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Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval fysioterapi 2023  

Utgångspunkten är Primärvårdskvalitet rehabindikatorerna, som hämtas i medrave.  

Gulmarkerade indikatorer har Region Värmland angett som prioriterade att arbeta med under 2023, både gällande att fånga data, följa upp och använda i förbättringsarbete. 

Därutöver förväntas alla mottagningar att lyfta prioriterade indikatorer att arbeta med. 

 

Grupp Indikator Källa KVÅ-kod Nationell riktlinje (företrädelsevis 
Socialstyrelsen) 

eFYSS-verktyg  

Samsjuklighet/ 
Prioritering 
 
Samverkan 

1 Andel patienter med kronisk sjukdom Medrave PVQ  Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppet, 
Generisk modell för rehabilitering 
och delar av  
försäkringsmedicinskt arbete – 
för klinisk verksamhet 

 

2 Andel patienter med kronisk sjukdom 
som har rehabiliteringsplan 

 

3 Andel mångbesökare  Medrave PVQ: 
31 gånger el fler 
de senaste 12 
mån. 

 

4 Andel mångbesökare som har 
rehabiliteringsplan/SIP 

 

 

Kontinuitet 5 Kontinuitetindex för patienter med 
kronisk sjd, senaste 18 mån resp 3 åren, 
fysioterapeut. 

Medrave  
PVQ 

   

 

Levnadsvanor 6 Andel patienter med kronisk sjd och 
otillräcklig fysisk aktivitet som fått 
intervention i sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, som 
rådgivande samtal, stegräknare eller FaR 
utskrivet. 

Medrave 
PVQ 

  
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för prevention och 
behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor 
 
Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdprogrammet, 
levnadsvanor 
 

eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn eller ICD-10-
kod 

7 Andel patienter med kronisk sjd som inte 
längre har otillräcklig fysisk aktivitet 
efter rådgivning.  

Medrave 
PVQ 

 

8 Andel patienter med otillräcklig fysisk 
aktivitet som fått intervention i 
sjukdomsförebyggande metoder för 
ökad fysisk aktivitet, som rådgivande 
samtal, stegräknare eller FaR utskrivet. 

Finns ej jan 2023  

https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
http://fyssweb.azurewebsites.net/
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Grupp Indikator Källa KVÅ-kod Nationell riktlinje (företrädelsevis 
Socialstyrelsen) 

eFYSS-verktyg  

Rörelseorganens 
sjukdomar 

9 Andel patienter som behandlats pga 
sjukdomar i rörelseorganen, på 
rehabenheten 

M00*-M99*, 
R25*, R26* 
Rapportportalen 

 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för rörelseorganens 
sjukdomar 
 
Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppen 
höftledsartros, knäledsartros samt 
vårdprogram distal radiusfraktur 
och tumartros (Ft finns med) 

 

10 Förekomst av diagnos artros i höft och/el 
knä. 

Medrave 
PVQ 

 eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn eller ICD-10-
kod  

11 Andel patienter, med höft- och/el 
knäartros, som deltagit i artrosskola. 

 

12 Andel patienter med höft- och/el 
knäartros som fått handledd träning. 

 

13 Andel patienter med atros som fått 
intervention sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, 
Rådgivande samtal, FaR-recept och/eller 
stegräknare. 

Finns ej jan 2023   

14 Antal fullständiga registreringar av 
patienter med höft-, knä- eller 
handartros i BOA-registret, vilket 
innebär registrering vid 1:a besöket, 
genomförd Artrosskola samt 3-
månadersuppföljning. 

BOA   

15 Resultat BOA BOA   

 

KOL 16 Förekomst av diagnos KOL  Medrave 
PVQ 
 
 
 

 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för vård vid astma och KOL 
 
Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppet, KOL 
(Ft finns med) 

eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn el ICD-10-kod  

17 Andel patienter med KOL som  
genomgått ett 6-minuters gångtest. 

 

18 Andel patienter med KOL som fått 
handledd fysisk träning (kondition och 
styrka) 

 

19 Andel patienter med KOL som fått 
patientutbildning individuellt eller i 
grupp. 

 

20 Andel patienter med KOL som fått 
intervention sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, 
Rådgivande samtal, FaR-recept och/eller 
stegräknare. 

   

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/rorelseorganens-sjukdomar/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/rorelseorganens-sjukdomar/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/rorelseorganens-sjukdomar/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
http://fyssweb.azurewebsites.net/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/astma-och-kol/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/astma-och-kol/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
http://fyssweb.azurewebsites.net/
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Grupp Indikator Källa KVÅ-kod Nationell riktlinje (företrädelsevis 
Socialstyrelsen) 

eFYSS-verktyg  

Stroke 21 Förekomst av diagnos stroke  Medrave 
PVQ 

 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för vård vid stroke 
 
Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppet, stroke 
och TIA – fortsatt vård och 
rehabilitering samt riktlinjer. (Ft 
finns med) 
 

eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn eller ICD-10-
kod  

22 Andel patienter med stroke som 
tränat kondition och styrka med 
fysioterapeut och med inriktning på 
gångförmåga. 

 

23 Andel patienter som haft stroke och 
tränat balans med fysioterapeut och/el 
arbetsterapeut 

 

24 Andel patienter med stroke som fått 
intervention sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, 
rådgivande samtal, FaR-recept och/eller 
stegräknare. 

 

 

Depression 25 Förekomst av depression  Medrave 
PVQ 

  
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för vård vid depression och 
ångestsyndrom 

  

26 Andel patienter med depression som fått 
handledd träning eller basal 
kroppskännedomträning 

27 Andel patienter med depression som fått 
intervention sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, 
rådgivande samtal, FaR-recept och/eller 
stegräknare. 

Finns ej jan 2023  eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn eller ICD-10-
kod 

 

Stressrelaterad ohälsa 28 Förekomst av diagnos stressrelaterad 
psykisk ohälsa 

Medrave 
PVQ 

   

29 Förekomst av diagnos 
utmattningssyndrom 

  

 

Urininkontinens 30 Förekomst av diagnos urininkontinens Medrave 
PVQ 

   

31 Andel patienter med urininkontinens 
som fått bäckenbottenträning 

   

 

Osteporos 32 Förekomst av hög risk för benskörhets-
fraktur hos personer 50 år och äldre 

Medrave 
PVQ 

   

33 Andel patienter med osteoporos som 
fått träning/fallprevention/ 

   

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/stroke/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/stroke/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
http://fyssweb.azurewebsites.net/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/
http://fyssweb.azurewebsites.net/
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balansträning (nytillkommen hög risk för 
benskörhetsfraktur) 

Grupp Indikator Källa KVÅ-kod Nationell riktlinje (företrädelsevis 
Socialstyrelsen) 

eFYSS-verktyg  

Hjärtsjukdom inkl 
Hjärtsvikt  
 

34 Andel patienter som behandlats pga 
hjärtsjukdom, på rehabenheten,  

Finns ej jan 2023  Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för hjärtsjukvård 
 
Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppet, 
Hjärtsvikt – nydebuterad 
(Ft finns med) 
 

 

35 Förekomst av diagnos hjärtsvikt Medrave 
PVQ (hjärtsvikt) 
 
 
I20* – I25*, I50* 
 

  

36 Andel patienter med hjärtsvikt som 
genomgått funktionstest i samband med 
fysisk träning (tolerans för fysisk 
ansträngning och uthållighet) 

  
 
eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn eller ICD-10-
kod ex Hjärtsvikt, 
Kranskärlsjukdom, 
Hjärtrytmrubbningar 

37 Andel patienter med hjärtsjukdom som 
fått handledd fysisk träning av Ft. 

 

38 Andel patienter med hjärtsjukdom som 
fått intervention sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, 
rådgivande samtal, FaR-recept och/eller 
stegräknare. 

Finns ej jan 2023  

 

Diabetes 39 Andel patienter som behandlats pga sin 
diabetes, på rehabenheten  

Finns ej jan 2023 
 
E10* - E14* 
 

 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för diabetesvård 
 
Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppet, 
Diabetes med hög risk för fotsår (Ft 
finns med) 

 

40 Andel patienter med diabetes som fått 
intervention sjukdomsförebyggande 
metoder för ökad fysisk aktivitet, 
rådgivande samtal, FaR-recept och/eller 
stegräknare. 

DV132 
och/eller 
DV133 
och/eller 
DV200 

eFYSS-verktyget är öppet och 
tillgängligt för alla via denna länk 
http://fyssweb.azurewebsites.net/ 
Sök på diagnosnamn eller ICD-10-
kod 

 

Äldre 41 Andel patienter 75 år och äldre som 
genomgått undersökning avseende 
fallrisk och/eller som tränar balans. 

Finns ej jan 2023 PB003 
och/eller 
QB001 

  

 

Rehabiliteringsplan 42 Andel patienter som har fått en 
individanpassad rehabiliteringsplan/ 
överenskommelse upprättad av Ft. 

Finns ej jan 2023  Nationell kliniskt kunskapsstöd: 
Länk till vårdförlopp, vårdprogram 
och riktlinjer. Vårdförloppet, 
Generisk modell för rehabilitering 
och delar av försäkringsmedicinskt 
arbete för klinisk verksamhet 

 

  

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/hjartsjukvard/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/hjartsjukvard/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
http://fyssweb.azurewebsites.net/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/diabetes/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/diabetes/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
http://fyssweb.azurewebsites.net/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
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Grupp Indikator Källa KVÅ-kod Nationell riktlinje (företrädelsevis 
Socialstyrelsen) 

eFYSS-verktyg  

Patientupplevelse 43 Andel patienter som värderar som helhet 
den vård och behandling de fick som 
acceptabel. 

Nationella 
patientenkäten: 
NPE 

   

44 Andel patienter som kände att de blev 
bemötta med respekt och på ett 
hänsynsfullt sätt. 

   

45 Andel patienter som kände sig delaktiga i 
beslut om sin vård och behandling så 
mycket som de önskade.  

   

46 Andel patienter som fick tillräcklig 
information om sitt tillstånd. 

   

47 Andel patienter som kan 
rekommendera rehabenheten till andra. 

   

48 Andel patienter som upplever att 
väntetiden till besök har varit 
acceptabel eller inte väntat. 

   

49 Andel patienter som vid senaste 
besök träffat samma Ft som de brukar 
träffa. 

   

 

Prestationer 50 Antal accepterade vårdbegäran per mån Rapportportalen VUF01   

51 Andel nybesök per mån Rapportportalen VUF01   

52 Antal besök per månad hos fysioterapeut 
(diagnossatta respektive ej diagnossatta)  

Rapportportalen 
och medrave 

VUF01   

53 Antal besök per vecka och per dag Rapportportalen    

54 Andel gruppbaserad behandling per 
månad av totalt antal besök 

Rapportportalen 
eller medrave 

   

55 Antal distanskontakter samtal     

56 Antal distanskontakter video månad    

 

Tillgänglighet 
 
 
 
 
 

57 Andel inom 3 dagar Rapportportal INDT002   

58 Väntetid i dagar till nybesök Dialog    

Övrig uppföljning 

A Öppettider Dialog    

B Bisyssla Dialog    

C Tjänster 1177 
 

Dialog    
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Grupp Övrig uppföljning 

Styrsystem D Ledningssystem 
inklusive följsamhet till styrande 
dokument (Vida) 

Dialog     

 E Patientsäkerhetsberättelse Färdigställd 1 
mars och 
inskickad på 
förfrågan 

   

 F Avvikelser Dialog    

 G Kompetensplan  Dialog    

 H Deltagande i nätverk  Dialog    

 I Samverkan Dialog    

 J Implementering av kunskapsstöd Dialog    

 

Nära vård K Fokus på person och relation     

 L Samordning utifrån personens fokus     

 M Invånare och patienter som aktiva 
medskapare 

    

 N Proaktivit och hälsofrämjande arbete     

       

       

       

       

 


