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Inledning 

Personer med schizofreni och andra psykossjukdomar är en grupp som lever med större risker 
att drabbas av sjukvårdens kvalitetsbrister än många andra grupper. Detta visar sig bland 
annat i att psykospatienter över lag i mindre utsträckning får adekvat somatisk vård än andra 
och har en betydligt kortare medellivslängd1. Trots att vi sedan länge finns i en digital 
tidsålder och hälso- och sjukvården genererar och samlar mer data om vården än någonsin 
tidigare vet vi mycket lite om vilken vård psykospatienter får och vilket resultat vården ger. 
Vi vet vad vården kostar, men inte vilket värde den genererar till personerna den är till för.  

Det nationella kvalitetsregistret, PsykosR, verkar för att utvärdera och förbättra vården för 
personer med schizofreni och psykossjukdomar2. Som en del i att bidra till att utvärdera och 
utveckla vården uppdaterades PsykosRs frågesättning vid årsskiftet 2013-2014 med ett flertal 
frågor kring högprioriterade åtgärder ur riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd3. Detta för att kunna fånga data kring i vilken omfattning 
och på vilket sätt personer med psykossjukdom får vård som harmoniserar med de nationella 
riktlinjerna. 

En förutsättning för att psykosverksamheter skall kunna få nytta av kvalitetsregisterdata är att 
relevant data finns i ett format som gör det lätt för behandlare och chefer att använda. Flertalet 
psykiatriska register har haft svårigheter av många anledningar att redovisa utdata till 
användare med kontinuitet och på ett genomtänkt sätt. En stor del av den potentiella nyttan 
med PsykosR väntar därför fortfarande på att upptäckas. 

PsykosR är en av många olika datakällor som kan bidra till att utveckla vården för 
psykospatienter. Kvalitetsregister regleras av juridiska ramar och har även unika 
förutsättningar att kopplas ihop med andra datakällor, till grund för förbättringsarbete och 
forskning. I landet finns flera olika goda exempel på samarbeten och projekt som visar på 
möjlig nytta med att sätta kvalitetsregister i ett sammanhang tillsammans med andra register 
och verksamheter. 

För att ytterligare fördjupa kunskaperna och dialogen kring dessa registerrelaterade områden 
gavs Registercentrum Västra Götaland i uppdrag att under 2014 att undersöka:  

 Vad data från PsykosR visar när det gäller psykosociala insatser. 
 Vad som är användbart för verksamheter i arbetet med psykospatienter. 
 Hur data från andra register kan komplettera psykosregistret för att skapa mer 

patientnytta. 

För att kunna genomföra detta bildades en projektgrupp på Registercentrum Västra Götaland 
som har knutit till sig samarbetspartners som alla är intresserade av hur vården kan utvecklas 
för psykospatienter. Projektgruppen har bidragit med sin unika kunskap, erfarenhet och även 
användbar data och sammanställningar till projektet. Bland dessa finns Psykiatri Psykos, som 
                                                           
1
 Socialstyrelsen 2011a-d: 

2
 F20-F29.9; WHO, 2011 

3
 Socialstyrelsen 2011: Nationella riktlinjer för psykosociala insatser frö personer med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. 



    

är psykoskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Psykiatrin Halland samt 
företrädare för arbetet med kostnad per patient (KPP) på Sveriges Kommuner och Landsting. 
Även Registerservice på Socialstyrelsen har bidragit med data och kunskap. Kontinuerligt 
under projekttiden har dialog förts med Rickard Färdig, PsykosR, för att projektet i möjligaste 
mån skall kunna uppfylla de önskningar som projektbeställningen innehöll. Två delrapporter 
med preliminär data har föregått denna slutrapport för att bland annat fungera som 
diskussionsunderlag inför utformandet av slutrapporten. Slutrapporten innehåller uppdaterad 
data och ett urval har gjorts kring vad som redovisas. Dessutom finns nytt material med. 

Projektets slutrapport innehåller flera till karaktären olika delar. 

Del 1 – De psykosociala insatserna i PsykosR – är en sammanställning och analys av vilken 
data som kommit in genom PsykosR hittills i år (jan - okt), med fokus på de frågor som fångar 
data relaterade till de psykosociala åtgärderna i de nationella riktlinjerna. 

Del 2 – Psykosregistrets roll och ramar – beskriver de juridiska ramarna som finns för 
registret. 

Del 3 – Användbarhet och önskningar - om verksamheters behov – är en kvalitativ 
kartläggning av hur psykosvården upplevs fungera, vilka behov som finns och exempel på 
vad som ses som önskvärt när det gäller uppföljning. 

Del 4 – Andra register som kan öka nyttan med PsykosR – innehåller exempel på hur 
PsykosR-data kan valideras, användas för täckningsgradsberäkningar och hur man kan börja 
titta på data kring kvalitet tillsammans med kostnader. Allt med hjälp av andra register. 

Del 5 – Om pågående arbeten och förändrade förutsättningar – beskriver flera pågående 
nationella och regionala projekt som mycket väl kan komma att påverka hur PsykosR kan 
komma till ännu mer nytta framöver. 

Slutligen sammanfattas projektet i några få punkter kring utmaningar och möjligheter för 
psykosvården framöver och mer specifikt för PsykosR 

Det är många som bidragit under projektets gång med kunskap, erfarenheter och kompetens, i 
synnerhet Bengt André, Pia Ram, Birgitta Larsson, Elfar Árnason och Linda Akrami. 
Ytterligare personer som har bidragit i dialoger eller med datakörningar är Jenny Sandgren, 
Hans Rundstedt, Lennart Lundin, Jakob Wenzer, Ulrika Frithiofsson och Kristina Berglund. 
Sammantaget har alla bidragit med en ovärderlig insats genom att sammanställa, granska, 
förklara data och fördjupa kunskap om psykosvård. De otydligheter och fel som finns i 
rapporten kan bara belastas författarna. 

 

Göteborg 2014-12-15 

 

Andreas Gremyr, Catherine Rochez & Zophia Mellgren 
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Del 1 De psykosociala insatserna i PsykosR 

Utifrån data som inkommit i PsykosR under året (jan - okt, 2014) redovisas här ett flertal 
sammanställningar för att belysa vilken tillgång det finns till psykosociala insatser i landet och 
i vilken utsträckning patienterna får dessa. Sist i avsnittet finns en sammanfattning. 

 

PsykosR januari - oktober 2014 

Här följer diagram och tabeller över hur mycket som registrerats i PsykosR under året, vad 
som är relaterat till riktlinjerna och i vilken omfattning åtgärderna förekommer. Dessutom 
visas hur många insatser patienterna tar emot och vilka mottagningar som är bäst på att ge 
psykosociala insatser enligt riktlinjerna. 

 

Diagram 1. Antal registreringar per landsting i PsykosR 2013 resp. 2014 (jan-okt) 

 
I diagram 1 visas antalet registreringar i förhållande till föregående år, uppdelat per landsting.  

  



 

2 
 

Tabell 1. Data i PsykosR januari till oktober 2014 jämfört med 2013 
 

 
 

Psykosociala insatser som fångas i psykosregistrets frågeuppsättning 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd innehåller 43 definierade insatser. Av dessa är det några som 
enbart ska/bör utföras av hälso- och sjukvården och några som enbart skall/bör utföras av 
kommunerna, en majoritet av insatserna har hälso- sjukvården och socialtjänsten ett 
gemensamt ansvar för. Det finns även insatser som dessutom finns inom ramen för 
försäkringskassan och arbetsförmedlingens ansvarsområde. Vid utvecklingen av den senaste 
frågeuppsättningen anpassades psykosregistrets frågeformulär till vissa av de högprioriterade 
åtgärderna i riktlinjerna. Det nya frågeformuläret började användas i januari 2014. 
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Förekomst och omfattning av de olika insatserna enligt riktlinjerna 
I tabell 2 redovisas data från de registreringar som gjorts under perioden januari till och med 
sista oktober 2014. De områden som redovisats är de frågor i PsykosR som kan relateras till 
de psykosociala riktlinjerna.  

Kolumnerna visar både antal och andel patienter i PsykosR med registrering som visar att de 
fått åtgärden och hur stor andel av alla registrerade som fått åtgärden överhuvudtaget, liksom 
hur stor andel av de som fick åtgärden som var kvinnor. Den sista kolumnen visar 
svarstäckning, hur stor andel av svaren som är kompletta, det vill säga som inte är ”uppgift 
saknas”. 
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Tabell 2. Förekomst av psykosociala åtgärder i PsykosR-data redovisat på antal, andel, kön och kompletta svar. 

Tabellen visar vilka psykosociala insatser enligt riktlinjerna som mäts i PsykosR, hur stor andel av de registrerade som erhållit åtgärden, andel 
kvinnor och svarstäckning (dvs. hur stor andel av svaren som inte är ”Uppgift saknas”).
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Aktuella insatser  
Psykosociala insatser i nationella riktlinjerna som återfinns i PsykosRs frågeuppsättning: 

 Delat beslutsfattande 
 Psykopedagogisk utbildning av patienten, tillsammans med anhöriga 
 Familjeinterventioner 
 Föräldrastöd 
 KBT 
 Musikterapi 
 Social färdighetsträning 
 Arbetsrehabilitering 

 

Antal insatser varje patient får 
Diagram 2 visar antalet patienter som fått 0, 1, 2 osv. antal olika åtgärder. Data omfattar alla 
registreringar gjorda januari till 31:e oktober, 2014. Det stora flertalet registreringar innehåller 
en (1) insats enligt riktlinjerna. Få patienter (17 %) får fler riktlinjeinsatser, enligt data ur 
PsykosR. I nästa stycke visas vilka insatser som dominerar och vilka av de som förekommer i 
mycket liten utsträckning. 

 

Diagram 2. Antal psykosociala insatser* per patient 

 

  



 

6 
 

Förekomsten av insatser enligt riktlinjerna i landet 
För var och en av de åtta högprioriterade åtgärderna i riktlinjerna som fångas i 
psykosregistrets frågeuppsättning har ett diagram skapats som visar:  

1. Hur stor andel av registrerade patienter per landsting som i sin senaste registrering fått 
åtgärden. 

2. Hur stor andel av landstingets enheter som har minst en registrering som innehåller 
åtgärden. 

 

Diagram 3. Delat beslutsfattande 
 

 
Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar). 
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Diagram 4. Gemensam psykopedagogisk utbildning till personen och anhöriga 
 

 
 

Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar).  
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Diagram 5. Familjeintervention 
 

 
 

Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar). 
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Diagram 6. Föräldrastöd 
 

 
 

Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar). 
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Diagram 7. KBT 
 

 
 

Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar). 
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Diagram 8. Musikterapi 
 

 
 

Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar).  
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Diagram 9. Social färdighetsträning ESL 
 

 
 

Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar).  
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Diagram 10. Arbetsrehabilitering enligt IPS-modellen 
 

 
Andel patienter som fått åtgärden (blå staplar) och andel mottagningar där åtgärden 
förekommit i minst en registrering (gröna staplar). 
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Enheter som har flest antal insatser – topplista 
Sett till förekomsten av olika högprioriterade åtgärder, så finns det stora skillnader i 
utsträckning patienter får insatser enligt riktlinjerna. Detta gäller både vilken tillgång det finns 
till åtgärderna och hur många åtgärder patienterna får i snitt. Här nedan visas topp 20, de 
enheter som har flest olika antal åtgärder registrerade i PsykosR och som ger mest per patient. 

 Område 1 (fyra frågor från fyra områden) 
- Inflytande och delaktighet 
- Psykopedagogiska insatser/åtgärder 
- Familjeinterventioner 
- Stöd i föräldraskap 

 Område 2 (fyra frågor från tre områden) 
- Psykologisk behandling 
- Social färdighetsträning 
- Arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning 

Färgmarkeringen visar tillgången till insatser under de olika rubrikerna. ”Antal åtgärder som 
finns*” visar hur många av de 8 insatserna som Psykosregistret frågar efter som finns i årets 
registreringar för enheten minst en gång.  

   0 =  

1-2 =  

3-4 =  
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Tabell 3. Topp 20 av registrerande enheter, tillgång till insatser enligt riktlinjerna och medelantal åtgärder per patient. 

 
Andel patienter som får insatser inom varje område, medelantal åtgärder per patient och antal registreringar under perioden januari – oktober 
2014. Rankingen bygger på att mottagningen skall ha så många åtgärder som möjligt och så högt medelantal åtgärder per patient som möjligt. 

Se bilaga 1 för en ranking-lista över alla mottagningar och avdelningar som registrerat i PsykosR jan - okt 2014. 
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Sammanfattning del 1 
Som diagrammen och tabellerna visar så är det stor variation kring förekomst av åtgärder i 
landet. De flesta förekommer i liten utsträckning till skillnad från delat beslutsfattande och 
föräldrastöd.  

Med de mått som finns i registret går det inte att bedöma vad som är målet: hur många bör få 
vilka åtgärder och i vilken utsträckning? Ytterligare en reflektion är att det finns svårigheter 
med att använda data om de psykosociala insatserna som processindikatorer, då nämnaren i 
andelsberäkningen inte är närmare avgränsad till de patienter som har behov eller bedömts 
lämpliga att få en specifik åtgärd. Detta medför att det blir svårt att jämföra mottagningar och 
att de inte själva med säkerhet vet om de borde göra mer. Inte heller kan man säkerställa att 
åtgärderna går till de patienter som har behoven. Man kan även konstatera att psykosregistret 
saknar en uppsättning utfallsmått som kan visa effekterna av att insatser används på ett bra 
sätt.  
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Del 2 Psykosregistrets roll och ramar 
I detta avsnitt beskrivs de juridiska ramarna för ett kvalitetsregister. Ramarna skapar de 
grundläggande förutsättningarna för hur psykosregistret kan arbeta med utvecklingsfrågor. 
Detta är en viktig del i förståelsen av de möjligheter och begränsningar som finns då de ska 
möta verksamheter, fånga användarnas behov och önskemål som beskrivs i kommande 
avsnitt. 

 

Kvalitetsregister och juridik 
Kvalitetsregisters möjliga användningsområden 
ramas in av två lagar, Patientdatalagen (PdL), och 
Personuppgiftslagen (PuL). Dessa reglerar hur data 
insamlat genom kvalitetsregister får användas.  

Ett övergripande syfte med kvalitetsregister är att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
vårdens kvalitet. Genom att följa hur det går för 
patienterna utifrån flera olika perspektiv ska den samlade informationen bidra till att skapa 
bättre kvalitet i vården. Konkret så är det den egna kliniken, som med hjälp av informationen i 
kvalitetsregistret ska kunna identifiera förbättringsområden inom sin verksamhet till exempel 
genom att se vilka insatser som ger bra eller dåliga resultat för patientgruppen och utifrån det 
arbeta med lokala förbättringsarbeten. 

I diskussionen kring återkoppling av resultat och användbara data i den kliniska vardagen så 
utrycks ofta önskemål om att följa den enskilda patientens utveckling över tid. De juridiska 
ramarna för ett kvalitetsregister är att resultaten på frågor och indikatorer ska följas på 
gruppnivå. Regelverket kring kvalitetsregister regleras i Patientdatalagen (PdL), och de 
områden som inte täcks in där återfinns i Personuppgiftslagen (PuL). Nedan ett kortfattat 
utdrag ur Patientdatalagen, kap 7 som handlar om kvalitetsregister: 

Inledande bestämmelse: 

”Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av 

personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande 

utveckla säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregister ska möjliggöra jämförelse inom hälso- 

och sjukvården på nationell eller regional nivå.”4 

  

                                                           
4
 Patientdatalagen (PdL) SFS2008-355, 7 kap, 1§ 
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Kvalitetsregisters ändamål: 

”Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet 

att systematiskt och fortlöpande säkra vårdens kvalitet… får också behandlas för 

ändamålen 1. framställning av statistik, 2. Forskning inom hälso- och sjukvården… 

Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte behandlas för några 

andra ändamål”5  

I praktiken innebär detta att ett kvalitetsregister inte kan användas till andra ändamål än ovan. 
För att återkoppla till önskemålen att följa enskilda patienter över tid och önskningar om att 
använda uppgifterna som stöd i vård och behandling. En viktig anledning till detta är att 
deltagande i kvalitetsregister är frivilligt och alla patienter har en rätt till en jämlik vård, vilket 
inte kan uppfyllas för de patienter som valt att inte vara med. Genom arbete med lokala 
förbättringsarbeten i verksamheterna, kan kvalitetsregisterdata bidra till att alla patienter i 
verksamheten får tillgång till en bättre vård, oavsett om de är med i registret eller ej.  

 

Sammanfattning del 2 
Med de givna ramarna för ett kvalitetsregister som beskrivs ovan är PsykosR ett av flera 
verktyg, som verksamheterna kan använda för att följa kvalitén. Samtidigt så påverkar 
ramarna också ett kvalitetsregisters möjligheter att möta verksamheternas alla behov och 
önskemål. Ett kvalitetsregister är således ett av flera verktyg för att följa upp kvalitet. 

  

                                                           
5
 Patientdatalagen (PdL) SFS2008-355, 7 kap, 4, 5, 6 §§§ 
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Del 3 Användbarhet och önskningar – verksamheters behov 
Syftet med psykosregistret är ”att få ett underlag med svenska siffror om omfattning och 
faktisk sjukdomsbild samt att genom jämförelser av arbetssätt och resultat kunna utvärdera 
och förbättra vården.”6 För att uppnå sitt syfte är det viktigt att innehållet är relevant och att 
registret har god täckningsgrad och att användare ser nyttan med registret. I detta avsnitt 
beskrivs uppfattningar, tankar och synpunkter på hur psykosvården fungerar och hur 
uppföljning sker och önskningar kring detta.  

 

Arbetssätt 
Det första steget i att undersöka användbarheten och verksamheters önskningar när det gäller 
uppföljningsdata var att titta närmare på den kontext som psykosregistret är tänkt att användas 
i. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med grupper av medarbetare från fyra olika 
mottagningar på fyra olika orter. Ljudupptagningarna har transkriberats och ligger till grund 
för sammanställningen under rubriken ”Undersökning av psykosverksamheters fungerande, 
utmaningar och behov”. 

Efter arbetet med att undersöka status och behov i psykosvården har en fördjupning gjorts. En 
landets största psykosklinker har en så kallad verksamhetsuppföljningsgrupp som 
representerar varsin organisatorisk enhet, vanligtvis specialiserad öppenvård. Dessa har 
utgjort en fokusgrupp under en intervju. Fokus var att få en bild av nuläge och önskvärt läge 
vad det gäller kvalitet, återkoppling och vad som dessutom är användbart. Resultatet av 
fokusgruppsintervjun finns under rubrik ”Vad verksamheter har och vad de önskar”. 

 

Intervjuer - Om verksamheters funktion, utmaningar och behov 
Medlemmar (2-5 personer) i psykosteam på tre mottagningar och en psykosmottagning i 
Region 1 har intervjuats7 utifrån en semistrukturerad intervjumanual8. Denna metod valdes då 
det både kunde ge material till projektet och ge en nulägesbild av hur psykosvården ser ut i 
Region 1.  

Sedan en tid tillbaka förbereder de sig för en omorganisering av psykosvården för att bättre 
kunna ge vård enligt de psykosociala riktlinjerna9. Intervjun undersöker hur psykosvård ges 
och vad som saknas genom att dyka ner i områden som: behandlingsteamets syfte, patienter, 
yrkeskategorier, processer och hur uppföljning och återkoppling sker. Resultatet kan inte 
generaliseras utan är en bild av psykosvården.  

  

                                                           
6
 Psykiatriregister.se 2014-12-15 

7
 För ytterligare information se tidigare delrapport 2  

8
 5P; Nelson, Batalden & Godfrey, 2007 

9
 Socialstyrelsen 2011: Nationella riktlinjer för psykosociala insatser frö personer med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. 
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Nedan presenteras resultatet i fyra fokusområden: 

 Kvalitetsuppföljning och standardisering av vårdens innehåll 
 Rätt kompetens 
 Tid och resurser 
 Återkoppling, nuläge och önskningar 

 

Kvalitetsuppföljning och standardisering av vårdinnehåll 

För psykosvården i regionen finns mått och mål relaterade till verksamhetsplanen. Det är 
främst mål kopplade till Öppna jämförelser och då de som handlar om schizofreni 
(återinläggning m.m.). Det framkommer att medarbetarna generellt uppfattar att det saknas 
uttalade mål och hur man skall följa upp kvaliteten på psykosvården. Sedan flera år finns 
ambitionen från psykiatrinämnd och psykiatriledning att kvalitetsregister skall användas. 

Skattningar till exempel depressions- och ångestskattningar och uppföljningsmätningar görs 
av enskilda behandlare när de ser att det kan komma till användning i behandlingsarbetet, men 
resultaten används inte gemensamt för systematisk uppföljning. 

Flera av respondenterna refererar till att de tidigare använt Kvalitetsstjärnan som ett 
instrument för årsuppföljningar, som visserligen var omfattande men hade viktigt innehåll och 
möjlighet till jämförelse över tid för varje patient. 

Översikten, att veta vad som görs och hur det går för patienterna försvåras ytterligare av att 
det inte finns något IT-stöd för att fånga upp vilka ”våra” patienter är, istället används papper 
och penna. 

Sammantaget framstår det som att graden av standardisering av vårdinnehåll, vad som följs 
upp och hur, är mycket låg. Det finns ett intresse av att finna arbetssätt för systematisk 
uppföljning av kvaliteten och att säkra att patienterna åtminstone får en lägsta acceptabel nivå 
av vård. 

”En jätteviktig del! Vi har inte den tiden, inga planeringsdagar. Gärna göra detta 
tillsammans med de andra mottagningarna, och med slutenvården.”10 
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Rätt kompetens 

Regionen har ambitiösa vårdriktlinjer för hur psykosvård skall beskrivas. Dessa togs fram 
efter att Socialstyrelsen publicerade riktlinjer kring psykosociala insatser 2011 och kan ses 
som en anpassning av riktlinjerna till den lokala kontexten. 

I alla fyra intervjuer framkommer att psykosociala åtgärder enligt riktlinjerna görs i mycket 
liten utsträckning. Orsakerna till detta är flera, bland annat saknas yrkesgrupperna som behövs 
och på flera av mottagningarna finns mycket lite läkar-, psykolog- och kuratorstid att tillgå för 
psykospatienterna. 

”De svårast sjuka här [i denna staden] har inte tillgång till psykolog.”11 
 

Förutom yrkeskompetens saknas även kompetens i de specifika metoder som finns i 
riktlinjerna. Kompetensutveckling genom utbildningar och handledning bedrivs i mycket liten 
form, eller inte alls. Handledning, där det finns, är i nuläget främst inte inriktad på de 
evidensbaserade metoder som ingår i de nationella riktlinjerna. 
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22 
 

Tid och resurser 

Ytterligare en faktor som lyfts fram och som försvårar standardisering av vårdens innehåll och 
att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna är tidsbristen. Upplevelsen av att det finns för lite 
resurser i öppenvården, få medarbetare som delar sin tid mellan psykospatienter och 
allmänpsykiatriska patienter, vilket bidrar till att det är svårt att hinna med patienterna. Fokus 
blir i första hand på att upprätthålla farmakologisk behandling. 

På någon mottagning prioriteras hembesök. Där har man historiskt sett haft tillgång till färre 
slutenvårdsplatser och har därför aktivt arbetat med att förhindra inläggning. På en annan 
mottagning finns mycket lite utrymme till preventivt arbete vilket visar sig i att arbetet 
upplevs som kortsiktigt. 

”Alla kompetenser jobbar i kris och akutfas hela tiden.”12 
 

Återkoppling, nuläge och önskningar 

Det framkommer också i intervjuerna med att återkoppling med rapporter som innehåller 
statistik om psykosvården till medarbetarna och teamen är minimal eller obefintlig. På team 
eller behandlarnivå finns eller används det inte regelbundet några deskriptiva rapporter för att 
visa till exempel antal patienter, diagnosfördelning, könsfördelning, hur länge patienterna 
varit i kontakt med psykiatrin m.m. Några tar del av beläggningsrapporterna från 
slutenvården. 

Flera av medarbetarna ser ett värde med både PsykosR och Kvalitetsstjärnan, som i nuläget är 
mer potentiellt än realiserat. Årsuppföljningar ses som viktiga, om man får användbar 
återkoppling. Det framkommer en önskan att kunna inkludera patienten i uppföljningsarbetet, 
både genom att göra patienten delaktig i att påverka sin vård och att uppföljningsfrågor och 
skattningar kan öka patientens och behandlarens kunskap om patientens situation. Det 
efterfrågas något som är användbart i patientmötet för detta. 

”Att kunna använda det här och nu, t ex vid var fjärde besök, istället för att vänta in en 
gång per år. Blir annars som ett stort tankfartyg.”13 
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 Ssk, Mott B 
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Sammanfattning del 3:1 
 Avsaknad av mål och struktur för uppföljning 
 Upplevelse av att det är svårt att få översikt; aktuella patienter, insatser (process) 

och resultat (utfall) 
 Låg grad av standardisering 
 Avsaknad av kompetens, både specifik metodkompetens och passande 

yrkeskompetens 
 Brist på långsiktighet på grund av upplevelse av tidsbrist 
 Minimal eller obefintlig återkoppling när det gäller kvalitetsmått  
 Önskan om att inkludera patienten i uppföljning för att öka det ömsesidiga lärandet 
 Önskan om patientnytta att kunna använda uppföljning direkt patientmötet  
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Fokusgrupp - vad verksamheter har och vad de önskar 
En av landets största psykoskliniker har en verksamhetsuppföljningsgrupp som regelbundet 
träffas. Gruppen består av representanter för alla mottagningar och avdelningar inom kliniken 
samt representant för ledningen. Gruppen utgör vid ett tillfälle fokusgrupp och intervjuas för 
att undersöka nuläge och önskvärt läge när det gäller uppföljning. Vid tillfället är det 10 
personer med. 

Nedan presenteras resultatet i två fokusområden: 

 Nuläge - allmänt om uppföljning 
 Önskvärt läge - användaranpassning av kvalitetsuppföljning  

 

Nuläge - allmänt om uppföljning 

Det framkommer att det uppfattas finnas en mängd system som man matar med data och att 
vissa av systemen överlappar varandra.  

”Vi registrerar mycket och man får inte återkoppling. Man vet inte vad som händer med 

det man stoppar in. Motivationen är högre om man vet.”14 

Överlag framstår det som att det finns ett missnöje med att mycket tid ägnas åt att 
administrera system för uppföljning, som i sin tur ger lite nytta tillbaka. Detta ses som dåligt 
investerad tid, när det finns patienters behov att ta sig an. Vissa system upplevs ha ett otydligt 
syfte och att det saknas konsensus kring vad man skall följa upp och använda för utveckling. 
Det framstår som att det finns oklarheter inte bara vem som skall mata in data utan även hur 
återkoppling kan tas fram, och av vem. 

Det finns också system som verksamheten ger tydlig återkoppling från till exempel 
avvikelsesystemet och uppföljning av ekonomi. Det finns även arbete med ett eget lokalt 
kvalitetsregister, Kvalitetsstjärnan och med FACT, som bidrar till att delar av verksamheten 
systematiskt följs upp. Det är ojämnt hur dessa används av de olika enheterna i verksamheten. 

 

Nuläge – om användning av PsykosR 
Precis som med attityden till de övriga systemen som medarbetare kommer i kontakt med och 
förväntas använda, uppfattas attityden till PsykosR; 

”PsykosR har vi inte använt så mycket. Mest att lägga in (data), inte ta ut något.”15 

Medarbetarna uttrycker en vilja att systematiskt följa upp vilken kvalitet vården har för 
patienterna och hur det går för dem. Ännu ses investeringen, att ägna tid åt att registrera data i 
registret, inte som rimlig med tanke på utdelningen. Att registrering sker kan bero på PRIO-
satsningen och att verksamhetsledningen trycker på och efterfrågar registreringar. Dessutom 
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 Fokusgruppsintervju 2014-10-07 
15

 Fokusgruppsintervju 2014-10-07 
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finns det mottagningar som år efter år registrerat en ansenlig del av sina patienter i PsykosR 
men ännu väntar på återkoppling som skall göra registrerandet mer meningsfullt. 

Tekniska system i vården ses som otillförlitliga och som en källa till frustration. Detta oavsett 
om det faktiskt uppstår tekniska problem eller om systemen inte är användaranpassade nog för 
att göra det enkelt för medarbetare att använda. Tilliten till psykosregistret sägs vara skadad 
av de senaste årens tekniska strul och tidigare plattformsbyte. Trots detta kan skönjas en 
förväntan på vad som kan hända framöver, som kan öka patientnyttan och vinsterna med att 
systematiskt följa upp patienternas vård i kvalitetsregister. 

 

Önskvärt - Användaranpassning av kvalitetsuppföljning 

I intervjuerna framkommer många tankar, idéer och synpunkter på hur kvalitetsuppföljning 
inom psykosvård kan bli bättre och även tankar kring psykosregistret. Här nedan är materialet 
uppdelat under två teman: 

 Till nytta i patientarbetet 
 För utveckling av enheter/mottagningar 

 

Till nytta i patientarbetet  
Med fokus på att maximera patientnyttan önskas system för kvalitetsutveckling, där PsykosR 
ingår, kunna användas till att aktivt involvera patienten. Detta genom att ta fasta på vad 
patienterna önskar få ut av vården, följa livskvalitet och kunna visa data för patienten; 

”Man vill kunna fråga: -Stämmer detta med hur du mår?”16 

Datainsamlandet bör innehålla det som är relevant för patientens vård. Hellre få saker som 
används av alla behandlare och mottagningar än en uppsjö av item som bidrar till att det blir 
mer godtyckligt kring hur väl vissa fylls i. Användningen av system för kvalitetsuppföljning 
borde bidra med struktur och stöd för att ge bättre vård till patienterna. De vill kunna frigöra 
mer tid för patientmöten än behöva upplevas som tidsödande administration. 

Det efterfrågas en påminnelsefunktion, inte bara för psykosregistret utan för all uppföljning på 
patientnivå, samt signaler som visar på förändringar. 

Återkoppling bör inte vara fördröjd utan insamlad data skall kunna bidra till att öka 
förståelsen av på vad och hur vården kan förbättras. 
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Till utveckling av mottagningar och verksamheter 
På aggregerad nivå är det fortfarande viktigt att kunna få återkoppling utan lång fördröjning. 

”Snabb feedback! Om vi gör något bra så vill vi ha reda på det.”17 

Det framkommer önskemål om att kvalitetsuppföljning kan vara ett stöd för utveckling av 
mottagningar och verksamheters vård till exempel genom att påvisa i vilken utsträckning man 
ger evidensbaserad vård och lever upp till riktlinjer och rutiner. 

Utöver det önskas sammanställningar som visar hur det går för enhetens patienter. Utfallsmått 
som kan ligga till grund för jämförelser av resultat och arbetssätt, och i sin tur underlätta 
lärande, behövs. Om sambandet mellan insatser och effekter blir tydligare hoppas några av de 
intervjuade att återkopplingen skall kunna fungera som underlag till resurssättning av team – 
vilka kompetenser behöver vi mer eller mindre av för att kunna ge optimal vård?  

Ytterligare en aspekt som lyfts fram är samkörning med ekonomi skulle kunna bidra med 
viktig information kring hur man kan ge patienterna så mycket god vård som möjligt utifrån 
de resurser som finns samt motivera satsningar (till exempel kompetensutveckling) som på 
sikt kan leda till bättre resursanvändning. 
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Sammanfattning del 3:2 

Nuläge 
 Det förväntas att många system matas med data men insatsen upplevs inte betala sig 
 PsykosR ger inte utdelning 
 Syftet med vissa system upplevs som otydliga 
 Saknas konsensus kring vad som är viktigast att följa upp 
 Oklart vem som skall mata in data och vem som skall ta fram för återkoppling 
 På vissa mottagningar har lokala lösningar tagits fram för kvalitetsuppföljning 
 Teknik ses som otillförlitliga och över lag dåligt användaranpassade 

 

Önskvärt läge 
Kan få bättre nytta av uppföljningsverktyg om patienterna aktivt inkluderas 

 Mäta det som patienterna uppfattar som viktigt (för livskvalitet) 
 
Konsensus är önskvärt: Hellre få variabler som alla använder än stor variation 

Uppföljningssystem kan potentiellt bidra med struktur för process och struktur för uppföljning 

 Påminnelser 
 Fokus på kliniskt relevant innehåll 
 Snabb återkoppling 

Vill se: 

 I vilken utsträckning ger vi evidensbaserad vård? 
 Hur går det för våra patienter? (Utfall jämfört med landet) 

 

Underlag till effektivare resursanvändning (Vilka metoder och kompetenser skall vi satsa på?) 
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Del 4 Andra register som kan öka nyttan med PsykosR 
Avsnittet behandlar andra registers möjliga roller för PsykosR genom att översiktligt beskriva 
dessa och exemplifiera tillämpningar. 

Inom hälso- och sjukvården finns en mängd register som syftar till att samla data relevanta för 
att ge säker vård, leda och styra vården samt att utveckla vårdens kvalitet. Flera av dessa kan 
potentiellt sett komplettera psykosregistrets data och öka psykosregistrets möjligheter att 
skapa patientnytta. Projektet har fokuserat på de vanligaste och mest lättillgängliga registren 
utifrån arbetet med kvalitetsregister. Registren har olika för och nackdelar. Här spaltas 
registren upp som projektet använt eller diskuterat i planeringsfasen att använda. De har olika 
styrkor och svagheter18. 

 

Tabell 4. Mini-tabell över register (För mer innehållsrik översikt, se tabell bilaga 2) 
 

Register Syfte (kort) Innehåll (exempel) 

Patientregistret ”… bidra till sjukvårdens 
utveckling” (SoS, 2014a) 

All slutenvård och läkarbesök i 
specialiserad öppenvård. 

Läkemedelsregistret Att öka patientsäkerheten inom 
läkemedelsområdet 

Alla uthämtade receptbelagda 
läkemedel. Kan samköras med 
patientregistret. 

Dödsorsaksregistret Att beskriva dödsorsaker och 
dödlighetens utveckling 

Innehåller medicinsk information 
för alla som det finns 
dödsorsaksintyg för (98,9% av alla 
dödsfall; 2013, SoS, 2014b) 

Kostnad per patient (KPP) Underlätta lokal uppföljning och 
jämförelser mellan landsting (SKL, 
2014a) genom att kunna se 
kostnad m.m. för varje patient. 

Innehåller bland annat alla besök 
(oavsett yrkeskategori), alla 
vårddagar/vårdtillfällen, åtgärder, 
diagnoser samt kostnader 
uppdelat på varje patient. 

Verksamhetsdata Patientadministration, 
journalföring samt 
ekonomiuppföljning. (m.m.) 

Ytterst sett, all data som samlas in 
och skickas till SKL (KPP, 
tillgänglighet, …) och SoS finns 
från början i verksamheternas 
data. 

Försäkringskassan Administration och uppföljning av 
försäkringskassans insatser. 

Utifrån diagnos titta på individer 
med sjukpenning, sjukersättning 
aktivitetsersättning; omfattning, 
fördelat på kön, län 
 

 

Vilken nytta kan PsykosR ha av de andra registren? 
Andra register kan användas för att 1) validera PsykosR-data, 2) användas som underlag till 
täckningsgradsberäkningar och för att undersöka hur representativa patienterna i PsykosR är 
för hela patientgruppen avseende diagnos, ålder, kön m.m., och 3) tillsammans med PsykosR 
användas för att i ett vidare perspektiv undersöka och följa hur insatser skapar patientnytta.  
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Validering 

Flera av de mätetal som samlas in i Psykosregistret (PsykosR, 2014) fångas också upp i andra 
register. I den mån det finns register som har data med högre kvalitet kan man validera de av 
PsykosRs variabler som ingår i dessa. Som exempel kan nämnas slutenvård där både antalet 
slutenvårdsdagar, och hur många tillfällen dessa är fördelade på, återfinns självklart i 
verksamhetsdata, men även i Patientregistret och i KPP för de landsting som använder det. 
Diagnoser förekommer även de i flera databaser. Såväl slutenvård som diagnoser har en 
betydligt högre upplösning i register som hanterar alla tillfällen patienter får insatser än i 
PsykosR som samlar in via behandlare i regel en gång per år. 

För att undersöka möjligheten att validera viss data från PsykosR krävs en alternativ datakälla 
med högre datakvalitet för samma aktuella tidsperiod. Då projektet har i uppdrag att titta på 
data som inkommit under 2014 kan inte KPP-data från SKL eller Patientregisterdata från SoS 
användas då de ännu inte har tillgång till data för 2014. Istället har data inhämtats från 
verksamheter som valt att delta i projektet. För att detta skulle bli möjligt har relevanta 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättats. 

Här nedan följer exempel på hur PsykosR-data kan valideras gentemot verksamhetsdata 
genom exempel med slutenvårdskonsumtion och diagnos. Hur väl stämmer PsykosR-data 
ihop med det som finns i verksamheternas data från patientadministrativa system och 
journaler? 

 

Diagram 11. Har patienten behandlats i slutenvård? 

 
Källor: PsykosR kvalitetsregister 2014, SU slutenvård verksamhetsdata 2013-okt 2014, Hallands slutenvård verksamhetsdata  

2013-okt 2014 
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Överrensstämmelse mellan PsykosRs fråga: ”Har patienten behandlats inom 
psykiatrisk slutenvård, under de senaste 12 månaderna?” och faktisk slutenvård enligt 
verksamhetsdata. 

Samkörningen mellan PsykosR-data för januari till oktober 2014 och motsvarande 
tillbakablickande data hos deltagande verksamheter visar att det finns en hög 
överensstämmelse (95,7 %) mellan datakällorna kring om patienter fått slutenvård eller inte 
under aktuell tidsperiod. 

Samma datakällor har använts för att undersöka samstämmigheten för rapporterade 
vårdtillfällen i slutenvård mellan PsykosR och verksamhetsdata för de deltagande regionerna. 
Diagram 12 visar andelen patienter vars antal vårdtillfällen överensstämmer med 
rapporteringen i PsykosR samt hur stor andel patienters vårdtillfällen i verksamhetsdata som 
avviker från rapporteringen i PsykosR. 38,9 % av patienternas vårdtillfällen överensstämmer 
med PsykosR, 5,5 % överstiger och 55,6 % understiger rapporteringen i PsykosR. Det 
framstår som att PsykosR-data för dessa två regioner under tidsperioden jan-okt 2014 tenderar 
att kraftigt underrapportera det antal vårdtillfällen patienterna har fått. 

 

Diagram 12. Rapporterade och registrerade vårdtillfällen 

Överensstämmelse mellan rapporterade vårdtillfällen i PsykosR och registrerade vårdtillfällen 
i verksamhetsdata. Staplar visar verksamhetsdatas avvikelse från PsykosR-rapporteringen. 

 
Källor: PsykosR kvalitetsregister 2014, SU slutenvård verksamhetsdata 2013-okt 2014, Hallands slutenvård verksamhetsdata 
2013-okt 2014 

 

För att ytterligare undersöka samstämmigheten när det gäller slutenvårdskonsumtion för 
patienter i PsykosR har antalet rapporterade vårddagar i PsykosR jämförts med vårddagar i 
verksamhetsdata för samma verksamheter. 
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Diagram 13. Dagar i slutenvård 

Andel patienter med vårddagar som i verksamhetsdata överensstämmer eller avviker från 
antal rapporterade dagar i PsykosR. 

 
Källor: PsykosR kvalitetsregister 2014, SU slutenvård verksamhetsdata 2013-okt 2014, Hallands slutenvård verksamhetsdata 
2013-okt 2014 

 

Stapeldiagrammet visar att 8,9 % av patienternas rapporterade vårddagar i PsykosR stämmer 
med antalet vårdagar som återfinns i verksamhetsdata. 43,3 % av patienterna har rapportering 
av vårddagar i PsykosR som avviker +/- 10 dagar och nästan hälften av patienterna (47,8 %) 
har en slutenvårdskonsumtion som avviker från PsykosR-rapporteringen med mer än 10 
vårddagar. 

När det gäller diagnostik i PsykosR så har registrerad diagnos jämförts med diagnos satt vid 
patientens senaste läkarbesök hämtat ur verksamhetsdata. Cirkeldiagrammet till vänster 
(diagram 14) visar överensstämmelse i diagnos när diagnoserna är grupperade i schizofreni-, 
schizoaffektiva- och övriga psykoser. Cirkeldiagrammet till höger (diagram 15) visar 
överensstämmelse mellan läkarbesök och PsykosR-registrering när det gäller ICD-kod med 
tre värdesiffror, dvs. även manisk och depressiv fas för schizoaffektiva patienter. 
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Diagram 14 och 15. Överrensstämmelse mellan diagnos 

 
 Källor: PsykosR kvalitetsregister 2014, SU öppenvård verksamhetsdata jan-okt 2014, Hallands öppenvård verksamhetsdata 
jan-okt 2014 

 

Det framstår som att det finns en hög överrensstämmelse mellan PsykosR-data och 
diagnosregistrering vid senaste läkarbesök (96,2 %) om man utgår från gruppering av 
psykosdiagnoser som är oberoende av faser med olika stämningsläge (diagram 14). 

 

Täckningsgrad (och generaliserbarhet) 

Register som innehåller alla psykospatienter, nationellt uppdelat på region/landsting eller 
lokala data kan fungera som underlag kring täckningsgradsberäkningar. Andelen inkluderade 
patienter i PsykosR av alla som haft besök i en verksamhet är ett sätt att definiera och beräkna 
täckningsgrad. Dessutom finns möjligheter att undersöka hur representativ gruppen patienter 
inkluderade i registret är för hela populationen patienter som haft kontakt med vården. 

Här följer en täckningsgradsredovisning som i täljaren innehåller registreringar i PsykosR 
2014 (januari-oktober) och i nämnaren innehåller antal patienter som finns i Socialstyrelsens 
patientregister under samma period 2013. Personnummer är inte matchat utan beräkningen 
bygger på antagandet att antalet patienter i riket och per landsting är relativt konstant mellan 
åren. 
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Diagram 16. Täckningsgrad PsykosR per landsting och riket för 2014 (januari till oktober) 
 

 
 Källor: PsykosR 2014 och Socialstyrelsens patientregister med data för 2013. 

 

PsykosR som en av flera datakällor för att följa upp värdeskapande och 
patientnytta 
Psykosregistret innehåller viktigt bakgrundsinformation om patienterna tillsammans med 
variabler kring psykosociala insatser som inte finns i andra former av register. Kartläggningar 
och analyser som syftar till att titta på resursoptimering och värdeskapande för patienten 
behöver även innehålla ytterligare beskrivningar av vårdens innehåll i termer av antal besök, 
vårddagar och vilka yrkeskategorier patienten mött. Tillsammans med ekonomivariabler kan 
man få en bild av hur vården använder resurserna. Med riktigt bra utfallsmått och/eller 
livskvalitetskattningar anpassade för personer med psykosproblematik skulle analyserna 
kunna visa vad som fungerar och hur vården bör organiseras. 
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Tabell 5. Mått för att följa upp och säkerställa kvalitet och resursoptimering 
 
Kategori Hanterar Exempel 

Bakgrunds- och patientmått Case-mix Sjukdomsduration, ålder och samsjuklighet 

Processmått Vårdens innehåll Erhållit specifika psykosociala insatser 

Utfallsmått Vårdens effekter Livskvalitet, PROM, andel i egenförsörjning 

Patientspecifika kostnader Vårdens kostnader Öppen- respektive slutenvårdskostnader 
Källor: Delvis från: Nelson, Batalden och Godfrey, 2007 

 

Det är rimligt att tänka sig att patienter som erhåller god vård får insatser som minskar 
exponeringen för svår stress, ökar upplevd hanterbarhet och därmed potentiellt sett kan bidra 
till att patienten inte i samma utsträckning riskerar att insjukna och behöva akut heldygnsvård. 

Då PsykosR inte innehåller kostnadsdata eller detaljerad information om de flesta besök och 
vårdtillfällen, kan man koppla data till verksamhetsdata och/eller KPP-data för att få en 
översikt kring hur resurser fördelats mellan öppen och sluten psykosvård. Kostnaden är 
specificerad till varje patient kan de grupperas efter ålder, kön, diagnos. 

I arbetet med att ta fram nationella riktlinjer försöker man, i den mån det går, ta hänsyn till 
studier som visar på hälsoekonomiska aspekter kopplade till metoder. Så även när det gäller 
schizofreni och psykossjukdomar19. Det är även rimligt att tänka sig att god vård är mer 
kostnadseffektiv än bristfällig vård. En kartläggning på ett av landets större 
universitetssjukhus visade att 20-50% av hela sjukhusets budget utgjordes av 
kvalitetsbristkostnader20, det vill säga kostnader som uppstår för att åtgärder görs för lite, för 
mycket eller på fel sätt21. Om vård av sämre kvalitet kostar mer än vård av hög kvalitet samt 
att de nationella riktlinjerna innehåller åtgärder som i viss mån tar hänsyn till 
kostnadseffektivitet kan en hypotes genereras. Hypotesen blir då att vården generellt är dyrare 
och sämre där öppenvården har stora brister och att färre patienter och mindre resurser behövs 
i slutenvården där öppenvården är väl utbyggd. Ett sätt att titta närmare på den hypotesen är 
att se hur kostnader är fördelade mellan öppen- och slutenvård för patienter. Här följer ett 
exempel som bygger på KPP-data för åtta landsting. Redan på landstingsnivå kan man skönja 
skillnader i hur mycket resurser som läggs på psykospatienter och hur stor andel av dessa som 
används till öppenvård. 

 

                                                           
19

 SoS, 2014d 
20

 SLL: 2004 
21

 Øvretveit: 2009 
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Diagram 17. Kostnad per patient och andel resurser i slutenvård 

Nio regioner och landstings psykosvård, kostnad per patient och andelen resurser som 
används i öppenvård samt totalen. Bubblornas storlek visar antalet patienter. 

 
 

 
 
Källor: KPP 2013-data, SKL 

 
Mest intressant är det med outliers. Det är de som utmärker sig som mycket bra/bristfälliga, 
dyra/billiga eller på annat sätt sticker ut från övriga. I visning på landstingsnivå, som ovan, 
kan sannolikt effekter som beror på extremvärden smetas ut när mottagningar klustras ihop 
landstingsvis. Visning som istället kan ta hänsyn till resursanvändning och vårdens innehåll 
på mottagningsnivå kan sannolikt vara mer intressant. 

I samarbetet med två psykosverksamheter har vi fått tillgång till verksamhetsdata för 2014 
(fram till 31 okt). Detta möjliggör samkörning med färsk PsykosR-data. Dessutom har 
verksamheterna låtit oss genomföra eller ta del av genomförda GAP-analyser som gjorts i 
samband med projektet Bättre psykosvård. Data för dessa två verksamheter har sorterats 
utifrån de elva mottagningar som finns inom upptagningsområdena.  
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Data är sammanställd i en bubbelgraf som visar 11 mottagningars psykospatienter, förekomst 
av psykosociala åtgärder enligt riktlinjerna*, medelantal besök i öppenvården samt medelantal 
vårddagar i slutenvården för samma patienter.  

 
Diagram 18. Psykospatienter på elva mottagningar, insatser, ÖV och SV.22 

 
Källor: Verksamhetsdata VGR/SU och Region Halland samt GAP-analyser genomförda i verksamheterna inom ramen för 
projektet ”Bättre psykosvård. 

*Bubblornas storlek återspeglar antalet patienter och färgen visar tillgången till åtgärder enligt psykosociala riktlinjer 
från GAP-analyser gjorda 2011-2013, (grön > 10, gul 5-10, röd <5). Etiketten till varje bubbla visar mottagning (bokstav) 
och hur många åtgärder enligt riktlinjerna som det finns tillgång till enligt genomförda GAP-analyser (siffra). 
 
Utifrån data som dessa, som visar resursåtgång och processindikatorer, kan man spekulera 
och dyka djupare i frågeställningar kring vilken patientvolym mottagningar minst bör ha och 
vad som är rimligt antal besök och vårddagar per patient. Ska analyser bli mer användbara i 
jämförelser mellan mottagningar bör de innehålla en rimlig case-mix justering som helst 
bygger på relevanta utfallsmått. I väntan på bra utfallsmått får vi utgå från det som finns för 
att försöka besvara frågor kring hur vården bäst organiseras och distribueras. 

Ett första steg att redovisa data och ta hänsyn till skillnader i patientpopulationer, insatser, 
utfall och kostnader kan vara att skapa diagram som visar hur en enskild mottagning står sig i 
jämförelse med medelmottagningen. 

 

  

                                                           
22 Se bilaga 3 för en tabell med mer detaljerad information om mottagningarna och deras patienter. 
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Sammanfattning del 4 
Det finns en mängd register med data som kompletterar eller överlappar med PsykosR-data. 
Vissa datakällor har data med högre upplösning till exempel i form av alla patienter, besök, 
vårddagar och diagnoser. Dessa kan användas för att validera registerdata, undersöka 
registrerade patienters representativitet och för att renodla PsykosR. 

Ännu finns utmaningar kvar att koppla ihop kvalitet och kostnader för att påvisa vad som 
skapar mest värde för patienterna. Att använda KPP-data kan vara ett sätt att få med kostnader 
i analyserna. Dessa innehåller även bland annat alla besök, vårddagar, yrkeskategorier, 
diagnoser, KVÅ tillsammans med kostnaderna nedbrutna och fördelade på varje patient.  
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Del 5 Om pågående arbeten och förändrade förutsättningar 
 

Föränderlig kontext 
Mötet med medarbetare ur psykosverksamheter visar på stora behov när det gäller 
kvalitetsuppföljning. Inte minst saknas konsensus kring vad som kännetecknar god vård och 
hur detta mäts. System för uppföljning, mätetal och återkoppling ses som mycket bristfälliga 
av många skäl, oavsett om de drivs av ett kvalitetsregister eller av den egna verksamheten. 
Upplevelsen att tid läggs på administration som istället skulle kunna komma patienten till del 
hänger nära samman med bristen på återkoppling, att data som väl matats in i ett system sällan 
kommer till nytta som märks på microsystemnivå. Detta sammantaget gör att verksamheterna 
har behov av att kunna få överblick av relevant uppföljningsdata (kvalitet, kvantitet och 
ekonomi) oftare än vad kvalitetsregistren och andra nationella register i dagsläget erbjuder 
(Patientregistret, KPP m fl). Givet denna kontext, att vårdverksamheterna har stora behov av 
kvalitetsuppföljning som fyller en viktig funktion i arbetet med att förbättra vården, finns det 
många aktörer, initiativ och projekt som adresserar olika aspekter av detta; 

 att minska administration 
 ta vara på data ur olika datakällor 
 öka tillgängligheten till återkoppling 
 att samarbeta över gränser 

Dessa initiativ påverkar sannolikt PsykosRs förutsättningar att vara en viktig komponent i 
utvecklandet av landets psykosvård på flera sätt. 

 

Patientregistret och den nya förordningen 
Alla vårdgivare är ålagda att årligen skicka data till patientregistret som innehåller data bland 
annat kring slutenvård, diagnoser och läkarbesök. I och med att förpliktelsen att leverera data 
till Socialstyrelsen är patientregistret i princip rikstäckande. Då data förväntas komma in 
innan andra kvartalet året efter och det tar tid att rensa och sammanställa data i patientregistret 
finns det ofta en fördröjning på mellan 6-10 månader innan data och sammanställningar finns 
tillgängliga. Den 31:e april 2015 träder en ny förordning i kraft som ålägger vårdgivarna att 
rapportera data månadsvis till patientregistret. Detta medför flera saker. Dels kommer arbetet 
med patientregistret under 2015 vara främst fokuserat på att alla vårdgivare skall komma 
igång med inrapportering på rätt sätt23. Efterhand som nya arbetssätt implementeras på SoS 
och hos vårdgivarna som möjliggör att data strömmar in kontinuerligt till patientregistret och 
till stor del automatiskt rensas, kan det komma att finnas betydligt bättre möjligheter att under 
2016 få tillgång till aktuell vårddata från landstingen via Registerservice för nationella 
kvalitetsregister. Sannolikt kan det finnas data från det nya patientregistret som är användbar 
för PsykosR och som håller högre kvalitet än om samma information hämtas via registrets 
egen insamlingsplattform, slutenvårdskonsumtion och tvångsåtgärder är några exempel. 

                                                           
23

 Max Köster på Registerservice 2014-11-28 
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Minska dubbelregistrering - journalintegration 
Journalintegration har potential att minska den upplevda administrativa bördan för personalen. 
Stockholms läns landsting (SLL), Landstinget i Kalmar län och Landstinget Dalarna har sedan 
något år tillbaka påbörjat arbetet med journalintegration av register för att minska 
dubbelregistrering. Det stora arbetet med journalintegration handlar om harmonisering av 
terminologi och sökord snarare än om teknik. Den tekniska delen, dataexport till registren, är 
förhållandevis liten. Journalintegration har potential att, när den väl är på plats, inte bara bidra 
till att minska den administrativa bördan utan även att täckningsgraden i registren höjs 
väsentligt. I journalen bör endast information som är viktig för patientens vård finnas vilket 
medför att inte alla register-frågor per automatik bör integreras genom sökord i journalen. 
Dialog mellan register och vårdgivarna har potential att utveckla registerinnehållet till att bli 
en naturlig del i hur vård följs upp med patienterna. 

 

Verksamhetsinitiativ – exemplet Psykiatrikompassen 
Den nationella Psykiatrikompassen som utvecklas under 2015 är ett exempel på hur en 
webbaserad utdataapplikation beställs, betalas och utformas av verksamheterna. Landets alla 
landsting och regioner går samman för att bidra till att relevant utdata börjar tas fram från de 
psykiatriska kvalitetsregistren i ännu större utsträckning än vad som görs nu. Registercentrum 
Västra Götaland har getts uppdrag att utöka Psykiatrikompassen som tagits fram under 2014 
för Västra Götalandsregionen och Region Hallands räkning24. Den innehåller centrala 
kvalitetsindikatorer (14) från sju av de psykiatriska registren och visar utvecklingen över tid 
genom att uppdatera data kvartalsvis. På så sätt kan registrens indikatorer komma till nytta på 
alla nivåer i verksamheterna. Portalen är helt publik och förhoppningen är att denna 
transparens skall öka användningen av webapplikationen och ambitionerna att ge vård av hög 
kvalitet utifrån kvalitetsindikatorernas mål- och referensnivåer. Genom att ofta återkoppla 
kvalitetsregisterdata är förhoppningen att registren skall användas mer i det lokala 
förbättringsarbetet och att täckningsgraden skall öka som en konsekvens av att registren 
upplevs som mer användbara.   

 

Patientvärde per krona - Värdebaserad Hälso- och Sjukvård 
Värdebaserad hälso- och sjukvård (VBHS) har tillkommit som en inlaga i debatten om varför 
det amerikanska sjukvårdssystemet inte fungerar väl till en rimlig kostnad när vården är 
fragmenterad mellan olika finansiärer och produktion alltför ensidigt belönas. 
Harvardprofessorn Michael Porter, som forskat mycket på konkurrensstrategier inom 
näringslivet, beskriver behovet av att ha fokus på det som skapar värde för patienterna när det 
gäller behandlingsuppföljning, vårdens organisation och möjliga ersättningssystem25.  

 

                                                           
24

 Se psykiatrikompassen.se (tillgänglig från 2015-01-15) 
25

 Porter & Teisberg, 2006 
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VBHS – Strategisk agenda26  
 Patientomhändertagande organiserat efter sjukdomstillstånd 

i stället för efter specialitet eller vårdnivå. 
 Mäta utfall och kostnader för varje patient 
 Konkurrens baserat på faktiska hälsoresultat 
 Övergång till vårdepisodersättningssystem 
 Upprätta stödjande IT-system som visar vårdens utfall och kostnader 

Sverige anses ha unika förutsättningar som möjliggör detta27 i och med de nationella 
kvalitetsregistren, personnummer, övriga register och att vården nu, i stort, finansieras av en 
aktör. Porters modell för Värdebaserad hälso- och sjukvård har snabbt vunnit mark i landet 
vilket yttrar sig på flera olika sätt. Mer om det nedan. 

 

Offensiv implementering 

Tre universitetssjukhus är sedan något år igång med implementering av VBHS, för 
uppföljning och styrning av vården: Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).  

SU har en mycket offensiv plan för att implementera VBHS innan slutet av 2017. Över 190 
unika patientgrupper har identifierats som var och en behöver ett anpassat 
implementeringsarbete för att ta fram utfallsmått och relevanta case-mix justeringar. Fyra av 
dessa påbörjades i en första pilot med start (2013). Bland dessa fyra som utgjorde en första 
pilot fanns även en psykiatrisk verksamhet med, den affektiva vårdkedjan på SU. Arbetet med 
implementeringen där görs i samarbete med Bipolärregistret som står för flera av 
utfallsmåtten som behövs. Verksamhetsdata, kvalitetsregisterdata och kostnadsdata utgör 
grunden för att följa vården och dess effekter på både lång och kort sikt i syftet att maximera 
patientvärdet. Data följs upp månads- eller kvartalsvis (i vissa fall mer sällan om det är mer 
långsiktiga utfallsmått). Planeringen pågår för att få igång flera verksamheter varje halvår. 
Ätstörningsvården är nästa psykiatriska subspecialitet som står inför arbetet med 
implementering. Tids nog blir det dags även för psykosvården. Sjukhusdirektör Barbro Fridén 
uppger att hon är mycket glad över att se att ambitionerna i VBHS-införandet tar vara på 
professionens och patienternas expertis på ett sådant sätt att metoderna oftast tas emot på ett 
positivt sätt.  

 

  

                                                           
26

 Författarens översättning 
27

 Porter, 2014 föreläsning 
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Test och forskning i stor skala 

Sedan januari 2013 pågår ett projekt under namnet Sveus28 som drivs av 7 landsting, 10 
kvalitetsregister, 4 patientföreningar och 17 specialistföreningar. Styrgruppen innehåller 
deltagare från såväl Socialdepartementet som SKL tillsammans med representanter för 
huvudmännen. Ambitionen är att inom projekttiden testa och implementera VBHS-modellen 
inom 8 områden (bröstcancer, diabetes, förlossningsvård, höft- och knäprotesoperationer, 
obesitaskirurgi, osteoporos, ryggkirurgi och stroke), varav inget inom psykiatrin. Dessa 
arbetas med parallellt i de deltagande landstingen och samtidigt bedrivs forskning på resultat 
och arbetsmetod. Dessutom ingår projekt kring driftsättning av uppföljningssystem och 
ytterligare områden förknippade med uppföljning och ersättning. Sveus styrka är att det finns 
en tydlig väl underbyggd metod för att följa upp vårdens kvalitet och kostnader som tar hjälp 
av befintliga register. Det finns en bred uppslutning i landet och redan nu har det genererats 
goda exempel på hur patientvärde skapas med hjälp av register och nya sätt att samarbeta. 
Forskning samordnas främst genom IVBAR som har en koppling till KI. Projektet pågår fram 
till 2015 och just nu pågår planeringen av hur arbetet skall gå över i förvaltning. 
Försäkringskassan och KPP är intresserade aktörer som det pågår diskussioner om 
kontinuerligt deltagande med. 

 

Utfallsmått och internationell standard 
I litteratur om kvalitetsutveckling i vården och i forskningsöversikter betonas vikten av att ha 
bra och gemensamma uppföljningsmått för att kunna jämföra resultat och justera för case-mix 
och riskfaktorer29. ICHOM (International Consortium on Outcome Measures) är ett initiativ 
av Harvard, Karolinska Institutet och Boston Consulting 
Group (BCG) som tillsammans med internationella 
aktörer från flera länder avser att ta fram utfallsmått för 
de vanligaste diagnosgrupperna som kan användas fritt i 
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Hittills pågår 
arbete inom 9 diagnosgrupper varav ”ångest och 
depression” är en. Ett flertal svenskar medverkar i 
ICHOM på många olika sätt, t ex flera 
registerföreträdare. Utfallsmått, formulär och 
instruktioner är tillgängligt och gratis på ichom.org. 

 

  

                                                           
28

 sveus.se 
29

 tex Nelson, Batalden & Godfrey, 2007; Porter & Teisberg, 2006 
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Sammanfattning del 5 
Det finns många viktiga aktörer i arbetet med att förbättra förutsättningarna för 
kvalitetsutveckling inom psykosområdet, inte minst PsykosR har potential att väsentligt bidra. 
I ljuset av att det är verksamheterna som samlar in, äger, tolkar data och skall omsätta data till 
förbättringsarbeten är dessa nyckelaktörer i arbetet med att förenkla processen och i stort 
avgöra vad som är användbart. Verksamheternas svaghet är att de ofta är för små för att driva 
multidimensionella projekt som omfattar IT, behandlingsutvärdering, statistisk bearbetning 
och förbättringskunskap, vilket kan krävas. Naturligt blir då att det uppstår sammanslutningar, 
nätverk och projekt som innehåller aktörer från olika sammanhang men som alla avser att 
bidra i förbättrandet av förutsättningarna till kvalitetsförbättring inom en patientgrupp. Vilken 
roll vill PsykosR ta i detta? 
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6 Om läget och framtiden – konklusioner 
Här följer en sammanfattning punktvis med kommentarer kring det som uppfattas som mest 
centralt i det som projektet omfattat. Sammanfattningen är inte på något sätt komplett. 
Punktlistan börjar i för psykosvården mer generella konklusioner och går gradvis över i, för 
PsykosR, mer specifika punkter. 

 

Mognadsgraden när det gäller att använda IT till att följa upp och utveckla vården 
framstår som låg. Detta kan bero på att tekniska system för att hantera data inte är anpassade 
för verksamheten, att medarbetarna inte vet hur de skall använda systemen och/eller att det 
saknas förbättringskunskap i hur data kan användas i förbättringsarbete. 

Det saknas mål, mått och metoder för uppföljning och användbara jämförelser. Det 
finns ingen konsensus kring vad som är kvalitet i psykosvård och hur den mäts. Det finns ett 
stort behov av relevanta utfallsmått och möjligheter att göra case-mixjusteringar. Önskvärt att 
kunna se hur bra man som verksamhet kan bli och få idéer om hur man bör gå till väga. 

Många aktörer har intresse av att underlätta kvalitetsarbete inom psykosområdet. Finns 
flera exempel på intressanta projekt och samarbeten inom andra delar av vården där landsting, 
kvalitetsregister, patientföreningar och specialistföreningar tillsammans vill förbättra vården. 
Det framstår som att det finns behov av sammanhang, nätverk och samarbetsprojekt inom 
psykosområdet i större utsträckning. 

PsykosRs roll, i arbetet med att samverka för att förbättra förutsättningarna för 
kvalitetsutveckling inom psykosområdet, kan förtydligas. Vad är PsykosRs unika bidrag? 

Det finns flera möjliga utvecklingsområden, initiativ och roller för registret. PsykosR kan 
vara en aktiv aktör och expertinstans när det gäller uppföljning. 

 Samverka med andra för att ta fram relevanta utfallsmått och bakgrundsfaktorer för 
case-mixjusteringar. 

 Initiera eller delta i samarbeten mellan verksamheter och organisationer som kan 
underlätta användningen av registerdata och ge återkoppling om hur registret kan 
utvecklas för att möjliggöra mer patientnytta. 

 Initiera och vara en aktiv deltagare i förbättringsprojekt för att visa på hur enheter kan 
använda registerdata i lokala förbättringsarbeten. 

 Mäta och följa upp psykosociala insatser, som i nuläget inte fångas någon annanstans. 
Utveckla indikatorerna till att mer specifikt visa om personer som behöver och bör få 
insatser får det. I nuläget vet vi inte i vilken utsträckning de psykosociala åtgärderna 
bör finnas på mottagningarna. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Ranking av registrerande enheter med 20 eller fler registreringar, fram till 31 okt 
2014, tillgång till insatser enligt riktlinjerna och medelantal åtgärder per patient. (sid 1 av 3) 
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Bilaga 1. Ranking av registrerande enheter med 20 eller fler registreringar, fram till 31 okt 
2014, tillgång till insatser enligt riktlinjerna och medelantal åtgärder per patient. (sid 2 av 3) 
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Bilaga 1. Ranking av registrerande med 20 eller fler registreringar, enheter fram till 31 okt 
2014, tillgång till insatser enligt riktlinjerna och medelantal åtgärder per patient. (sid 3 av 3) 
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Bilaga 2. Tabell över datakällor som kan komplettera PsykosR-data och öka nyttan med registret och stödet till implementering av PS-riktlinjer. 
(sid 1 av 2) 

Kompletterande/-
överlappande datakällor 

Syfte Tillgänglighet till data För och nackdelar Övrigt 

Socialstyrelsen, 
Patientregistret 

Att följa 
hälsoutvecklingen i 
befolkningen och 
bidra till hälso- och 
sjukvårdens 
utveckling 

Sammanställning årsvis. 
Fördröjning 8-10 månader. 
NYTT! 2015-04-30 är 
vårdgivare skyldiga att 
rapportera data månadsvis.* 
Riksdagen sannolikt behöva 
besluta om fler 
yrkeskategorier. 

(+) Rikstäckande. Innehåller alla 
avslutade slutenvårdstillfällen och 
alla läkarbesök. Innehåller data 
kring patienter som får tvångsvård 
och vilka insatser. 
(-) Öppenvårdsinsatser från andra 
yrkeskategorier än läkare saknas. 

För kvalitetsregistren finns särskilt stöd för 
beställning av statistik ur Socialstyrelsens register 
och uppgifter om dödsorsaker. Läs mer om vårt 
stöd till kvalitetsregistren. 
 
Ännu oklart hur lättillgänglig data blir efter 
2015-04-30 då data rapporteras in månadsvis. 

- Landstingsdrivna först 

- Räknar med att åtminstone 2015 går åt 

till att få inrapporteringen av data att 

fungera. Sedan finns ambitionen på SoS 

att kunna förmedla data oftare och med 

kortare fördröjning (enl Max Köster, 

141120) 

Socialstyrelsen, 
Läkemedelsregistret 

Syfte att öka 
patientsäkerheten 
på 
läkemedelsområdet 

Månadsvis m max 14 dgr 
fördröjning. 
Finns sammanställningar och 
möjlighet att söka i 
databaser på nätet. Behöver 
samköras via Registerservice 
för att få patientinfo. 

(+) Innehåller uthämtade 
läkemedel. Kan samköras med 
patientregistret och på så sätt 
avgränsa till specifika 
diagnosgrupper. 

För kvalitetsregistren finns särskilt stöd för 
beställning av statistik ur Socialstyrelsens register 
och uppgifter om dödsorsaker. Läs mer om vårt 
stöd till kvalitetsregistren. 

Socialstyrelsen, 
Dödsorsaksregistret 

Syfte att beskriva 
dödsorsaker och 
dödlighetens 
utveckling. 

Sammanställs på SoS årsvis. 
6 mån fördröjning. 
Finns sammanställningar och 
möjlighet att söka i 
databaser på nätet. Behöver 
samköras via Registerservice 
för att få patientinfo. 

(+) Innehåller medicinsk 
information för alla som det finns 
dödsorsaksintyg för (98,9%; 2013). 

För kvalitetsregistren finns särskilt stöd för 
beställning av statistik ur Socialstyrelsens register 
och uppgifter om dödsorsaker. Läs mer om vårt 
stöd till kvalitetsregistren. 

Kostnad per patient Underlätta lokal Sammanställningar årsvis. 6- (+) Bra sätt att se hur resurser Vissa landsting (t ex Kalmar och Halland) arbetar 

http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/stod-till-kvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/stod-till-kvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/stod-till-kvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/stod-till-kvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/stod-till-kvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/stod-till-kvalitetsregister
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(KPP) uppföljning och 
jämförelser mellan 
landsting genom att 
kunna se kostnad 
m.m. för varje 
patient. 

9 månaders fördröjning. fördelas mellan öppen- och 
slutenvård både när det gäller 
besök/vårddagar och vad de 
kostar. Innehåller åtgärder och 
besök till alla yrkeskategorier. 
(-) 11 landsting med. Behövs 
engagemang i verksamheten för att 
kostnadsdata skall vara tillförlitlig 
och användbar. 

aktivt med KPP som stöd för uppföljning genom 
att göra regelbundna körningar, t ex varje kvartal, 
På så sätt blir formatet hjälpsamt i det ordinarie 
uppföljningsarbetet.  
Delaktiga i VIP-projektet och i Akka (2013). 

Nysam Skapar jämförelser 
till stöd för 
produktions- och 
kapacitetsplanering. 

Sammanställningar årsvis. 
Några månaders fördröjning. 

(-) Ingen direkt koppling till kvalitet 
i form av process eller 
utfallsindikatorer. 
Endast 8-10 landsting med (2013). 

 

Verksamhetsdata Registrering av 
bokningar och besök 
(patientadministrativ
a system), 
journalföring 
(sökord) samt 
ekonomidata. 

Finns hela tiden. Behöver struktureras för att kunna 
användas. Indatakvalitet kan 
sannolikt variera mycket mellan 
landsting och mellan verksamheter 
inom landsting. Juridiskt finns 
utrymme att använda data för 
verksamhetsuppföljning och 
utveckling. 

Grunden till allt som skickas till patientregistret, 
KPP och Nysam. När landsting börjar kunna 
integrera kvalitetsregister i journalen kommer 
verksamhetsdata också att omfatta 
kvalitetsregisterdata. 

Försäkringskassan Administration och 
uppföljning av 
försäkringskassans 
insatser. 

Data tillgänglig genom 
Försäkringskassans utdata. 

Utifrån diagnos titta på individer 
med sjukpenning, sjukersättning 
aktivitetsersättning; omfattning, 
fördelat på kön, län 
 

Om extra datakörningar behövs kan dessa utföras 
av Försäkringskassans statistiker mot timarvode. 
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Bilaga 3. Tabell över 11 mottagningar och deras täckningsgrad, ranking, medelantal besök, 
vårddygn, antal åtgärder enligt GAP-analys och olika andelsmått för att beskriva 
patientgruppen.  

 

 
Källor: Verksamhetsdata VGR/SU och Region Halland samt GAP-analyser genomförda i verksamheterna inom ramen för 
projektet ”Bättre psykosvård. 

Data från tabellen ligger till grund för bubbelgrafen i diagram 18. 


