalad tid
• Patienter som frivilligt valt att vänta längre än erbjuden eller överenskommen tid
Intervallen
0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 181-365 och 366- inkluderar patientvald väntan (i funktionerna
bevakning och bokning).
Totalt
Summan av samtliga intervall.
OBS!
•

•
•

Funktionen Väntetidsberäkning Ja eller Nej som finns i Vårdåtagandebilden i PASiS (bild 040) har ingen aktiv koppling
som påverkar antalet väntande patienter till Besök i Flödesmodellen PASiS. Ja är förvalt som alternativ. Alla patienter
redovisas som väntande i QlikView även om Nej fylls i.
Väntande patienter är en ögonblicksbild som inte sparas. Detta innebär att uppgiften om Väntande patienter inte kan
tas fram i efterhand.
Funktionen Nej används endast inom barnpsykiatri i syfte att få fram underlag för redovisning av Patientvald väntan till
Nationella väntetidsdatabasen.
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Källdata besök
Välj Källdata besök för att kunna se underlaget av patienter som väntar i de olika intervallen.

Gör även val under Välj antal dagar Källdatarapport för att se källdata i den fasta rapporten för
patienter som väntat längre än 30, 60 eller 90 dagar till besök

OBS! Antal dagar beräknas tom dagens datum.
Det går också att välja annat antal dagar än de fasta alternativen som finns i valboxen.
Skriv manuellt in t.ex. 15 dagar och tryck sedan på Enter.

Rapporten visar nu alla som väntat länge än 15 dagar per valt slutdatum.

Det går också att skriva in 0 och trycka på Enter. Då visas samtliga patienter i källdatarapporten
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2.2.2 Rapport Väntetid (faktisk) - Besök
Välj rapport Väntetid (faktisk) - Besök
Rapporten används vid redovisning av väntetidsuppgifter till nationella väntetidsdatabasen Väntetider i
vården.
Tabellen visar väntetid i tidsintervall för de besök som genomförts för vald månad.

Uppgift om väntetid faktisk innehåller:
• Patienter som har vårdbegärantyp Egen vårdbegäran (E) eller Remiss (R) och som har mätpunkt
1:a kontakt enligt valt slutdatum som angivits i multiboxen.
• Genomförda planerade kontakttyper till läkare (vårdgivarekategori 10-19) och
mottagningsbegrepp som är kopplade till enhetens flödesmodell (se bild 771 i PASiS)
• De besök som redovisas är de som ligger en månad före angivet datum i valboxen Välj
slutdatum.
• I de fall andra yrkeskategorier är kopplade till enhetens flödesmodell måste uppgiften om
väntetid faktisk hämtas från Flödesmodellen Bas.
• Patienter som fått sin tid framflyttad på grund av att verksamheten ändrat avtalad tid
• Patienter som frivilligt valt att vänta längre än erbjuden eller överenskommen tid
Intervallen
0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 181-365 och 366- inkluderar patientvald väntan.
Totalt
Summan av samtliga intervall.
Källdata väntetid (faktisk)
Välj Källdata väntetid (faktisk) för att kunna se antalet i de olika intervallen av patienter som varit på
besök under vald månad.

Tabellen visar källdata för genomförda besök där patienten väntat längre än 90 dagar.
Gör annat val för att se 30 respektive 60 dagar.
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2.2.3 Rapport Källdata – Besök
Välj rapport Källdata – Besök
Tabellen visar Källdata för Besök flera år bakåt i tiden samt innevarande år.
Dubbelklicka på respektive rubrik för att sortera i stigande eller fallande ordning.

Klicka på den svarta pilen och välj Värde saknas i kolumnerna:
• Planerat besök:
De som inte har mätpunkt Bokning
• 1:a kontakt:
De som inte har mätpunkt 1:a kontakt
• Avslut vårdbegäran:
Öppna vårdåtagande
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2.2.4 Rapport Väntande patienter – Operation/åtgärd
Välj rapport Väntande patienter – Op/ åtgärd
Rapporten används vid redovisning av väntetidsuppgifter till nationella väntetidsdatabasen Väntetider i
vården.
Tabellen visar antal väntande patienter som har Beslut om behandling (i bild 043 i PASiS)
för operation eller åtgärd.
Åtgärd: Gör val här vid rapportering av operation/åtgärd

Uppgift om väntande patienter innehåller:
• De operationer/ åtgärder som verksamheten valt att registrera i Flödesmodellens
behandlingsdel
• Har mätpunkt Beslut behandling men inte mätpunkt Start behandling
• Patienter som fått sin tid framflyttad på grund av att verksamheten ändrat avtalad tid
• Patienter som frivilligt valt att vänta längre än erbjuden eller överenskommen tid
• Patienter som inte har datum Avslut vårdbegäran
• Patienter som inte har datum för Avslut behandling
Urvalet avser datum för Beslut behandling som ligger tidigare än datum som angivits i multiboxen Välj
slutdatum.
Intervallen
0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 181-365 och 366- inkluderar patientvald väntan (i funktionen
behandling).
Totalt
Summan av samtliga intervall.
OBS!
Uppgift om Väntande patienter är en ögonblicksbild som inte sparas. Detta innebär att uppgiften om Väntande patienter inte
kan tas fram i efterhand.
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Källdata – Op/ åtgärd
Välj Källdata - Op/ åtgärd för att kunna se antalet patienter som väntar i de olika intervallen.

Gör även val Välj antal dagar Källdatarapport för att se källdata i den fasta rapporten för
patienter som väntat längre än 30, 60 eller 90 dagar till op/ åtgärd.
OBS! Antal dagar beräknas tom dagens datum.
Det går också att välja annat antal dagar än de fasta alternativen som finns i valboxen.
Skriv manuellt in t.ex. 15 dagar och tryck sedan på Enter.

Rapporten visar nu alla som väntat länge än 15 dagar per valt slutdatum.
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2.2.5 Rapport Väntetid (faktisk) – Operation/ åtgärd
Välj rapport Väntetid (faktisk) – Op/ Åtgärd.
Rapporten används vid redovisning av väntetidsuppgifter till nationella väntetidsdatabasen Väntetider i
vården.
Tabellen visar antal och väntetid i tidsintervall för de operationer eller åtgärder som genomförts för vald
månad.

Uppgift om Väntetid faktisk till operation/åtgärd innehåller:
• Antal genomförda operation/åtgärd som ligger en månad före valt slutdatum i
valboxen: Välj slutdatum
• Alla patienter som har mätpunkt Start behandling för planerad operation/åtgärd
Intervallen
0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 181-365 och 366- inkluderar patientvald väntan.
Totalt
Summan av samtliga intervall.
Källdata väntetid (faktisk)
Välj Källdata väntetid (faktisk) för att kunna se antalet i de olika intervallen av patienter som varit på
besök under vald månad.

Tabellen visar källdata för genomförda operationer eller åtgärder där patienten väntat
längre än 90 dagar. Gör annat val för att se 30 respektive 60 dagar.
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2.2.6 Rapport Källdata - Op/åtgärd
Välj rapport Källdata – Op/ åtgärd.
Tabellen visar källdata för flera år bakåt i tiden samt innevarande år.
Dubbelklicka på respektive rubrik för att sortera i stigande eller fallande ordning.

Klicka på den svarta pilen och välj Värde saknas i respektive kolumn
• Start behandling:
De som inte har mätpunkt Start behandling
• Datum avslut behandling:
De som inte har mätpunkt Avslut behandling
• Datum avslut vårdbegäran: Öppna vårdåtagande
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2.2.7 Rapport Avvikelserapporten, Väntande till Besök
Välj rapport Avvikelserapporten
Avvikelserapporten visar upp till fem avvikelser på patienter som väntar. Gör val under Välj antal dagar
Källdatarapport för att se källdata för väntande längre än 30, 60 eller 90 dagar
Sortera antingen på längst väntetid eller flest avvikelser.
• Dubbelklicka på rubriken Väntetidsstart för att få upp den patient som väntat längst överst i
tabellen.
• Dubbelklicka på rubrikerna AV_1, AV_2 etc. för att få upp den patient med flest avvikelser överst
i tabellen.

Varje avvikelse finns förklarad till vänster i valboxen under Avvikelseorsak
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2.3

Flik Väntetider X-problemkoder

Används vid väntetidsrapportering för verksamheter som tar emot vårdgarantipatienter från andra
vårdgivare. Väntetidsberäkning görs från Ankomstdatum.
OBS!
Får endast användas efter kontakt med ansvarig för Flödesmodellen på din förvaltning.
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2.4

Flik Orbit 5 SKR

Den nationella väntetidsdatabasen på Sveriges kommuner och regioner (SKR) följer upp ett urval av
operationer och åtgärder av allt den planerade specialiserade vården har som uppdrag att utföra.
Innehållet i den nationella databasen finns specificerat i en särskild förteckning över vårdutbud som ska
redovisas. Denna förändras och revideras efter behov. Ta kontakt med ansvarig för Flödesmodellen på
din förvaltning för att få denna lista.
Fliken Orbit 5 SKR visar rapporter över väntande och genomförda operationer/åtgärd (väntetid faktisk).
Används vid
• rapportering av planerade operationer/åtgärder till Sveriges kommuner och regioner (SKR)
• uppföljning av nationella vårdgarantin och andra överenskommelser för att öka tillgängligheten
till vården

Gör aktuella val i valboxen utifrån vad som ska rapporteras.

Exempel:
Förvaltning:

Gör inget val här

Verksamhetsområde:

Gör inget val här

Behandlingstext (Väntande):

Gör inget val här

Behandlingstext (Genomförd): Gör inget val här
Opererande enhet:

2. Efter operationsavdelning väljer du din/dina enheter (=utförande enhet)

Kön:

Gör inget val här

Specialitet (Väntande):

Indelning enligt SKR:s urval. Inga val görs här.

Specialitet (Genomförd):

Indelning enligt SKR:s urval. Inga val görs här.

Operationsavdelning:

1. Börja med att välja operationsavdelning (op plats) en eller flera

Status:

Gör inget val här

Beställande enhet:

Gör inget val här

OBS! Vid skapande av bokmärke tänk på att uppdatera vid förändringar!
Kontakta ansvarig för Flödesmodellen i din förvaltning vid osäkerhet kring inställningarna.
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2.4.1 Rapport Väntande patienter operation/åtgärd och källdata
Välj rapport Väntande patienter Operation/ åtgärd.
Denna rapport används som underlag vid inrapportering av uppgifter för Väntande patienter till
Väntetider i vården
Uppgift om väntande hämtas från planerad primär åtgärdskod i Orbit.
Väntetid räknas i antal dagar från anmälningsdatum i Orbit till valt datum i valboxen.

Uppgift om väntande patienter innehåller
• Operationsanmälan med
o Angelägenhetsgrad: Elektiv
o Status: Anmäld, Kallad och Planerad
• Prioritet: Transplantation är exkluderad
• Patienter som fått sin tid framflyttad på grund av att verksamheten ändrat avtalad tid
• Patienter som frivilligt valt att vänta längre än erbjuden eller överenskommen avtalad tid.
Intervallen
0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 181-365 och 366- inkluderar patientvald väntan.
Totalt
Summan av samtliga intervall.
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Källdata väntande patienter Operation/ åtgärd
Välj Källdata väntande patienter Operation/ åtgärd för att kunna se underlaget av patienter som väntar
i de olika intervallen.

Gör även val i boxen ovan för att se källdata i den fasta rapporten för patienter som väntat längre än 30,
60 eller 90 dagar till op/ åtgärd.
OBS! Antal dagar beräknas tom dagens datum.
Det går också att välja annat antal dagar än de fasta alternativen som finns i valboxen.
Skriv manuellt in t.ex. 15 dagar och tryck sedan på Enter.

Rapporten visar nu alla som väntat längre än 15 dagar per valt slutdatum.
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2.4.2 Rapport Väntetid (faktisk) Operation/åtgärd och källdata
Välj rapport Väntetid (faktisk) Operation/ åtgärd.
Denna rapport används som underlag vid inrapportering av uppgifter för Väntetid faktisk till Väntetider i
vården
Uppgift om genomförda operationer eller åtgärder hämtas från utförd primär åtgärdskod i Orbit.
Väntetiden räknas från datum för operationsanmälan till operationsstart.

Tabellen visar antal genomförda operationer och väntetid i tidsintervall för vald månad.
Uppgift om väntetid faktisk innehåller:
• Operationsanmälan med
o Angelägenhetsgrad: Elektiv
o Status: Färdigbehandlad
• Prioritet Transplantation är exkluderad
• Patienter som fått sin tid framflyttad på grund av att verksamheten ändrat avtalad tid
• Patienter som frivilligt valt att vänta längre än erbjuden eller överenskommen tid
Intervallen
0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-180, 181-365 och 366- inkluderar patientvald väntan.
Totalt
Summan av samtliga intervall.

OBS!

På vissa mindre operationer, som utförs på mottagningar, görs ingen operationsanmälan i Orbit. Registrering görs av
utförd operation där operatören signerar åtgärd och diagnoskod. För att dessa operationer eller åtgärder ska komma
med i rapporten Väntetid (faktisk), krävs registrering av Angelägenhetsgrad och Prioritet.
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2.4.3 Rapport Källdata -Väntande patienter Operation/åtgärd inkl. Övriga operationer
Välj rapport Källdata väntande patienter Operation/ åtgärd – tidsintervall

Tabellen visar fördjupad källdata i intervall för väntande patienter fem år bakåt samt innevarande år.
Dubbelklicka på respektive rubrik för att i sortera stigande eller fallande ordning.
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2.4.4 Rapport Källdata negativa väntetider
Välj rapporten Källdata negativa väntetider
Rapporten visar de patienter där anmälningsdatum är registrerat efter operationsdatum.
Detta beror oftast på att patienten opererats akut, och att operationsanmälan gjorts i efterhand.
Dessa bör gås igenom, kontrolleras och vid behov rättas till.

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