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PLAN FÖR UPPFÖLJNING AV HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN 2017 

Landstingsstyrelsens är verksamhetsansvarig myndighet och beställare av Hälsoval Västerbotten. Inom ramen för denna uppgift ingår att svara för 

uppföljning av den verksamhet som omfattas av uppdraget i hälsovalet. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att målen för god vård uppfylls och 

att kraven i uppdraget tillgodoses på ett likvärdigt sätt. Uppföljningsplanen avser därför dels egenregins utförare och dels privata utförarna av Hälsoval. 

För samtliga områden där det är möjligt redovisas resultaten uppdelade på ålder och kön.  

MÅL: BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA 

Delmål Mått/Indikator Källa Ingångsvärde Målvärden 2017 
Rapportering till 
landstingsstyrelsen 

Folkhälsan ska 
förbättras i 
Västerbotten 

Andel patienter med hälsosam levnadsvana (tobak, fysisk 
aktivitet)/totalt antal patienter med identifierad levnadsvana 
(Nationell indikator) 

NCS Cross 2015: 78% 70 %  Årsrapport 

Andel patienter som fått åtgärd enligt nationella riktlinjer (tobak, 
fysisk aktivitet)/antal patienter med ohälsosam levnadsvana 
(Nationell indikator)  

NCS Cross 2015: 18% 25 % Årsrapport 

Andel patienter med hälsosam levnadsvana (tobak, fysisk aktivitet) 
efter åtgärd/antal patienter som fått åtgärd. (Nationell indikator)  

NCS Cross saknas 70 % Årsrapport 

Andel utförda Hälsoundersökningar (VHU)/antal listade 40-, 50-, 60-
åringar. 

NCS Cross +  
Master befolkning 

2015: 62 %  ≥ 70 %  Årsrapport 

Andel kvinnor kallade till gynekologisk cellkontroll/antal som borde 
ha kallats  

Kvalitetsregister 2015: 94 % 100 % Delår 2, Årsrapport 

Andel tagna cellprover av antal kallade för gynekologisk cellkontroll 
(Nationell indikator) 

Kvalitetsregister 2015: 77 % ≥ 85 % Delår 2, Årsrapport 

Eliminera 
hälsoriskfaktorer hos 
gravida 

Andel gravida registrerade i nationella graviditetsregistret av antal 
inskrivna gravida 

Obstetrix + 
Kvalitetsregister 

2015: 92 % ≥ 90 %  Delår 2, Årsrapport 

Andel mödrar som screenas för post partum depression enligt 
EPDS/antal inskrivna gravida   

Data från Barn-
hälsovården Vb 

2015: 82 % ≥ 95 %  Delår 2, Årsrapport 
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Delmål Mått/Indikator Källa Ingångsvärde Målvärden 2016 
Rapportering till 
landstingsstyrelsen 

Eliminera 
riskfaktorer hos 
nyfödda och barn 

Andel förstagångsföräldrar som får hembesök av BVC inom 10 dagar 
av antal föräldrar som får hembesök  

Data från Barn-
hälsovården Vb 

2015: 53 % ≥ 90 %  Delår 2, Årsrapport 

Andel föräldrar som deltar i föräldrastöd (3ggr grupp) av antal 
nyblivna föräldrar 

Data från Barn-
hälsovården Vb 

2015: 53 % ≥ 70 %  Delår 2, Årsrapport 

Andel barn som deltar i ASQ-se enkät av antal 3-åringar  
Data från Barn-
hälsovården Vb 

2015: 81% ≥ 85 %  Delår 2, Årsrapport 

Eliminera 
hälsoriskfaktorer hos 
migranter 

Andel hälsoundersökningar hos personer i asylboende av 
genomsnittligt antal personer i asylboende över året 

NCS Cross + 
Migrationsverket 

2015: 94 % ≥ 90 %  Årsrapport 

MÅL: GOD OCH JÄMLIK VÅRD 

Delmål Mått/Indikator  Källa Ingångsvärde Målvärden 2016 
Rapportering till 
landstingsstyrelsen 

Den medicinska 
kvaliteten av vården 
vid diabetes är god 

Andel patienter <80 år med typ 2-diabetes som når mål för 
blodsockervärde (HbA1c<52mmol/mol) av antal patienter som 
registrerats i NDR (Nationell indikator) 

Kvalitetsregister 2015: 49 % Öka 

Årsrapport 
Andel patienter <80 år med typ 2-diabetes som överskrider gränsen 
för blodsockervärde HbA1c 70mmol/mol i NDR av antal patienter 
som registrerats i NDR (Nationell indikator) 

Kvalitetsregister 2015: 10 % Minska 

Andel patienter <80 år typ 2 diabetes, som når mål för blodtryck 
(<140/85) i NDR av antal patienter som registrerats i NDR (Nationell 
indikator) 

Kvalitetsregister 2015: 57 % Öka 



3 

 

 

Delmål  Mått/Indikator Källa Ingångsvärde Målvärden 2016 
Rapportering till 
landstingsstyrelsen 

Den medicinska 
kvaliteten vid 
demensvård är god 

Antal nyregistrerade demensdiagnoser i SveDem av antal 
registrerade demensdiagnoser föregående år  

NCS Cross + 
Kvalitetsregister 

2015: 102 st Öka 10 %  

 
Antal demensuppföljningar registrerade i SveDem av antal 
registrerade demensdiagnoser föregående år  

NCS Cross + 
Kvalitetsregister 

2015: 92 st Öka 10 %  

Den medicinska 
kvaliteten vid vård 
av KOL/Astma är god 

Antal patienter som fått KOL-diagnos per tusen innevånare, TINV.  
(Rekommendation av Astma/KOL-rådet)  

NCS Cross 2015: 5/TINV Öka 

Årsrapport 
Antal patienter som fått Astma-diagnos per tusen innevånare, TINV. 
(Rekommendation av Astma/KOL-rådet) 

NCS Cross 2015: 17/TINV Öka 

Kontinuitet vid 
läkarbesök 

Andel listade patienter med ≥ 3 planerade läkarbesök som träffat 
samma läkare vid > 50 % av besöken. 

NCS Cross 2016 08: 77 % ≥ 65 % Delår 2, Årsrapport 

Ökad täckningsgrad 
för besök i 
primärvård 

Andel mottagningsbesök i primärvård/antal mottagningsbesök i 
vården  

NCS Cross 2016 T2: 54 % 60 % Årsrapport 

Första linjens vård 
vid psykisk ohälsa 
tillgodoses 
 

Uppföljning av hälsocentralens tillgänglighet och kapacitet för att tillgodose barns och ungdomars vård vid psykisk ohälsa. 
Rapporteras enligt särskild anvisning. 

Årsrapport 

Andel patienter som fått återbesök eller kontakt inom 2-4 veckor vid 
läkarbesök av antal som fått ny diagnos depression och/eller ångest.  

NCS Cross saknas 50 % Årsrapport 
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MÅL: SÄKER VÅRD 

Delmål Mått/Indikator Källa Ingångsvärde Målvärden 2016 
Rapportering till 
landstingsstyrelsen 

Minskad förskrivning 
av olämpliga 
läkemedel till 
patienter >75 år 

Årsmedelvärde antal patienter >75 år med långverkande 
bensodiazepiner/TINV (Nationell indikator) 

NCS Cross 
2016-07:  
11 patienter 

Minska Årsrapport 

Årsmedelvärde antal patienter >75 år med neuroleptika (N05A utom 
N05AN = litium) /TINV (Nationell indikator) 

NCS Cross 
2016-07:  
30 patienter 

Minska Årsrapport 

Årsmedelvärde antal patienter >75 år med olämpliga läkemedel/TINV 
(Nationell indikator) 

NCS Cross 
2016-07:  
77 patienter 

Minska Årsrapport 

Andel patienter >75 år med ≥5 läkemedel som fått en 
läkemedelsgenomgång/antal patienter >75 år med ≥5 läkemedel 
(Nationell indikator) 

NCS Cross Saknas 70 % Årsrapport 

Säker läkemedels-
förskrivning 

Andel aktuell läkemedelslista efter besök av antal granskade 
läkemedelslistor (Nationellt samordnad mätning) 

Rapporteras enligt 
nationell anvisning 

2016-04:  
85 % 

100 % Delår 1, Årsrapport 

Andel deltagande hälsocentraler i mätningstillfällen av 
läkemedelslista/antal mätningstillfällen  

Data från 
mätningstillfället 

2016-04:  
51 % 

100 % Delår 1, Årsrapport 

Minskad användning 
av antibiotika 

Analys av förskrivningsmönster sammanställs i rapport enligt särskild anvisning Årsrapport 

Följsamhet till basala 
hygienrutiner och 
klädregler 

Andel observationer med korrekt följsamhet till hygienrutiner o 
klädregler av totalt antal observationer (Nationellt samordnad 
mätning) 

Rapporteras enligt 
nationell anvisning 

2016-04:  
77 % 

100 % Delår 2, årsrapport 

Andel deltagande hälsocentraler i mätningstillfällen av hygien och 
klädregler av totalt antal mätningstillfällen (Nationellt samordnad 
mätning) 

Data från 
mätningstillfället 

2016-04:  
68 % 

100 % Delår 2, årsrapport 

Besök hos läkare är 
diagnossatta 

Antal diagnoser per besök i primärvård NCS Cross 2016-03: 1,15 Öka Årsrapport 
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MÅL: TILLGÄNGLIG VÅRD 

Delmål Mått/Indikator Källa Ingångsvärde Målvärden 2016 
Rapportering till 
landstingsstyrelsen 

Vården är tillgänglig 

Andel besvarade samtal av inkommande samtal per telefonnummer.  Telefonisystemet 
2016 T1:  
81 % 

>94% 
Delår 1, 2, 
Årsrapport 

Andel nybesök hos läkare inom 7 dagar av antal läkarbesök. 
(Nationell indikator)  

NCS Cross 
2015 T2:  
86 % 

>94% 
Delår 1, 2, 
Årsrapport 

Andel inkomna basärenden i Mina vårdkontakter, MVK, av antal 
ärenden föregående år 2015. 

Databas för MVK 2015: 1,27  Öka 20%  Årsrapport 

 


