
Praktisk användning av PrimärvårdsKvalitet
och Medrave i förbättringsarbete  
Exempel - Andel patienter som når målvärde för HbA1c



Syfte:

få kunskap om hur enhetens måluppfyllelse av indikatorn ser ut

skapa diskussion på vårdcentralen om behandlingsstrategier och ev. 
förbättringsmöjligheter

Förbättringsarbete/diskussion om måluppfyllelse 
diabetes – HbA1c <52 mmol/mol

Regional jämförelse för indikatorn Di2L: HbA1c <52 i PrimärvårdsKvalitet  



Förslag till metod för förbättringsarbete
Syftet är ett lärande och diskussion för att upptäcka förbättringsområden

Ta fram patientlista för patienter som inte når målvärdet

Varje vårdgivare får en patientlista (sina egna patienter eller blandat)

Välj ut ex 10 patienter att gå igenom och anteckna tänkbara orsaker till 
patologiska värden

Att diskutera på uppföljande möte på enheten:

Fanns det behandling som borde ändras? 

Har patienterna fått livsstilsråd?

Är det någon rutin på enheten som skulle behöva ändras?

Hur ser 
enhetens 

måluppfyllelse 
ut i jämförelse 

med andra 
enheter?



Tänkbara orsaker till ej uppnått målvärde Anteckning
Lämpligt för 
falldiskussion?

Tillfälligt högt värde

Målvärdet är inte relevant för patienten

Otillräcklig behandling

Kontraindikationer för rekommenderad 
behandling

Livsstilsförändring, ej tillräcklig 
information/motivationsarbete

Bristande rutiner på enheten?

Annat?

Genomgång av 10 patienter



Starta Medrave och gå till PrimärvårdsKvalitet - översiktssidan1



Gör de inställningar som du önskar för att göra jämförelse med 
andra enheters måluppfyllelse
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Ta fram patientlista för patienter som inte når målvärdet HbA1c <52

Listan kan tas fram från PrimärvårdsKvalitet eller sjukdomsrapport i Medrave
- vad är skillnaden?

PrimärvårdsKvalitet
Enkelt – inga inställningar behövs, ett fåtal urval är 
möjliga 
• Färdig rapport med data för de senaste 18 

månaderna, inga ytterligare inställningar behövs
• Möjlighet att begränsa urvalet till att välja 

patienter i viss åldersgrupp, kön eller nivå för 
HbA1c

• Enbart listade patienter finns med i rapporten
• Enkelt att ta fram, 3 knapptryck för att få fram 

patientlistan

Medrave - sjukdomsrapport
Kräver inställningar för urval – ger en detaljerad rapport
• Inställningar görs för att välja tidsperiod, 

yrkeskategori och listningsstatus
• Ytterligare inställningar kan göras för att välja 

åldersgrupp, kön eller specifik vårdgivare
• Urvalet kan begränsas till att välja patienter med 

viss behandlingsmetod (kost, tabletter, insulin) samt 
nivå för HbA1c.

• Patientlistan ger automatiskt information om fler 
variabler, ex blodfetter, BMI, andra läkemedel, andra 
diagnoser mm
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Ta fram patientlista för patienter som inte når målvärde från 
PrimärvårdsKvalitet
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4 Ta fram patientlista för patienter som inte når målvärde från 
PrimärvårdsKvalitet - sjukdomsrapport

Klicka i 

cirkeldiagrammet eller 

staplarna för att få en 

patientlista.

• Här är det den gula delen i diagrammet vi valt, 

124 patienter med HbA1c mellan 52-70.

• Sortera ev. listan i kolumnen HbA1c efter 

högsta/lägsta HbA1c. 

• Listan kan också öppnas i Excel för att arbeta 

och sortera i.



Tänkbara orsaker till ej uppnått målvärde Anteckning
Lämpligt för 
falldiskussion?

Tillfälligt högt värde

Målvärdet är inte relevant för patienten

Otillräcklig behandling

Kontraindikationer för rekommenderad 
behandling

Livsstilsförändring, ej tillräcklig 
information/motivationsarbete

Bristande rutiner på enheten?

Annat?

Mall för utskrift


