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Visar resultat för alla uppföljnings-och 
kvalitetsindikatorer som ingår i Vårdval Rehab. 
Ger möjlighet till jämförelse mellan alla 
rehabmottagningar som ingår i Vårdval Rehab. 
Data finns på enhetsnivå, områdesnivå 
(nämndområde) och förvaltningsnivå. Systemet är 
publikt. 
Uppdateras månadsvis (vissa uppgifter kan ha två 
månaders eftersläpning). 

Hugin
Ett verksamhetsnära uppföljningsverktyg. Bygger på den egna 
enhetens uppgifter registrerade i journalen. Uppgifter på användar-, 
yrkeskategori- samt enhetsnivå. Systemet innehåller 
standardrapporter, exempelvis statistikrapporter och 
sjukdomsrapporter. Det ger också möjlighet att skapa egna rapporter 
och ta fram patientlistor. Används också för att skicka uppgifter till 
kvalitetsregistren NDR och LVR. Systemet har 2-5 dagars fördröjning 
efter registrering. Datum för senaste patientkontakt framgår på 
startsidan.

Medrave 4

PrimärvårdsKvalitet
Visar hur enheterna följer de nationella och 
evidensbaserade indikatorerna för akuta och kroniska 
tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden 
såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. 
Möjliggör att få ut kvalitetsdata om patienter, 
sjukdomsgrupper och verksamheten. Indikatorerna är 
även nedbrytbara till patientnivå för den egna enheten.
Senast presenterade data är från sista datumet i 
föregående månad, dvs en eftersläpning på upp till en 
månad. 

Används för:
• att se hur vårdcentralen ligger till i de olika 

indikatorerna i jämförelse med övriga offentliga och 
privata enheter inom VGR eller i landet. 

• att få en bra överblick kring om vi levererar god 
kvalitet på vårdcentralen. 

• att ta ut patientlistor på patienter som inte uppfyller 
villkoren för den indikator man valt att studera. 

Används för:
• att ta fram Rehabrapporten. Visar antal viktade 

vårdkontakter enligt Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab
• att ta fram Neuroteamrapporten. Visar antal viktade 

vårdkontakter enligt tilläggsuppdrag neurovårdteam enligt 
Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab.

• att få fram data för KVÅ-koder samt diagnoser.

Används för:
• att se hur rehabmottagningen ligger till i de olika 

indikatorerna i jämförelse med övriga offentliga 
och privata rehabmottagningar i området eller 
inom VGR.

• att förbereda mig inför besök från 
koncernkontoret, eftersom dessa data används i 
uppföljning av verksamheterna inom Vårdval 
Rehab.



Ett förslag till arbetssätt med PrimärvårdsKvalitet och andra Medraverapporter

• Starta i modulen för PrimärvårdsKvalitet 

• Hitta det område ni avser att arbeta med (exempelvis artros) i översiktsbilden

• Titta på hur er enhet ligger till jämfört med andra

• Studera närmare de nationella indikatorerna i området (exempelvis artros-
skola)

• Behöver du titta med andra sökkritier för att komma vidare i arbetet, så gå 
vidare till övriga medraverapporter för att få ut information som passar just ert 
behov. 

• Över tid kan ni 
• fortsätta jämföra och mäta med översiktsbilden i PrimärvårdsKvalitet

• Använda de sökningar ni funnit fungera bäst för ändamålet


