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MÅL OCH MÅTT för en fungerande vårdkedja av mest sjuka äldre i Skaraborg 
 
Halvårsvisa mätningar:            okt - mars  redovisas i april 
          april - sept redovisas i oktober 

Punkt mätningar:                     resultatet under aktuell mätdag 
          första måndagen som infaller 
                                                   under två veckors mätningen 

2 veckors mätning:        mäts under 2 veckor/halvår  

    

Målområde: Sammanhållen vård och omsorg 

Nr Mått Avgränsning Måltal Följs upp 

1 Antal hembesök av läkare i primärvård till individer 
>65år utan kommunala hälso- och sjukvårdinsatser 
 

Redovisas/vårdcentral  
halvårsvis 

 
öka 

 
Primärvård 

2 Antal hembesök av läkare i primärvård till individer 
>65år i särskilt boende 
 

Redovisas/vårdcentral 
halvårsvis 

 
öka 

 
Primärvård 

3 Antal hembesök av läkare i primärvård till individer 
>65år med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende 
 

Redovisas/vårdcentral  
halvårsvis 

 
öka 

 
Primärvård 

4 Andel patienter inom kommunens äldreomsorg med 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 
som har en behandlingsansvarig läkare  

Punkt mäts under 1 dag varje 
halvår/boende 
(även korttid) och 
hemsjukvårdsområde 

 
100 % 

 
Kommun 

5 Andel patienter med kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatser som har en medicinsk vårdplan 
upprättad inom 3 månader efter 
inflyttning/inskrivning 

Punkt mäts under 1 dag varje 
halvår/boende 
(även korttid)och 
hemsjukvårdsområde 

 
100 % 

 
Kommun 

6 Andel individer >65 år med kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatser som varit inskrivna på sjukhus där 
”Vårdbegäran” har aviserats 

Mäts under  
2 veckor/halvår, av 
superkontaktombuden 
i kommunen 

 
100 % 

 
Kommun 

7 
 
 

Andel individer >65 år med kommunala insatser 
enligt Socialtjänstlagen som varit inskrivna på 
sjukhus där ”Vårdbegäran” har aviserats 
 

Mäts under  
2 veckor/halvår, av 
superkontaktombuden 
i kommunen 

 
100 % 

 
Kommun 

8 
 
 
 

Andel svar på ”Vårdbegäran” med ”Meddelande till 
vård och omsorg” från primärvården 

Mäts under  
2 veckor/halvår, av 
superkontaktombuden 
i primärvården 

 
100 % 

 
Primärvård 

9 Andel svar på ”Vårdbegäran” med ”Meddelande till 
vård och omsorg” från akutmottagning eller 
specialistmottagning på sjukhuset  

Mäts under  
2 veckor/halvår, av 
superkontaktombuden 
på sjukhus 

 
100 % 

 
Sjukhus 

10 Andel patienter som har epikris/slutanteckning med 
sig till kommunen innevarande dag efter utskrivning 
på sjukhus 

Mäts under  
2 veckor/halvår i varje 
kommun/boende  
(även korttid)och 
hemsjukvårdsområde  

 
 
100 % 

 
 
Kommun 

Mått:1,2,3,12 

Mått:4,5 

Mått:6,7,8,9,10, 11 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Målområde: God läkemedelsbehandling 
 
11 

 
Andel patienter som har aktuell läkemedelslista med 
sig till kommunen innevarande dag efter utskrivning 
från sjukhus. 

Mäts under 2 veckor/halvår i 
varje kommun/boende  
(även korttid)och 
hemsjukvårdsområde  

 
 
100 % 

 
Kommun 

 
12 

 
Antal läkemedelsgenomgångar enligt regionens 
modell på personer >75 år. 
 

 
Redovisas halvårsvis/ 
vårdcentral  
 

 
öka 

 
Primärvård  
 

 
13 

 
Andel vårdtillfällen för patienter >65 år, där aktuella 
ordinationer överensstämmer med 
ordinationsöversikten och om läkemedelsberättelse 
finns dokumenterad i Melior. 

 
Stickprovsmätning på 
sjukhusen, redovisas i april 
och oktober 
 

 
100 % 

 
Sjukhus 

 
14 

Andel personer > 75 år med olämpliga läkemedel. Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer. 

 
Minska 

Utvecklingsl. 
+ lokalt  av 
koordinator 

 
15 

Andel personer > 65 år som har läkemedel mot 
psykos och är dosdispade. 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer.  

 
Minska  

Utvecklingsl. 
+ lokalt  av 
koordinator 

 
16 

Andel personer >75 år med antiinflammatoriska 
läkemedel. 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer.  

 
Minska 

Utvecklingsl. 
+ lokalt  av 
koordinator 

Mått under utveckling och införande 

Mått Avgränsning Måltal Följs upp Anteckning 

Antal patienter >65år som har fast 
vårdkontakt i primärvården 
 

Redovisas halvårsvis/ 
vårdcentral 

öka Primärvård Mätmetod 
saknas 

Antal patienter > 65 år som har en 
hälsoplan 
 

Redovisas 
halvårsvis/vårdcentral 

öka Primärvård Mätmetod 
saknas 

Antal patienter > 65 år som har en 
proaktiv vårdplan 
 

Redovisas 
halvårsvis/vårdcentral 

öka Primärvård Mätmetod 
saknas 

Uppföljning inom 48 timmar 
 

Redovisas 
halvårsvis/sjukhusavdelning 
  

100% Sjukhus Arbetssättet är 
under 
införande 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Målområde: God vård vid demenssjukdom 

Nr Mått Avgränsning Måltal Följs upp 

 
17 

Antal demensutredningar med diagnos med 
registrering i SveDem av primärvården 
 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

öka Utvecklings
ledare 

 
18 

Antal uppföljningar med registrering i SveDem av 
primärvården 
 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

öka Utvecklings
ledare 

 
19 

Antal registreringar i BPSD-registret av kommuner  
 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

öka Utvecklings
ledare 

Målområde: God vård i livets slut 

 
20 

Antal registreringar i Svenska palliativregistret Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer  

70 % - ig 
täckning 

Utvecklings
ledare 

 
21 

Resultat för de fyra indikatorerna: brytpunktsamtal, 
smärtskattning, munhälsa och ordination av 
injektionsmedel mot ångest. 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

5 % -ig 
förbättr. 

Utvecklings
ledare 

Målområde: Preventivt arbetssätt 

 
22 

Andel personer på SÄBO och korttid som fått en 
riskbedömning med planerade förebyggande 
åtgärder registrerade i Seniort Alert. 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

90 % Utvecklings
ledare 

 
23 

Antal genomförda riskbedömningar, planerade 
förebyggande åtgärder och gjorda uppföljningar 
med registrering i Senior Alert. 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

öka Utvecklings
ledare 

 
24  
 

Antal utförda bedömning av munhälsa enligt ROAG 
med registrering i Senior Alert. 

Resultat redovisas i april och 
oktober till 
verksamhetschefer 

öka Utvecklings
ledare 


