Titel

Diagramrubrik (Mått)

Länk

Indikatorid

Publicerad

Artros
PVQ Artros Ar1: Mätning av vikt/BMI vid artros

PVQ Artros Ar1: Mätning av vikt/BMI vid Andel patienter med diagnos artros där vikt/BMI finns
artros
dokumenterat de senaste 5 åren

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
98bdc162-a3a3-414c8bdc162-a3a3-414c-a9b8-ff3325b37995
a9b8-ff3325b37995

2016-08-19 08:12

Astma
PVQ Astma As1f: Återbesök för patienter med astma och
underhållsbehandling, LM för/ord

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Astma As1u: Återbesök för patienter med astma och
underhållsbehandling, LM uthämtat

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Astma As1fA: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandl, LM för/ord, all
personal

Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/cc
(= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18
f78cb7-5407-42ce-ad99-d7ac2a17b529
ccf78cb7-5407-42cemån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök
ad99-d7ac2a17b529
hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste
18 mån, LM förskrivet/ordinerat

PVQ Astma As1fL: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandling, LM för/ord, läk

Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
(= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18
mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök
hos läkare senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
ef3f447-49fd-408c-9c26-1a8f04992d0a
7ef3f447-49fd-408c-

PVQ Astma As1fS: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandling, LM för/ord, ssk

Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
(= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18
mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök
hos sjuksköterska senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9a
403ec8-ac4f-452a-a2e2-5a42c1a773db
9a403ec8-ac4f-452a-

PVQ Astma As1fÖ: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandling, LM för/ord, övr

Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
(= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18
mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök
hos annan vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska)
senaste 18 mån, LM förskrivet/ordinerat
Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
(= inhalationssteroider förskrivna minst 2 ggr senaste 18
mån/aktuell ordination senaste 18 mån) som varit på besök
hos läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal senaste
18 mån, LM uthämtat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c3
436738-e1ab-48e5-a219-117cb79c089e
c3436738-e1ab-48e5-

Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
(=förskrivning av inhalationssteroider minst 2 ggr/18 mån)
som varit på besök hos läkare senaste 18 mån, LM
uthämtat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f0
f0a67316-b8e1-45eda67316-b8e1-45ed-9d6c-45b91bdae217

PVQ Astma As1uA: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandl, LM uthämtat, all
personal
PVQ Astma As1uL: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandling, LM uthämtat, läk

9c26-1a8f04992d0a

a2e2-5a42c1a773db

a219-117cb79c089e

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1c
1981ae-6212-414d-b41c-609c2013bd8b
1c1981ae-6212-414db41c-609c2013bd8b

9d6c-45b91bdae217

PVQ Astma As1uS: Återbesök för
Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
patienter med astma och
(=förskrivning av inhalationssteroider minst 2 ggr/18 mån)
ddc35ae-7d2a-48a2-9743-6bda6f0651b0
4ddc35ae-7d2a-48a2underhållsbehandling, LM uthämtat, ssk som som varit på besök hos sjuksköterska senaste 18 mån,
9743-6bda6f0651b0
LM uthämtat
PVQ Astma As1uÖ: Återbesök för
patienter med astma och
underhållsbehandling, LM uthämtat, övr

Andel patienter med astma som har underhållsbehandling
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
(=förskrivning av inhalationssteroider minst 2 ggr/18 mån)
bbfefb8-5edb-4c9c-9fc7-37d9c0afa60c
1bbfefb8-5edb-4c9csom varit på besök hos annan vårdpersonal (än läkare eller
9fc7-37d9c0afa60c
sjuksköterska) senaste 18 mån, LM uthämtat

PVQ Bensår Be1: Prevalens av bensår

Andel av listad befolkning som fått diagnos bensår någon
gång de senaste 18 månaderna

2016-08-19 08:19

2016-08-19 08:16

2016-08-19 08:21

2016-08-19 08:26

2016-08-19 08:28

2016-08-19 08:30

2016-08-19 08:31

2016-08-19 08:32

Bensår
PVQ Bensår Be1: Prevalens av bensår

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/bf
bf211a1d-22f0-4c76211a1d-22f0-4c76-8ec3-6597b9586bc7

2016-08-19 08:56

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ef
ef9aeabf-e9c5-46ed9aeabf-e9c5-46ed-9d29-2d0a97e3d2c3

2016-08-19 08:57

8ec3-6597b9586bc7

PVQ Bensår Be2: Etiologisk diagnos vid bensår

PVQ Bensår Be2: Etiologisk diagnos vid Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos (18
bensår
mån rullande)

9d29-2d0a97e3d2c3

Demens
PVQ Demens De1: Prevalens av demens
PVQ Demens De2f: Läkemedel som kan påverka kognitionen
vid demens, LM förskrivna/ordinerade

PVQ Demens De1: Prevalens av
demens
PVQ Demens De2f: Läkemedel som kan
påverka kognitionen vid demens, LM
förskrivna/ordinerade

Andel av listad befolkning ≥ 65 år som har fått diagnos
demens någon gång de senaste 18 månaderna
Andel patienter med demens som de senaste 18
månaderna förskrivits och/eller ordinerats läkemedel som
kan påverka kognitionen

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4 46c8d13e-d28f-4595aeb3-bfd6a0575384
6c8d13e-d28f-4595-aeb3-bfd6a0575384
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
11af22c6-f83a-47a81af22c6-f83a-47a8-aafd-a18e24bcbb3d
aafd-a18e24bcbb3d

2016-08-19 09:19
2016-08-19 09:20

PVQ Demens De2u: Läkemedel som kan påverka kognitionen
vid demens, LM uthämtade

PVQ Demens De2u: Läkemedel som
kan påverka kognitionen vid demens,
LM uthämtade

Andel patienter med demens som de senaste 18
månaderna hämtat ut läkemedel som kan påverka
kognitionen

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9d3cb919-b623-43e0d3cb919-b623-43e0-937d-11ecc3c7b950

2016-08-19 09:21

PVQ Demens De3: Återbesök för patienter med demens

PVQ Demens De3A: Återbesök för
patienter med demens, all personal

Andel patienter med diagnos demens som varit på
återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan
vårdpersonal de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
286de562-c984-493786de562-c984-4937-857a-48315c67b5b5

2016-08-19 09:22

Andel patienter med diagnos demens som varit på
återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ac
ac8757d8-2df0-45cd8757d8-2df0-45cd-8fc3-aa0d96c9f914

2016-08-19 09:23

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5f
5f301541-73ab-4fb8301541-73ab-4fb8-82fd-3add41b85ae0

2016-08-19 09:24

Andel patienter med diagnos demens som varit på
återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller
sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c6
c61784f6-d47f-44c71784f6-d47f-44c7-bd18-6d16b27df648

2016-08-19 09:25

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a5
a529d610-0f01-4c0229d610-0f01-4c02-b755-54863d26db80

2016-08-19 09:25

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Demens De3L: Återbesök för
patienter med demens, läk

937d-11ecc3c7b950

857a-48315c67b5b5

8fc3-aa0d96c9f914

PVQ Demens De3S: Återbesök för
patienter med demens, ssk

Andel patienter med diagnos demens som varit på
återbesök hos sjuksköterska de senaste 18 månaderna.

82fd-3add41b85ae0

PVQ Demens De3Ö: Återbesök för
patienter med demens, övr

bd18-6d16b27df648

PVQ Demens De4f: Läkemedelsbehandling vid Alzheimer
demens, LM för/ord

PVQ Demens De4f:
Läkemedelsbehandling vid Alzheimer
demens, LM för/ord

Andel patienter med Alzheimer demens eller ospecificerad
demens som fått demensläkemedel de senaste 18
månaderna, LM förskrivna/ordinerade

PVQ Demens De4u: Läkemedelsbehandling vid Alzheimer
demens, LM uthämtade

PVQ Demens De4u:
Läkemedelsbehandling vid Alzheimer
demens, LM uthämtade

Andel patienter med Alzheimer demens eller ospec. demens https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
10af6cfa-d1cd-4545som fått demensläkemedel de senaste 18 månaderna, LM 0af6cfa-d1cd-4545-a191-c1cc2f0b1130
a191-c1cc2f0b1130
uthämtade

PVQ Demens De5: Samsjuklighet vid demens

PVQ Demens De5: Samsjuklighet vid
demens

Andel patienter med demenssjukdom och samtidigt diagnos https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
22fa93fd-4bae-40cddepression, ångest, urininkontinens eller förstoppning de
2fa93fd-4bae-40cd-9ef8-352b2c5b9a16
9ef8-352b2c5b9a16
senaste 18 månaderna

PVQ Depr/Ångest D/Å1: Återbesök eller kontakt efter
nyinsjuknande i depression respektive ångest

PVQ Depr/Ångest D/Å1D: Återbesök
eller kontakt efter nyinsjuknande i
Depression

Andel patienter som som fått återbesök/kontakt inom 2-4
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9db3739a-9aac-4054veckor efter att de vid läkarbesök fått ny diagnos depression db3739a-9aac-4054-a3c7-0d6a32a4380c
a3c7-0d6a32a4380c

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Depr/Ångest D/Å1Å: Återbesök
eller kontakt efter nyinsjuknande i
Ångest

Andel patienter som som fått återbesök/kontakt inom 2-4
veckor efter att de vid läkarbesök fått ny diagnos ångest

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
8668435a-76da-4e7c668435a-76da-4e7c-8ead-57989b8e8ce5
8ead-57989b8e8ce5

2016-08-19 09:30

PVQ Depr/Ångest D/Å2Df: Återbesök efter nyinsatt
läkemedelsbehandling, depression, LM för/ord

PVQ Depr/Ångest D/Å2DfA: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM för/ord, alla

Uppföljningsbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt
(nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid
depression

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
4422803c-c25f-455a422803c-c25f-455a-97f5-5fe399b1a42c

2016-08-19 09:30

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Depr/Ångest D/Å2DfL: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM för/ord, läk

Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
8e8e1eab-3340-4cc7nyinsatt (nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid e8e1eab-3340-4cc7-a0d1-0a5a3f7fea72
a0d1-0a5a3f7fea72
depression

PVQ Depr/Ångest D/Å2DfS: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM för/ord, ssk

Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ce
ce76c614-d2cf-41b2vid nyinsatt (nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling 76c614-d2cf-41b2-8200-f0fda53b0902
8200-f0fda53b0902
vid depression

PVQ Depr/Ångest D/Å2DfÖ: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM för/ord, övr

Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare
eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt
(nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid
depression
Uppföljning med besök hos läkare, sjuksköterska eller
annan vårdpersonal efter 4-8 månader vid nyinsatt
(nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ångest

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4c
4cbbb4fa-b00d-4393bbb4fa-b00d-4393-9766-bbca3f493046

2016-08-19 09:33

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/fe
febfd470-ea3b-49ffbfd470-ea3b-49ff-bff4-f0592a1d9dec

2016-08-19 09:42

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
615a11b3-cc4d-431d15a11b3-cc4d-431d-be5e-5ee1be043ad2

2016-08-19 09:43

b755-54863d26db80

2016-08-19 09:26

2016-08-19 09:27

Depression och Ångest

97f5-5fe399b1a42c

9766-bbca3f493046

PVQ Depr/Ångest D/Å2Åf: Återbesök efter nyinsatt
läkemedelsbehandling, ångest, LM för/ord

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfA: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM för/ord, alla

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfL: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM för/ord, läk

Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt
(nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ångest

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfS: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM för/ord, ssk

Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
6db8ca4e-326c-45d0vid nyinsatt (nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling db8ca4e-326c-45d0-a6e8-7cb46b5d8ce4
a6e8-7cb46b5d8ce4
vid ångest

bff4-f0592a1d9dec

be5e-5ee1be043ad2

2016-08-19 09:29

2016-08-19 09:31

2016-08-19 09:32

2016-08-19 09:44

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅfÖ: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM för/ord, övr

Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare
eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt
(nyförskriven/-ordinerad) läkemedelsbehandling vid ångest

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
0718908b-8ab1-4ed5718908b-8ab1-4ed5-a6c2-20ad2904bdbc

2016-08-19 09:54

PVQ Depr/Ångest D/Å2Du: Återbesök eft nyinsatt
läkemedelsbehandling, depression, LM uthämtade

PVQ Depr/Ångest D/Å2DuA: Återbesök
eft nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM uthämtade, alla

Uppföljningsbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan
vårdpersonal efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade)
läkemedelsbehandling vid depression

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9 9017b2cb-bc24-446a964c-3286a9ed2128
017b2cb-bc24-446a-964c-3286a9ed2128

2016-08-19 09:35

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Depr/Ångest D/Å2DuL: Återbesök
eft nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM uthämtade, läk

Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt
(uthämtade) läkemedelsbehandling vid depression

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
970b5795-e35c-472970b5795-e35c-4729-ad68-627636be179d

2016-08-19 09:39

PVQ Depr/Ångest D/Å2DuS: Återbesök
eft nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM uthämtade, ssk

Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
dd30e371-16a9-46aevid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid
d30e371-16a9-46ae-8368-ca2818a48e22
8368-ca2818a48e22
depression

PVQ Depr/Ångest D/Å2DuÖ: Återbesök
eft nyinsatt läkemedelsbehandling,
depression, LM uthämtade, övr

Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare
eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt
(uthämtade) läkemedelsbehandling vid depression

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a2
a289cf1d-5040-4f6389cf1d-5040-4f63-be0a-12266573c20a

2016-08-19 09:42

PVQ Depr/Ångest D/Å2Åu: Återbesök efter nyinsatt
läkemedelsbehandling, ångest, LM uthämtade

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅuA: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM uthämtade, alla

Uppföljningsbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan
vårdpersonal efter 4-8 månader vid nyinsatt (uthämtade)
läkemedelsbehandling vid ångest

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
969ed93f-e9c2-434b69ed93f-e9c2-434b-9268-6d853efc2df4

2016-08-19 09:55

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅuL: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM uthämtade, läk

Uppföljning med läkarbesök efter 4-8 månader vid nyinsatt
(uthämtade) läkemedelsbehandling vid ångest

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
3e511e8a-b7ff-4258e511e8a-b7ff-4258-9e54-1fc02920a802
9e54-1fc02920a802

2016-08-19 09:56

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅuS: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM uthämtade, ssk

Uppföljning med besök hos sjuksköterska efter 4-8 månader https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b16dd584-6193-45b4vid nyinsatt (uthämtade) läkemedelsbehandling vid ångest
16dd584-6193-45b4-af38-ca220f7483d0
af38-ca220f7483d0

PVQ Depr/Ångest D/Å2ÅuÖ: Återbesök
efter nyinsatt läkemedelsbehandling,
ångest, LM uthämtade, övr

Uppföljning med besök hos annan vårdpersonal (än läkare
eller sjuksköterska) efter 4-8 månader vid nyinsatt
(uthämtade) läkemedelsbehandling vid ångest

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e89a2b1f-c809-430389a2b1f-c809-4303-80e3-5420334dd152

2016-08-19 10:04

PVQ Depr/Ångest D/Å3Df: Behandling med antidepressiva vid PVQ Depr/Ångest D/Å3Df: Behandling
med antidepressiva vid depression, LM
depression, LM för/ord

Andelen patienter med diagnos depression som förskrivits
antidepressiva senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
42457fee-75f1-4e4b2457fee-75f1-4e4b-ae03-71326477751a

2016-08-19 10:07

PVQ Depr/Ångest D/Å3Du: Behandling med antidepressiva vid PVQ Depr/Ångest D/Å3Du: Behandling
med antidepressiva vid depression, LM
depression, LM uthämtade

Andelen patienter med diagnos depression som hämtat ut
antidepressiva de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5e7394be-e545-4338e7394be-e545-4338-81b4-15bb36891fd6

2016-08-19 10:08

PVQ Depr/Ångest D/Å3Åf: Behandling med antidepressiva vid PVQ Depr/Ångest D/Å3Åf: Behandling
med antidepressiva vid ångest, LM
ångest, LM för/ord

Andelen patienter med diagnos ångest som
förskrivits/ordinerats antidepressiva senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c2
c2338ed3-98a1-4ce0338ed3-98a1-4ce0-99ce-3b1d01d33c6e

2016-08-19 10:08

PVQ Depr/Ångest D/Å3Åu: Behandling med antidepressiva vid PVQ Depr/Ångest D/Å3Åu: Behandling
med antidepressiva vid och ångest, LM
och ångest, LM uthämtade

Andelen patienter med diagnos ångest som hämtat ut
antidepressiva de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f7
f79c3904-53d1-4f889c3904-53d1-4f88-9f82-102c2d8e19ae

2016-08-19 10:12

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f4
f4778ca5-d6ec-4ee7778ca5-d6ec-4ee7-a90a-5fc1ba5d3aa5

2016-09-13 08:17

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5f
5fb096a8-6a6a-4cadb096a8-6a6a-4cad-863b-f5aa15b91946

2016-09-19 13:08

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
3b5d3078-e3b6-4a9db5d3078-e3b6-4a9d-9eaa-f7e55712c912

2016-09-19 13:07

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
17e19148-1241-43de7e19148-1241-43de-8a89-465400c0d3d6

2016-09-19 13:07

a6c2-20ad2904bdbc

ad68-627636be179d

be0a-12266573c20a

9268-6d853efc2df4

80e3-5420334dd152

ae03-71326477751a

för/ord

81b4-15bb36891fd6

uthämtade

99ce-3b1d01d33c6e

för/ord

9f82-102c2d8e19ae

uthämtade

2016-08-19 09:41

2016-08-19 09:57

Diabetes
PVQ Diabetes Di1: Prevalens av diabetes

PVQ Diabetes Di1: Prevalens av
diabetes

Andel av listade med diagnos diabetes någon gång de
senaste 18 månaderna

a90a-5fc1ba5d3aa5

PVQ Diabetes Di2: HbA1c vid diabetes

PVQ Diabetes Di2H: HbA1c vid
diabetes, HbA1c > 70 mmol/mol

Andel diabetespatienter som har HbA1c > 70 mmol/mol vid
senaste mätning inom 18 månader

863b-f5aa15b91946

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Diabetes Di2M: HbA1c vid
diabetes, HbA1c mellan 52 och 70

Andel diabetespatienter som har HbA1c mellan 52 och 70
mmol/mol vid senaste mätning inom 18 månader

9eaa-f7e55712c912

PVQ Diabetes Di2L: HbA1c vid
diabetes, HbA1c < 52

Andel diabetespatienter som har HbA1c < 52 mmol/mol vid
senaste mätning inom 18 månader

8a89-465400c0d3d6

PVQ Diabetes Di20: HbA1c vid
diabetes, avsaknad av HbA1c-värde

Andel diabetespatienter för vilka HbA1c saknas de senaste
18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
8656039f-4b10-4e37656039f-4b10-4e37-a478-d8cb335d1ea3

2016-09-13 10:18

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
53fbc4fc-e9b1-47353fbc4fc-e9b1-4735-8ff7-b9f79be34ded

2016-09-19 13:09

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
da01bb9f-65e0-465ea01bb9f-65e0-465e-912f-1c3da887145e

2016-09-19 12:43

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c3
c345a6b0-92da-439e45a6b0-92da-439e-ad03-1f8f9bef3b0f

2016-09-19 12:43

a478-d8cb335d1ea3

PVQ Diabetes Di3: Blodtryck vid diabetes

PVQ Diabetes Di3H: Blodtryck vid
diabetes ≥150/90 mm/Hg

Andel diabetespatienter med blodtryck ≥150/90mm/Hg vid
senaste mätning inom 18 månader

8ff7-b9f79be34ded

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Diabetes Di3M: Blodtryck vid
diabetes 141/86 - 149/89 mm/Hg

Andel diabetespatienter med blodtryck 141/86 - 149/89
mm/Hg vid senaste mätning senaste 18 månaderna

912f-1c3da887145e

PVQ Diabetes Di3L: Blodtryck vid
diabetes BT ≤140/85 mm/Hg

Andel diabetespatienter med blodtryck ≤140/85mm/Hg vid
senaste mätning senaste 18 månaderna

ad03-1f8f9bef3b0f

PVQ Diabetes Di4f: Behandling med statiner vid diabetes, LM
för/ord

PVQ Diabetes Di30: Blodtryck vid
diabetes, avsaknad av aktuellt värde

Andel diabetespatienter för vilka blodtrycksvärde saknas de https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3f
3fde278f-34f7-4408senaste 18 månaderna
de278f-34f7-4408-bcb2-522819371a48
bcb2-522819371a48

PVQ Diabetes Di4f: Behandling
med statiner vid diabetes, LM
för/ord

Andel listade patienter med diagnos diabetes som
förskrivits/ordinerats statiner senaste 18 månaderna, LM
förskrivet/ordinerat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c1
c14d7899-45cf-41a74d7899-45cf-41a7-9143-fa5a7ad48d36

2016-09-19 12:42

Andel listade patienter med diagnos diabetes hämtat ut
statiner senaste 18 månaderna, LM uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
59f45d80-0249-4f089f45d80-0249-4f08-8605-84cadbac0b46

2016-09-19 12:42

2016-09-19 12:41

PVQ Diabetes Di4u: Behandling med statiner vid diabetes, LM PVQ Diabetes Di4u: Behandling
med statiner vid diabetes, LM
uthämtade
uthämtade
PVQ Diabetes Di5: Återbesök för patienter med diabetes

De fyra indikatorena nedantill höger redovisas tillsammans i ett
diagram

9143-fa5a7ad48d36

8605-84cadbac0b46

PVQ Diabetes Di5A: Återbesök för
patienter med diabetes, alla
personalgrupper

Andel patienter med diagnos diabetes som varit på
återbesök hos läkare eller sjuksköterska eller annan de
senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
23ecf561-7a8c-4a7d3ecf561-7a8c-4a7d-b0ed-54b3c10efbd9

PVQ Diabetes Di5: Återbesök för
patienter med diabetes, läk

Andel patienter med diagnos diabetes som varit på
återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0 0efcc595-a4a8-4e2cefcc595-a4a8-4e2c-99c6-434bb31fb0f2
99c6-434bb31fb0f2

PVQ Diabetes Di5: Återbesök för
patienter med diabetes, ssk
PVQ Diabetes Di5: Återbesök för
patienter med diabetes, övr

Andel patienter med diagnos diabetes som varit på
återbesök hos sjuksköterska de senaste 18 månaderna.
Andel patienter med diagnos diabetes som varit på
återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller
sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1 19078120-0f28-4bba9b54-278aa7dcb274
9078120-0f28-4bba-9b54-278aa7dcb274
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
543fdf44-c608-431a43fdf44-c608-431a-922b-d506bb70d28e

b0ed-54b3c10efbd9

922b-d506bb70d28e

2016-09-19 13:08

2016-09-19 12:41
2016-09-19 12:40
2016-09-20 08:28

Förmaksflimmer
PVQ Förmaksflimmer Fö1: Prevalens av förmaksflimmer

PVQ Förmaksflimmer Fö1: Prevalens av Andel av listad befolkning med diagnos förmaksflimmer de
förmaksflimmer
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8f
8f4789f5-694d-46434789f5-694d-4643-b137-0cc7c61ae437
b137-0cc7c61ae437

PVQ Förmaksflimmer Fö2f: Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM För/ord
De tre indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Förmaksflimmer Fö2u: Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM Uthämtade
De tre indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Förmaksflimmer Fö2f0:
Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM För/ord
CHADSVASc = 0
PVQ Förmaksflimmer Fö2f1:
Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM För/ord
CHADSVASc = 1
PVQ Förmaksflimmer Fö2f2:
Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM För/ord
CHADSVASc ≥ 2
PVQ Förmaksflimmer Fö2u0:
Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM Uthämtade
CHADSVASc = 0
PVQ Förmaksflimmer Fö2u1:
Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM Uthämtade
CHADSVASc = 1
PVQ Förmaksflimmer Fö2u2:
Antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer, LM Uthämtade
CHADSVASc ≥ 2

Andel av patienter med förmaksflimmer och CHADSVASc = https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1f
1fca0a18-d7b0-42e80 som förskrivits/ordinerats antikoagulantia senaste 18
ca0a18-d7b0-42e8-9082-834337b9c11b
9082-834337b9c11b
månaderna

2016-08-19 11:54

2016-08-19 12:09

Andel av patienter med förmaksflimmer med CHADSVASc = https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
1 som förskrivits/ordinerats antikoagulantia senaste 18
3745ee7-a7e9-4a98-ac1e-7e9e1512f22c
månaderna

e3745ee7-a7e9-4a98ac1e-7e9e1512f22c

2016-08-19 12:09

Andel av patienter med förmaksflimmer med indikation för
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a
behandling med antikoagulantia (CHADSVASc ≥ 2) som
d5b9d4e-cd6e-402c-96e2-576c750896a5
förskrivits/ordinerats antikoagulantia senaste 18 månaderna

ad5b9d4e-cd6e-402c96e2-576c750896a5

2016-08-19 12:10

Andel av patienter med förmaksflimmer och CHADSVASc = https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
1537154a-39d0-4d860 som som hämtat ut antikoagulantia senaste 18
537154a-39d0-4d86-b613-57cfd2ffd376
b613-57cfd2ffd376
månaderna
Andel av patienter med förmaksflimmer med CHADSVASc = https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
834a8712-90ea-41ef1 som som hämtat ut antikoagulantia senaste 18
34a8712-90ea-41ef-818a-c13c15f90cb2
818a-c13c15f90cb2
månaderna
Andel av patienter med förmaksflimmer som har indikation https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
18f7942c-b344-41e0för behandling med antikoagulantia (CHADSVASc ≥ 2) som 8f7942c-b344-41e0-b08a-64120be520d4
b08a-64120be520d4
hämtat ut antikoagulantia senaste 18 månaderna

2016-08-19 12:11

2016-08-19 12:12

2016-08-19 12:27

Hjärtsvikt
PVQ Hjärtsvikt Hj1: Prevalens av hjärtsvikt

PVQ Hjärtsvikt Hj1: Prevalens av
hjärtsvikt

Andel av listade som fått diagnos hjärtsvikt de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5465f6d6-c892-4b24465f6d6-c892-4b24-a08a-147b3a740cf0

2016-08-19 12:26

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
48a8f374-a6a1-44448a8f374-a6a1-4444-ba82-f9be4b7d882e

2016-08-19 12:30

a08a-147b3a740cf0

PVQ Hjärtsvikt Hj2f: Behandling med betablockare vid
hjärtsvikt, LM för/ord

PVQ Hjärtsvikt Hj2f: Behandling med
betablockare vid hjärtsvikt, LM för/ord

PVQ Hjärtsvikt Hj2u: Behandling med betablockare vid
hjärtsvikt, LM uthämtade

PVQ Hjärtsvikt Hj2u: Behandling med
betablockare vid hjärtsvikt, LM
uthämtade

Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som
förskrivits/ordinerats betablockare senaste 18 månaderna,
LM förskrivet/ordinerat

ba82-f9be4b7d882e

Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som hämtat ut https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/af
af64f2a6-7f15-4fb9betablockare senaste 18 månaderna, LM uthämtade
64f2a6-7f15-4fb9-96db-72034f065d22
96db-72034f065d22

2016-08-19 12:33

PVQ Hjärtsvikt Hj3f: Behandling med ACE-hämmare eller ARB PVQ Hjärtsvikt Hj3f: Behandling med
ACE-hämmare eller ARB vid hjärtsvikt,
vid hjärtsvikt, LM för/ord

Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som
förskrivits/ordinerats ACE-hämmare eller ARB (RAShämmare) senaste 18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat

PVQ Hjärtsvikt Hj3u: Behandling med ACE-hämmare eller ARB PVQ Hjärtsvikt Hj3u: Behandling med
ACE-hämmare eller ARB vid hjärtsvikt,
vid hjärtsvikt, LM uthämtade
LM uthämtade

Andel listade patienter med diagnos hjärtsvikt som hämtat ut https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
818aeec7-4af1-42d2ACE-hämmare eller ARB (RAS-hämmare) senaste 18
18aeec7-4af1-42d2-aa24-c6ba89412e2c
aa24-c6ba89412e2c
månaderna, LM uthämtade

2016-08-19 12:35

PVQ Hjärtsvikt Hj4A: Återbesök för
patienter med hjärtsvikt, alla
personalgrupper

Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på
återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan
vårdpersonal senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
071ab27f-a9a8-4be671ab27f-a9a8-4be6-a279-994ec5b23049

2016-08-19 12:37

PVQ Hjärtsvikt Hj4L: Återbesök för
patienter med hjärtsvikt, läk

Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på
återbesök hos läkare senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b497926c-58c4-44a5497926c-58c4-44a5-b7f4-b2d9e05d52d2

2016-08-19 12:37

LM för/ord

PVQ Hjärtsvikt Hj4: Återbesök för patienter med hjärtsvikt

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9c
9c0d2875-6efa-45870d2875-6efa-4587-8a00-bba9a61e06be
8a00-bba9a61e06be

a279-994ec5b23049

b7f4-b2d9e05d52d2

2016-08-19 12:34

PVQ Hjärtsvikt Hj4S: Återbesök för
patienter med hjärtsvikt, ssk

Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på
återbesök hos sjuksköterska senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3 351de3fc-1e98-49ea89f5-e78337b1eb83
51de3fc-1e98-49ea-89f5-e78337b1eb83

2016-08-19 12:38

PVQ Hjärtsvikt Hj4Ö: Återbesök för
patienter med hjärtsvikt, övr

Andel patienter med diagnos hjärtsvikt som varit på
återbesök hos annan vårdpersonal (än läkare eller
sjuksköterska) senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d d61fcdd2-52aa-4b5f61fcdd2-52aa-4b5f-bfe9-a818b860b5a2
bfe9-a818b860b5a2

2016-08-19 12:39

PVQ Infektion In 3, 7, 10, 15, 23, 28: Andel enskild diagnos av
alla luftvägsdiagnoser

PVQ Infektion In3: Andel akut
mediaotitdiagnoser av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser

Andel akut mediaotitdiagnoser av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
3e004629-3ee5-424be004629-3ee5-424b-8831-b7551eee9bd7

2016-08-19 13:14

De sex indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In7: Andel akut övre
luftvägsinfektion (ÖLI) av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser

Andel akut övre luftvägsinfektion (ÖLI) av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
76272326-643e-4aea6272326-643e-4aea-8283-8909c71dce1d

2016-08-19 13:28

PVQ Infektion In10: Andel
rinosinuitdiagnoser av alla
luftvägsdiagnoser

Andel rinosinuitdiagnoser av alla luftvägsdiagnoser de
senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a
abef742a-853f-4a4bbef742a-853f-4a4b-8907-8303e6346507

2016-08-19 12:40

PVQ Infektion In15: Andel
faryngotonsillitdiagnoser av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser

Andel faryngotonsillitdiagnoser av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f5
f5eab8dc-24f4-45d6eab8dc-24f4-45d6-8572-9a6fe9b2f5ca

2016-08-19 12:45

PVQ Infektion In23: Andel pneumoni av
alla luftvägsinfektionsdiagnoser

Andel pneumoni av alla luftvägsinfektionsdiagnoser de
senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6a
6a8628ad-0c40-48848628ad-0c40-4884-a61f-bdab6ccedead

2016-08-19 13:05

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ef
ef791f60-10a4-4a37791f60-10a4-4a37-a780-ecad9743839a

2016-08-19 13:10

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
8bce4f70-6ccf-444bbce4f70-6ccf-444b-940f-62069f5f1ffa

2016-08-19 13:01

Infektion
8831-b7551eee9bd7

8283-8909c71dce1d

8907-8303e6346507

8572-9a6fe9b2f5ca

a61f-bdab6ccedead

PVQ Infektion In28: Andel akut
bronkitdiagnoser av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser

Andel akut bronkitdiagnoser av alla
luftvägsinfektionsdiagnoser de senaste 12 månaderna

a780-ecad9743839a

PVQ Infektion In1: Antal luftvägsinfektionsdiagnoser/ 1000
listade

PVQ Infektion In1: Antal
Antal luftvägsinfektionsdiagnoser/ 1000 listade de senaste
luftvägsinfektionsdiagnoser/ 1000 listade 12 månaderna

PVQ Infektion In 4, 8, 11, 16, 24, 29: Andel enskild
luftvägsdiagnos /1000 listade
De sex indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In4: Antal akut
mediaotitdiagnoser /1000 listade

Antal akut mediaotitdiagnoser /1000 listade de senaste 12
månaderna

PVQ Infektion In8: Antal övre
luftvägsinfektion (ÖLI) /1000 listade

Antal övre luftvägsinfektion (ÖLI) /1000 listade de senaste
12 månaderna

940f-62069f5f1ffa

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
66c10ce-5321-4eae-b620-464af0fce4f7
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6c
89c04c-c629-4a48-8509-569b495ffb6d

966c10ce-5321-4eaeb620-464af0fce4f7

2016-08-19 13:15

6c89c04c-c629-4a488509-569b495ffb6d

2016-08-19 13:30

PVQ Infektion In11: Antal
rinosinuitdiagnoser /1000 listade
PVQ Infektion In16: Antal
faryngotonsillitdiagnoser /1000 listade
PVQ Infektion In24: Antal
pneumonidiagnoser /1000 listade
PVQ Infektion In29: Andel akut
bronkitdiagnoser /1000 listade

PVQ Infektion In2f: Andel luftvägsinfektioner som
antibiotikabehandlas, LM Förskrivna
PVQ Infektion In2u: Andel luftvägsinfektioner som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

PVQ Infektion In2f: Andel
luftvägsinfektioner som
antibiotikabehandlas, LM
förskrivna/ordinerade
PVQ Infektion In2u: Andel
luftvägsinfektioner som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

PVQ Infektion In5f och 6f: Andel akut mediaotitdiagnoser som PVQ Infektion In5f: Andel akut
mediaotitdiagnoser som
antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM
antibiotikabehandlas, LM
förskrivna/ordinerade
Förskrivna/ordinerade

Antal rinosinuitdiagnoser (ÖLI) /1000 listade de senaste 12
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8f
dc999f-9a79-4bd6-904e-0e34cd0177ab
Antal faryngotonsillitdiagnoser /1000 listade de senaste 12 https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
månaderna
dac7440-e0b3-48be-81bd-514fabd8f509
Antal pneumonidiagnoser /1000 listade de senaste 12
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
månaderna
812afca-3dd6-4eb3-9d85-8fba2c6ae073
Andel akut bronkitdiagnoser /1000 listade de senaste 12
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/aa
månaderna
047971-44dd-44b1-89b3-74682dafccfd
Andel luftvägsinfektionsdiagnoser som antibiotikabehandlas https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
/1000 listade de senaste 12 månaderna, LM
5d05fc0-6175-4bd6-84b6-b69ab83473c5
förskrivna/ordinerade

Andel luftvägsinfektionsdiagnoser som
antibiotikabehandlas/1000 listade de senaste 12
månaderna, LM Uthämtade

8fdc999f-9a79-4bd6904e-0e34cd0177ab

2016-08-19 12:40

1dac7440-e0b3-48be81bd-514fabd8f509

2016-08-19 12:45

4812afca-3dd6-4eb39d85-8fba2c6ae073

2016-08-19 13:06

aa047971-44dd-44b189b3-74682dafccfd

2016-08-19 13:10

95d05fc0-6175-4bd684b6-b69ab83473c5

2016-08-19 13:11

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
09f222dc-6a1f-4ae19f222dc-6a1f-4ae1-94d5-45cf9ee579e1
94d5-45cf9ee579e1

Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser av alla https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ee
akut mediaotitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
cb91b4-58a1-4f56-9d6f-bbcec76a32e3
eecb91b4-58a1-4f56förskrivna/ordinerade
9d6f-bbcec76a32e3

2016-08-19 13:11

2016-08-19 13:16

PVQ Infektion In6f:
Förstahandsantibiotika vid akut
mediaotit, LM Förskrivna/ordinerade

Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM Förskrivna/ordinerade

PVQ Infektion In5u: Andel akut
mediaotitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser av alla https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
71f35eba-bde7-409dakut mediaotitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
1f35eba-bde7-409d-853b-e79fa6fe2b87
853b-e79fa6fe2b87
Uthämtade

2016-08-19 13:16

PVQ Infektion In6u:
Förstahandsantibiotika vid akut
mediaotit, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a4
a4a8e9ba-cd56-4b31a8e9ba-cd56-4b31-8f08-01759cf528c9

2016-08-19 13:23

PVQ Infektion In9f: Andel övre luftvägsinfektioner (ÖLI) som
antibiotikabehandlas, LM Förskrivna

PVQ Infektion In9f: Andel övre
luftvägsinfektioner (ÖLI) som
antibiotikabehandlas, LM för/ord

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
bd0481f2-49f9-4fc9d0481f2-49f9-4fc9-ae8b-35f42cb48edd

2016-08-19 13:31

PVQ Infektion In9u: Andel övre luftvägsinfektioner (ÖLI) som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

PVQ Infektion In9u: Andel övre
luftvägsinfektioner (ÖLI) som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a
ab20f9e9-0aaa-4081b20f9e9-0aaa-4081-8071-c1a36239d655

2016-08-19 13:31

PVQ Infektion In12f och 13f: Andel rinosinuitdiagnoser som
antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM
förskrivna/ordinerade

PVQ Infektion In12f: Andel
rinosinuitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM
Förskrivna/ordinerade

Andel antibiotikabehandlade övre
luftvägsinfektionsdiagnoser (ÖLI) av alla övre
luftvägsinfektionsdiagnoser (ÖLI) de senaste 12
månaderna, LM förskrivna/ordinerade
Andel antibiotikabehandlade övre
luftvägsinfektionsdiagnoser (ÖLI) av alla övre
luftvägsinfektionsdiagnoser (ÖLI) de senaste 12
månaderna, LM Uthämtade
Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser av alla
rinosinuitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
förskrivna/ordinerade

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In13f:
Förstahandsantibiotika vid
rinosinuitdiagnoser, LM
Förskrivna/ordinerade
PVQ Infektion In12u: Andel
rinosinuitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/af
af92593d-a194-498792593d-a194-4987-b365-a101183f5ec5

2016-08-19 12:43

Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser av alla
rinosinuitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b3105ce7-3b8a-45783105ce7-3b8a-4578-b65c-265b6c589bb3

2016-08-19 12:42

PVQ Infektion In13u:
Förstahandsantibiotika vid
rinosinuitdiagnoser, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade rinosinuitdiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
51405c3c-7bce-4e6e1405c3c-7bce-4e6e-a9a7-45e23902f13a

2016-08-19 12:43

PVQ Infektion In14: Förhållande diagnos Förhållande rinosinutdiagnoser och Övre
rinosinuit och ÖLI
luftvägsinfektionsdiagnoser (ÖLI) för patienter ≥15 - < 40år
de senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6c
6ce3454b-19cc-4dc9e3454b-19cc-4dc9-84cd-def37fbfdd04

2016-08-19 12:44

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In5u och 6u: Andel akut mediaotitdiagnoser
som antibiotikabehandlas samt aundel förstahandsantibiotika,
LM uthämtade
De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In12u och 13u: Andel rinosinuitdiagnoser som
antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM
uthämtade
De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In14: Förhållande diagnos rinosinuit och ÖLI

PVQ Infektion In17f och 18f: Andel faryngotonsillitdiagnoser
som antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika,
LM förskrivna/ordinerade

PVQ Infektion In17f: Andel
faryngotonsillit/peritonsillit som
antibiotikabehandlas, LM för/ord

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
22bf6104-ed17-45f32bf6104-ed17-45f3-8fa4-2c0149f086c1
8fa4-2c0149f086c1

8f08-01759cf528c9

ae8b-35f42cb48edd

8071-c1a36239d655

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a8
7440aa-30c5-43f0-9e51-d07f5fccc131
a87440aa-30c5-43f09e51-d07f5fccc131

b365-a101183f5ec5

b65c-265b6c589bb3

a9a7-45e23902f13a

84cd-def37fbfdd04

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser av
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
alla faryngotonsillitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM 1ee8445-6ce9-4c9f-b115-aed577075b1f
d1ee8445-6ce9-4c9fförskrivna/ordinerade
b115-aed577075b1f

2016-08-19 13:21

2016-08-19 12:41

2016-08-19 12:46

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In18f:
Förstahandsantibiotika vid
faryngotonsillit/peritonsillit, LM för/ord

PVQ Infektion In17u och 18u: Andel faryngotonsillitdiagnoser PVQ Infektion In17u: Andel
som antibiotikabeh andlas samt andel förstahandsantibiotika, faryngotonsillit/peritonsillit som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade
LM uthämtade

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM LM förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
57d1e58b-6ec3-40667d1e58b-6ec3-4066-95ce-864e4eafc82d
95ce-864e4eafc82d

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser av
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
alla faryngotonsillitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM 4f5feb2-0223-4cc8-bb03-33e8d938bebd
44f5feb2-0223-4cc8Uthämtade
bb03-33e8d938bebd

2016-08-19 12:48

2016-08-19 12:47

PVQ Infektion In18u:
Förstahandsantibiotika vid
faryngotonsillit/peritonsillit, LM
Uthämtade
PVQ Infektion In19f: Andel
antibiotikabehandlade faryngotonsilliter
med pos Strep-A, LM för/ord

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
49fe9f75-fa6d-41d49fe9f75-fa6d-41d4-b7c8-37a1a9598c7f

2016-08-19 12:49

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med
positiv Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM
förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f3
f30b8de8-fc35-4c180b8de8-fc35-4c18-8336-8a3b3a7d2149

2016-08-19 12:50

PVQ Infektion In19u: Andel antibiotikabehandlade
faryngotonsilliter med pos Strep-A, LM Uthämtade

PVQ Infektion In19u: Andel
antibiotikabehandlade faryngotonsilliter
med pos Strep-A, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med
positiv Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM
Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
36abf0b1-edf7-48286abf0b1-edf7-4828-9115-92590d93f50a

2016-08-19 12:50

PVQ Infektion In20f: Andel antibiotikabehandlade
faryngotonsilliter med neg Strep-A, LM Förskrivna

PVQ Infektion In20f: Andel
antibiotikabehandlade faryngotonsilliter
med neg Strep-A, LM för/ord

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med
negativ Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM
förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
75fa6e3a-35ad-43e15fa6e3a-35ad-43e1-ae17-fab3ec1b4a4d

2016-08-19 13:02

PVQ Infektion In20u: Andel antibiotikabehandlade
faryngotonsilliter med neg Strep-A, LM Uthämtade

PVQ Infektion In20u: Andel
antibiotikabehandlade faryngotonsilliter
med neg Strep-A, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med
negativ Strep-A test de senaste 12 månaderna, LM
Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f2
f26f9425-3c9c-47e66f9425-3c9c-47e6-8914-48352aa69f25

2016-08-19 13:02

PVQ Infektion In21: Andel positiva Strep-A test av alla tagna
Strep-A test

PVQ Infektion In21: Andel positiva Strep- Andel positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test de
A test av alla tagna Strep-A test
senaste 12 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e5d63160-4167-43cc5d63160-4167-43cc-84ae-a5719d3680d7

2016-08-19 13:03

PVQ Infektion In22f: Andel antibiotikabehandlade
faryngotonsilliter utan Strep-A, LM Förskrivna

PVQ Infektion In22f: Andel
antibiotikabehandlade faryngotonsilliter
utan Strep-A, LM för/ord

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser utan
Strep-A de senaste 12 månaderna, LM
förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
99995576-7daf-4d199995576-7daf-4d19-af91-33fc61feb548

2016-08-19 13:04

PVQ Infektion In22u: Andel antibiotikabehandlade
faryngotonsilliter utan Strep-A, LM Uthämtade

PVQ Infektion In22u: Andel
antibiotikabehandlade faryngotonsilliter
utan Strep-A, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser utan
Strep-A de senaste 12 månaderna, LM Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
2032497c-633d-4770032497c-633d-4770-aa43-1a062f6a0a78

2016-08-19 13:05

PVQ Infektion In25 och 26: Andel pneumonidiagnoser som
antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM
förskrivna/ordinerade

PVQ Infektion In25f: Andel
pneumonidiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM för/ord

Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser av alla
pneumonidiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
7ffe174-1987-464e-81c8-9dc7fd315948
27ffe174-1987-464e-

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In26f:
Förstahandsantibiotika vid
pneumonidiagnoser, LM
förskrivna/ordinerade
PVQ Infektion In25u: Andel

Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6c
6ce3883f-7dfe-47e2e3883f-7dfe-47e2-938b-92b65ca64baa
938b-92b65ca64baa

2016-08-19 13:08

pneumonidiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser av alla
pneumonidiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f2
f2b088d9-8ec3-4c41b088d9-8ec3-4c41-8c70-932d9cf20878

2016-08-19 13:07

PVQ Infektion In26u:
Förstahandsantibiotika vid
pneumonidiagnoser, LM Uthämtade

Andel antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som
behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12
månaderna, LM Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/fa
fa3ce651-c98f-4b5b3ce651-c98f-4b5b-8a98-3ddd69a5ce02

2016-08-19 13:09

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Infektion In19f: Andel antibiotikabehandlade
faryngotonsilliter med pos Strep-A, LM Förskrivna

PVQ Infektion In25 och 26: Andel pneumonidiagnoser som
antibiotikabehandlas samt andel förstahandsantibiotika, LM
uthämtade
De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

b7c8-37a1a9598c7f

8336-8a3b3a7d2149

9115-92590d93f50a

ae17-fab3ec1b4a4d

8914-48352aa69f25

84ae-a5719d3680d7

af91-33fc61feb548

aa43-1a062f6a0a78

81c8-9dc7fd315948

8c70-932d9cf20878

8a98-3ddd69a5ce02

PVQ Infektion In27: Förhållande diagnos pneumoni och akut
bronkit

PVQ Infektion In27: Förhållande diagnos Förhållande diagnos pneumoni och akut bronkit de senaste https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2f
2f789ce0-5a89-42c7pneumoni och akut bronkit
12 månaderna
789ce0-5a89-42c7-b22a-389ad9dc5d5e
b22a-389ad9dc5d5e

PVQ Infektion In30f: Andel akut bronkitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM Förskrivna

PVQ Infektion In30f: Andel akut
bronkitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM
förskrivna/ordinerade
PVQ Infektion In30u: Andel akut
bronkitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

PVQ Infektion In30u: Andel akut bronkitdiagnoser som
antibiotikabehandlas, LM Uthämtade

2016-08-19 13:07

2016-08-19 13:09

Andel antibiotikabehandlade akut bronkitdiagnoser av alla
akut bronkitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
förskrivna/ordinerade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5396833a-9fe3-4345396833a-9fe3-4345-8372-d0aba268adf2

2016-08-19 13:12

Andel antibiotikabehandlade akut bronkitdiagnoser av alla
akut bronkitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM
Uthämtade

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
7d12c080-1281-400dd12c080-1281-400d-a7d1-35a13e1b6434

2016-08-19 13:13

8372-d0aba268adf2

a7d1-35a13e1b6434

Ischemisk hjärtsjukdom
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is1: Prevalens av ischemisk
hjärtsjukdom

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is1:
Prevalens av ischemisk hjärtsjukdom

Andel av listade med diagnos ischemisk hjärtsjukdom de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e4fd3502-2508-4bba4fd3502-2508-4bba-98e4-511615dbb0d2
98e4-511615dbb0d2

2016-08-19 13:32

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2f: Behandl med betablockare
vid ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2f:
Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
90919f87-fad5-45aaBehandl med betablockare vid ischemisk som behandlas med betablockare de senaste 18
0919f87-fad5-45aa-8848-2663f18aa47f
8848-2663f18aa47f
hjärtsjukdom, LM för/ord
månaderna, LM förskrivet/ordinerat

2016-08-19 13:32

Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2u: Behandl med betablockare PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is2u:
Behandl med betablockare vid ischemisk som behandlas med betablockare de senaste 18
3418e0cd-fa27-489evid ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade
418e0cd-fa27-489e-9881-38e379c1825a

2016-08-19 13:33

hjärtsjukdom, LM uthämtade

månaderna, LM uthämtade

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3f: Behandl med statiner vid
ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3f:
Behandl med statiner vid ischemisk
hjärtsjukdom, LM för/ord

Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
ba5bc878-1921-4136som behandlas med statiner de senaste 18 månadern, LM a5bc878-1921-4136-8355-90b4d63833e1
8355-90b4d63833e1
förskrivet/ordinerat

2016-08-19 13:33

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3u: Behandl med statiner vid
ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is3u:
Behandl med statiner vid ischemisk
hjärtsjukdom, LM uthämtade

Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9e717437-8c5b-443dsom behandlas med statiner de senaste 18 månadern, LM e717437-8c5b-443d-95d8-c1104db8f122
95d8-c1104db8f122
uthämtade

2016-08-23 07:22

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4f: Behandling med ASA vid
ischemisk hjärtsjukdom, LM för/ord

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4f:
Behandling med ASA vid ischemisk
hjärtsjukdom, LM för/ord

Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c3
c3a38044-920e-4728som behandlas med ASA eller antikoagulantia de senaste
a38044-920e-4728-864d-a683bd303d72
864d-a683bd303d72
18 månaderna, LM förskrivet/ordinerat

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4u: Behandling med ASA vid
ischemisk hjärtsjukdom, LM uthämtade

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is4u:
Behandling med ASA vid ischemisk
hjärtsjukdom, LM uthämtade

Andel listade patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4a
4a95f680-1001-4f95som behandlas med ASA eller antikoagulantia de senaste
95f680-1001-4f95-a041-5cf98f281247
a041-5cf98f281247
18 månaderna, LM uthämtade

2016-08-23 07:23

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5: Återbesök för patienter med PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5A:
Återbesök för patienter med ischemisk
ischemisk hjärtsjukdom

Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som
varit på återbesök hos läkare, sjuksköterska eller annan
vårdpersonal de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
be23edb1-0c17-431ee23edb1-0c17-431e-a00a-2bed8f2824cd

2016-08-23 07:24

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5L:
Återbesök för patienter med ischemisk
hjärtsjukdom, läk

Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som
varit på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c5
c5ee63b0-9e0b-4374ee63b0-9e0b-4374-afbe-b31a019b8ac6
afbe-b31a019b8ac6

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5S:
Återbesök för patienter med ischemisk
hjärtsjukdom, ssk

Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som
varit på återbesök hos sjuksköterska de senaste 18
månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c3
c3dc8514-60cc-4bb6dc8514-60cc-4bb6-a1df-27f702de44e3

2016-08-23 07:24

PVQ Ischemisk hjärtsjukdom Is5Ö:
Återbesök för patienter med ischemisk
hjärtsjukdom, övr

Andel patienter med diagnos ischemisk hjärtsjukdom som
varit på återbesök hos hos annan vårdpersonal (än läkare
eller sjuksköterska) de senaste 18 månaderna.

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
7d2a753d-74a9-4938d2a753d-74a9-4938-9dd4-08842ee66d52

2016-08-23 07:25

PVQ KOL, KOL1: Prevalens av KOL

Andel av listad befolkning med diagnos KOL de senaste 18 https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b5cac292-8dee-414fmånaderna
5cac292-8dee-414f-80da-3e76576168b8
80da-3e76576168b8

hjärtsjukdom, all personal

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

9881-38e379c1825a

a00a-2bed8f2824cd

a1df-27f702de44e3

9dd4-08842ee66d52

2016-08-23 07:23

2016-08-23 07:24

KOL
PVQ KOL, KOL1: Prevalens av KOL

PVQ KOL, KOL2f: Återbesök för patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM förskrivna/ordinerade
De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ KOL, KOL2u: Återbesök för patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM uthämtade

PVQ KOL, KOL2fA: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM för/ord, all
personal
PVQ KOL, KOL2fL: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM för/ord, läk

Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
antikolinergika som fått besök hos läkare, sjuksköterska
eller annan vårdpersonal senaste 18 mån, LM
förskrivet/ordinerat
Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
antikolinergika som fått besök hos läkare senaste 18 mån,
LM förskrivet/ordinerat

PVQ KOL, KOL2fS: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM för/ord, ssk

Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a5
a5e7d4d1-d1ad-48ebantikolinergika som fått besök hos sjuksköterska senaste 18 e7d4d1-d1ad-48eb-af4c-cd4fabb6fe9e
af4c-cd4fabb6fe9e
mån, LM förskrivet/ordinerat

PVQ KOL, KOL2fÖ: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM för/ord, övr

Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
antikolinergika som fått besök hos annan vårdpersonal (än
läkare eller sjuksköterska) senaste 18 mån, LM
förskrivet/ordinerat
Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
antikolinergika som fått besök hos läkare, sjuksköterska
eller annan vårdpersonal senaste 18 mån, LM uthämtat

PVQ KOL, KOL2uA: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM uthämtat, all
personal

2016-08-26 07:33

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9e6a5fda-028c-4a1ae6a5fda-028c-4a1a-a076-93636930c6ef

2016-08-26 07:33

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9c
9ce2e895-d5b5-4926e2e895-d5b5-4926-be2f-0bd7d001380a

2016-08-26 07:34

a076-93636930c6ef

be2f-0bd7d001380a

2016-08-26 07:35

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ea
ea1e0fdd-d020-47f41e0fdd-d020-47f4-9562-050a9d651914

2016-08-26 07:37

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
27009407-e674-46cb7009407-e674-46cb-b010-c268083676cc

2016-08-26 07:38

9562-050a9d651914

b010-c268083676cc

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ KOL, KOL2uL: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM uthämtat, läk

Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
antikolinergika som fått besök hos läkare senaste 18 mån,
LM uthämtat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
17d1de76-386e-40b07d1de76-386e-40b0-a957-9a3e6ac1101e
a957-9a3e6ac1101e

PVQ KOL, KOL2uS: Återbesök för
Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4f
4fef5db4-4ae5-4963patienter med KOL och
antikolinergika som fått besök hos sjuksköterska senaste 18 ef5db4-4ae5-4963-8b44-8998d4347694
8b44-8998d4347694
underhållsbehandling, LM uthämtat, ssk mån, LM uthämtat

2016-08-26 07:41

2016-08-26 07:42

PVQ KOL, KOL2uÖ: Återbesök för
patienter med KOL och
underhållsbehandling, LM uthämtat, övr

Andel patienter med KOL och underhållsbehandling med
antikolinergika som fått besök hos annan vårdpersonal (än
läkare eller sjuksköterska) senaste 18 mån, LM uthämtat

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6a
6a2f880a-2e8f-43f42f880a-2e8f-43f4-b1aa-04da81f120f5

2016-08-26 07:42

PVQ KOL, KOL3: Regelbundna återbesök för patienter med
KOL efter exacerbation

PVQ KOL, KOL3;1: Ett återbesök efter
exacerbation för patienter med KOL

Andel patienter med KOL som senaste 36-18 mån fått
diagnos Exacerbation och därefter (18-0 mån) varit på 1
återbesök (med diagnos KOL eller Exacerbation)

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9d05d930-e664-4297d05d930-e664-4297-971e-b4e5788c13bb

2016-08-30 11:22

De två indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ KOL, KOL3;2: Minst 2 återbesök
efter exacerbation för patienter med
KOL
PVQ KOL, KOL4A: Återbesök för
patienter med KOL inom 6 veckor efter
exacerbation, alla

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1 16a4ebfa-2e1e-417e6a4ebfa-2e1e-417e-94e1-74b8abaa2d8b
94e1-74b8abaa2d8b

2016-08-26 07:44

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b7424a05-0e6e-4d8a7424a05-0e6e-4d8a-83d0-1fd2aa94e990

2016-08-26 07:46

PVQ KOL, KOL4L: Återbesök för
patienter med KOL inom 6 veckor efter
exacerbation, läk

Andel patienter med KOL som senaste 36-18 mån fått
diagnos Exacerbation och därefter (18-0 mån) varit på minst
2 återbesök (med diagnos KOL eller Exacerbation)
Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos
Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med
diagnos KOL hos läkare, sjuksköterska eller annan
vårdpersonal
Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos
Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med
diagnos KOL hos läkare

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
d0480644-0735-42400480644-0735-4240-b73d-ed3ae8c817e7

2016-08-26 07:47

PVQ KOL, KOL4S: Återbesök för
patienter med KOL inom 6 veckor efter
exacerbation, ssk

Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos
Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med
diagnos KOL hos sjuksköterska

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
3253aefc-79fd-4fe5253aefc-79fd-4fe5-a87c-37bf96c694ca

2016-08-26 07:48

PVQ KOL, KOL4Ö: Återbesök för
patienter med KOL inom 6 veckor efter
exacerbation, övr

Andel patienter som senaste 18 mån fått diagnos
Exacerbation och därefter inom 6 v varit på besök med
diagnos KOL hos annan vårdpersonal (än läkare eller
sjuksköterska)

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
3247478c-3286-458f247478c-3286-458f-9bf4-b6c05830e1cb

2016-08-26 08:21

PVQ Kontinuitet Ko1: Kontinuitetsindex för patienter med
kronisk somatisk sjukdom

PVQ Kontinuitet Ko1Alla:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, alla grupper

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
somatisk sjukdom (Ischemisk hjärtsjukdom, Hjärtsvikt,
717b421-7306-4aaa-b090-98169ba99b5c
TIA/Stroke, Förmaksflimmer, Diabetes, KOL, Osteoporos,
Demens och Artros) de senaste 18 månaderna

De elva indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Kontinuitet Ko1Ar:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Artros

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Artros) de senaste 18 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko1Be:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Bensår

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Bensår) de senaste 3 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko1De:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Demens

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Demens) de senaste 18 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko1Di:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Diabetes

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Diabetes) de senaste 18 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko1FF:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Förmaksflimmer

PVQ KOL, KOL4: Återbesök för patienter med KOL inom 6
veckor efter exacerbation
De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

b1aa-04da81f120f5

971e-b4e5788c13bb

83d0-1fd2aa94e990

b73d-ed3ae8c817e7

a87c-37bf96c694ca

9bf4-b6c05830e1cb

Kontinuitet
e717b421-7306-4aaab090-98169ba99b5c

2016-08-26 08:22

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a
abcb1670-4ce5-4272bcb1670-4ce5-4272-b704-b3860b953b4e

2016-08-26 08:23

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
109075b9-358a-43d009075b9-358a-43d0-a596-a035ea8ecb4a

2016-08-26 08:23

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
368d7580-fad1-431b68d7580-fad1-431b-9d7e-eb888509d7b9

2016-08-26 08:23

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a6
a6285258-dd90-45d3285258-dd90-45d3-971b-b0269744669d

2016-08-26 08:24

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Förmaksflimmer) de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2a
2aa099a2-bd10-411ba099a2-bd10-411b-81be-30d59d5e7b17

2016-08-26 08:24

PVQ Kontinuitet Ko1Hj:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Hjärtsvikt

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Hjärtsvikt) de senaste 18 månaderna
samt för Bensår de senaste 3 månaderna)

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
66549284-dd1a-42146549284-dd1a-4214-a1b2-98effbdec855

2016-08-26 08:24

PVQ Kontinuitet Ko1Is:
Kontinuitetsindex vid kron somatisk
sjukdom, Ischemisk hjärtsjukdom

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Ischemisk hjärtsjukdom) de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4f
4fdef348-29f6-47f6def348-29f6-47f6-9b6a-f4b428d98d9b

2016-08-26 08:25

b704-b3860b953b4e

a596-a035ea8ecb4a

9d7e-eb888509d7b9

971b-b0269744669d

81be-30d59d5e7b17

a1b2-98effbdec855

9b6a-f4b428d98d9b

PVQ Kontinuitet Ko1KOL:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, KOL

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (KOL) de senaste 18 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko1Os:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, Osteoporos

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (Osteoporos) de senaste 18 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko1T/S:
Kontinuitetsindex vid kronisk somatisk
sjukdom, TIA/Stroke

Kontinuitetsindex för läkarbesök i för patienter med kronisk
somatisk sjukdom (TIA/Stroke) de senaste 18 månaderna

PVQ Kontinuitet Ko2: Kontinuitetsindex för patienter med
psykisk sjukdom

PVQ Kontinuitet Ko2: Kontinuitetsindex
för patienter med psykisk sjukdom

Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med psykisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
4b177d24-c7be-4583sjukdom (ångest och depression) de senaste 18 månaderna b177d24-c7be-4583-adc0-0392c016dd69
adc0-0392c016dd69

PVQ Kontinuitet Ko3: Kontinuitetsindex för patienter med
samsjuklighet

PVQ Kontinuitet Ko3;2:
Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (2
kroniska sjukdomar)

Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med 2
kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c4
c43deafd-cb5f-46a03deafd-cb5f-46a0-a667-0b9b5e149825

2016-08-26 08:27

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Kontinuitet Ko3;3:
Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (3
kroniska sjukdomar)

Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med 3
kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
7605a616-021a-4e5d605a616-021a-4e5d-b6f1-7b31e61a5c5b

2016-08-26 08:27

PVQ Kontinuitet Ko3;4:
Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (4
kroniska sjukdomar)

Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med 4
kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
29f73da1-2438-45d89f73da1-2438-45d8-b4ad-420517253f60

2016-08-26 08:28

PVQ Kontinuitet Ko3;5:
Kontinuitetsindex vid samsjuklighet (≥ 5
kroniska sjukdomar)

Kontinuitetsindex för läkarbesök för patienter med ≥5
kroniska sjukdomar (somatiska och/eller psykiska) de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a7
a723d7fe-70a3-4f2823d7fe-70a3-4f28-8fd8-ac289b62e167

2016-08-26 08:28

PVQ Levnadsvanor Le1: Registrering av tobaksbruk hos
personer med kronisk sjukdom

PVQ Levnadsvanor Le1Alla:
Registrering av tobaksbruk vid kronisk
sjukdom, alla grupper

Andel personer med kronisk sjukdom för vilka tobaksbruk är https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8f
8fcc9511-656a-42f4dokumenterat de senaste 18 månaderna
cc9511-656a-42f4-8d63-862aab3be105
8d63-862aab3be105

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le1Ar: Registrering
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
Artros
Levnadsvanor Le1As: Registrering av
tobaksbruk vid kronisk sjukdom, Astma

Andel personer med Artros för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f5 f530252f-ac26-487230252f-ac26-4872-acb5-9992a41536e2
acb5-9992a41536e2

2016-08-26 08:29

Andel personer med astma för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9 9991c859-510e-4315991c859-510e-4315-b77e-2a23cfe816b2
b77e-2a23cfe816b2

2016-08-26 08:30

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
57638e82-b337-43cb7638e82-b337-43cb-aeff-d2e5a8791187

2016-08-26 08:25

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7f
7ff32dfc-9149-45b9f32dfc-9149-45b9-abc3-dffafb16f0b5

2016-08-26 08:26

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ce
ce09cb8b-6f4b-423a09cb8b-6f4b-423a-962c-6c71fc322aa0

2016-08-26 08:26

aeff-d2e5a8791187

abc3-dffafb16f0b5

962c-6c71fc322aa0

a667-0b9b5e149825

b6f1-7b31e61a5c5b

b4ad-420517253f60

8fd8-ac289b62e167

2016-08-26 08:27

Levnadsvanor
2016-08-26 08:29

PVQ Levnadsvanor Le1De: Registrering Andel personer med demens för vilka tobaksbruk är
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Demens

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/cf
cfb71c88-d3bc-4417b71c88-d3bc-4417-b4fe-f0972fa4e7f8

2016-08-26 08:30

PVQ Levnadsvanor Le1Dep:
Registrering av tobaksbruk vid kronisk
sjukdom, Depression

Andel personer med depression för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6c
6c857489-7df7-478e857489-7df7-478e-86a5-78365908ec07

2016-08-26 08:31

PVQ Levnadsvanor Le1Di: Registrering
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
Diabetes

Andel personer med diabetes för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2a
2a9beb03-e3d1-446d9beb03-e3d1-446d-a8f3-b3733b856e64

2016-08-26 08:31

PVQ Levnadsvanor Le1FF: Registrering Andel personer med förmaksflimmer för vilka tobaksbruk är
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Förmaksflimmer

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b605b8c1-4cab-4f16605b8c1-4cab-4f16-9625-afd24cd50fdb

2016-08-26 08:32

PVQ Levnadsvanor Le1Hj: Registrering
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
Hjärtsvikt

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
d58162fe-3445-4ff758162fe-3445-4ff7-890c-1ed1c2ce0f42

2016-08-26 08:36

PVQ Levnadsvanor Le1Hy: Registrering Andel personer med Hypertoni för vilka tobaksbruk är
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Hypertoni

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a3
a3229474-b74d-4a04229474-b74d-4a04-986a-508883f52d78

2016-08-26 08:37

PVQ Levnadsvanor Le1Is: Registrering
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
Ischemisk Hjärtsjukdom

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
717a0bff-d4bd-4b5a17a0bff-d4bd-4b5a-800f-2b02bc2e5f24

2016-08-26 08:37

b4fe-f0972fa4e7f8

86a5-78365908ec07

a8f3-b3733b856e64

Andel personer med hjärtsvikt för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

9625-afd24cd50fdb

890c-1ed1c2ce0f42

Andel personer med ischemisk hjärtsjukdom för vilka
tobaksbruk är dokumenterat de senaste 18 månaderna

986a-508883f52d78

800f-2b02bc2e5f24

PVQ Levnadsvanor Le1KOL:
Registrering av tobaksbruk vid kronisk
sjukdom, KOL

Andel personer med KOL för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
74955fe1-4642-40994955fe1-4642-4099-89df-25ee1ad34fa5

2016-08-26 08:37

PVQ Levnadsvanor Le1Os: Registrering Andel personer med osteoporos för vilka tobaksbruk är
av tobaksbruk vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Osteoporos

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b2d25c39-53ca-47852d25c39-53ca-4785-803c-310dcfaab04d

2016-08-26 08:38

PVQ Levnadsvanor Le1Sch:
Registrering av tobaksbruk vid kronisk
sjukdom, Schitzofreni

Andel personer med schitzofreni för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
18ce6a4e-b86c-46058ce6a4e-b86c-4605-81e0-6fec50b9cf45

2016-08-26 08:38

PVQ Levnadsvanor Le1T/S:
Registrering av tobaksbruk vid kronisk
sjukdom, TIA/Stroke

Andel personer med TIA/Stroke för vilka tobaksbruk är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a8
a8bdedb0-f66b-43c1bdedb0-f66b-43c1-be3b-7fedb37a840b

2016-08-26 08:39

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
300283bd-8252-489f00283bd-8252-489f-ab36-e8d42e3dd5b8

2016-08-26 08:39

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
bafddde0-2b1a-4054afddde0-2b1a-4054-8755-b12e428eb1fe

2016-08-26 08:39

89df-25ee1ad34fa5

803c-310dcfaab04d

81e0-6fec50b9cf45

be3b-7fedb37a840b

PVQ Levnadsvanor Le2: Icke-rökare bland personer med
kronisk sjukdom

PVQ Levnadsvanor Le2Alla: Icke-rökare Andel patienter med kronisk sjukdom som är fd rökare eller
vid kronisk sjukdom, alla grupper
aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le2Ar: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Artros

ab36-e8d42e3dd5b8

Andel patienter med artros som är fd rökare eller aldrig rökt
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

8755-b12e428eb1fe

PVQ Levnadsvanor Le2As: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Astma

Andel patienter med astma som är fd rökare eller aldrig rökt https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8a
8ad5f1d1-9db1-42c4enl journaluppgift de senaste 18 månaderna
d5f1d1-9db1-42c4-be45-6b89870085fc
be45-6b89870085fc

PVQ Levnadsvanor Le2De: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Demens

Andel patienter med Demens som är fd rökare eller aldrig
rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
41261b82-5c62-4e931261b82-5c62-4e93-af25-07e81a5c87ce
af25-07e81a5c87ce

PVQ Levnadsvanor Le2Dep: Icke-rökare Andel patienter Depression som är fd rökare eller aldrig rökt https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
449ff7ec-494b-463bvid kronisk sjukdom, Depression
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna
49ff7ec-494b-463b-95b3-e415ef871d1b
95b3-e415ef871d1b
PVQ Levnadsvanor Le2Di: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Diabetes

Andel patienter med Diabetes som är fd rökare eller aldrig
rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna
Andel patienter med förmaksflimmer som är fd rökare eller
aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna
Andel patienter med Hjärtsvikt som är fd rökare eller aldrig
rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
79bd97bd-c09e-436e9bd97bd-c09e-436e-803e-417f6073ca73

2016-08-26 08:42

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
80dc4fcb-8896-4d620dc4fcb-8896-4d62-ab71-a86b42baabd7

2016-08-26 08:43

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f0
f060ca71-aec3-4dc360ca71-aec3-4dc3-89f2-e16e7fa01971

2016-08-26 08:43

ab71-a86b42baabd7

PVQ Levnadsvanor Le2Hy: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Hypertoni

Andel patienter med Hypertoni som är fd rökare eller aldrig
rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

2016-08-26 08:42

2016-08-26 08:42

803e-417f6073ca73

PVQ Levnadsvanor Le2Hj: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Hjärtsvikt

2016-08-26 08:41

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
d13e56d8-e263-4d5b13e56d8-e263-4d5b-b8e7-ed2edb34a721
b8e7-ed2edb34a721

PVQ Levnadsvanor Le2FF: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Förmaksflimmer

2016-08-26 08:40

89f2-e16e7fa01971

PVQ Levnadsvanor Le2Is: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Ischemisk
hjärtsjukdom

Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom som är fd
rökare eller aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
62068ebb-9218-48ba2068ebb-9218-48ba-9144-f30a8b0be977

2016-08-26 08:44

PVQ Levnadsvanor Le2KOL: Ickerökare vid kronisk sjukdom, KOL

Andel patienter med KOL som är fd rökare eller aldrig rökt
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/fb
fb609c2c-bf09-4ebf609c2c-bf09-4ebf-9757-8fa105a28922

2016-08-26 08:45

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
d041ebad-c956-4197041ebad-c956-4197-b953-75600e0682a2

2016-08-26 08:45

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
24262370-eeaf-40264262370-eeaf-4026-b1ce-a6a3cccabd78

2016-08-26 08:46

9144-f30a8b0be977

9757-8fa105a28922

PVQ Levnadsvanor Le2Os: Icke-rökare
vid kronisk sjukdom, Osteoporos

Andel patienter med Osteoporos som är fd rökare eller
aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

b953-75600e0682a2

PVQ Levnadsvanor Le2Sch: IcIckeAndel patienter med Schitzofreni som är fd rökare eller
rökare vid kronisk sjukdom, Schitzofreni aldrig rökt enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

b1ce-a6a3cccabd78

PVQ Levnadsvanor Le2T/S: Icke-rökare Andel patienter TIA/ Stroke som är fd rökare eller aldrig rökt https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f3
f36f8fcb-9b8e-432cvid kronisk sjukdom, TIA/ Stroke
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna
6f8fcb-9b8e-432c-b059-6859436431c1
b059-6859436431c1

2016-08-26 08:46

PVQ Levnadsvanor Le3: Rådgivning till personer med kron
sjukdom som är dagligrökare, olika kroniska diagnoser

PVQ Levnadsvanor Le3Alla: Rådgivning Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare
till dagligrökare vid kronisk sjukdom, alla och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
grupper

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le3Ar: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Artros

Andel patienter med artros som är dagligrökare och som fått https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
rökavvänjning de senaste 18 månaderna
4572bbb-d73a-41e2-8d71-b1227481732b

PVQ Levnadsvanor Le3As: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Astma

Andel patienter med astma som är dagligrökare och som
fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le3De: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Demens

Andel patienter med Demens som är dagligrökare och som
fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
41630b55-6949-4b741630b55-6949-4b74-bc85-6595bd3eae86
bc85-6595bd3eae86

e4572bbb-d73a-41e28d71-b1227481732b

2016-08-26 08:48

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ae
aec694ab-5e6a-4bc5c694ab-5e6a-4bc5-86b1-cecc2b42dcef

2016-08-26 08:49

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
29b82574-9378-4bfb9b82574-9378-4bfb-a621-cc4101151d54

2016-08-26 08:49

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/dc
dc2ef0bd-b3e5-42be2ef0bd-b3e5-42be-82e3-3ca2290bef1c

2016-08-26 08:50

86b1-cecc2b42dcef

a621-cc4101151d54

PVQ Levnadsvanor Le3Dep: Rådgivning Andel patienter med Depression som är dagligrökare och
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
Depression

2016-08-26 08:48

82e3-3ca2290bef1c

PVQ Levnadsvanor Le3Di: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Diabetes

Andel patienter med Diabetes som är dagligrökare och som https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c0
c0d377a0-323a-4a8cfått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
d377a0-323a-4a8c-b9a6-185612b75d9d
b9a6-185612b75d9d

PVQ Levnadsvanor Le3FF: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Förmaksflimmer

Andel patienter med Förmaksflimmer som är dagligrökare
och som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le3Hj: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Hjärtsvikt

Andel patienter med Hjärtsvikt som är dagligrökare och som https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9a
9a4259a5-bb0d-40fbfått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
4259a5-bb0d-40fb-b227-604dee74edf5
b227-604dee74edf5

PVQ Levnadsvanor Le3Hy: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Hypertoni

Andel patienter med Hypertoni som är dagligrökare och som https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
94d28dc5-f964-4630fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
4d28dc5-f964-4630-8164-f186cfed72d8
8164-f186cfed72d8

PVQ Levnadsvanor Le3Is: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Ischemisk hjärtsjd

Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom som är
dagligrökare och som fått rökavvänjning de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/bf
bf4c30e9-2a26-48ad4c30e9-2a26-48ad-beb6-aad04ca6d38d

2016-08-26 08:55

PVQ Levnadsvanor Le3KOL:
Rådgivning till dagligrökare vid kronisk
sjukdom, KOL

Andel patienter med KOL som är dagligrökare och som fått
rökavvänjning de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f8
f813531b-c40c-408a13531b-c40c-408a-a17b-709cb834e71b

2016-08-26 08:55

PVQ Levnadsvanor Le3Os: Rådgivning
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
Osteoporos

Andel patienter Osteoporos som är dagligrökare och som
fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5a
5a2c0f19-82fc-45ff2c0f19-82fc-45ff-be06-05858c34e14d

2016-08-26 08:55

PVQ Levnadsvanor Le3Sch: Rådgivning Andel patienter med Schitzofreni som är dagligrökare och
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
Schitzofreni

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c0
c0c57a99-d99d-40a3c57a99-d99d-40a3-9fef-c0d9883a0014

2016-08-26 08:57

PVQ Levnadsvanor Le3T/S: Rådgivning Andel patienter med TIA/Stroke som är dagligrökare och
till dagligrökare vid kronisk sjukdom,
som fått rökavvänjning de senaste 18 månaderna
TIA/Stroke

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e995054b-94ca-4b07995054b-94ca-4b07-a1c4-6858cdb862ed
a1c4-6858cdb862ed

2016-08-26 08:57

PVQ Levnadsvanor Le3: Rådgivning till personer med kron
sjukdom som är dagligrökare, olika åtgärder

PVQ Levnadsvanor Le3DV111: Enkla
råd om tobaksbruk till dagligrökare med
kronisk sjukdom

Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare
och som fått Enkla råd om tobaksbruk (DV111) de senaste
18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
6245bbaf-fa6a-4ef8245bbaf-fa6a-4ef8-b792-e039fb835ad8

2016-08-26 08:51

De fyra indikatorena nedan redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Levnadsvanor Le3DV112: Rådgiv
samtal om tobaksbruk till dagligrökare
med kronisk sjukdom

Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
02400d97-cefa-4281och som fått Rådgivande samtal om tobaksbruk (DV112) de 2400d97-cefa-4281-8b2c-47b389ac44c1
8b2c-47b389ac44c1
senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le3DV113: Kvalific
rådgiv samtal om tobaksbruk till
dagligrökare med kron sjukdom

Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare
och som fått Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk
(DV113) de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0c
0cebece0-bedd-4c8febece0-bedd-4c8f-aed0-f8203253b24f

2016-08-26 08:52

PVQ Levnadsvanor Le3EjRåd: Ingen
rådgivning till dagligrökare med kronisk
sjukdom

Andel patienter med kronisk sjukdom som är dagligrökare
och som inte fått någon fått rökavvänjning de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
77bbb28e-189a-46b07bbb28e-189a-46b0-b972-6ac5228047f1

2016-08-26 08:52

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
97eacc4d-4a18-4dc17eacc4d-4a18-4dc1-8b5b-ee30a4e9a848
8b5b-ee30a4e9a848

beb6-aad04ca6d38d

a17b-709cb834e71b

be06-05858c34e14d

9fef-c0d9883a0014

b792-e039fb835ad8

aed0-f8203253b24f

b972-6ac5228047f1

2016-08-26 08:50

2016-08-26 08:53

2016-08-26 08:53

2016-08-26 08:54

2016-08-26 08:51

PVQ Levnadsvanor Le4: Personer med kronisk sjukdom som
efter tobaksrådgivning slutat röka, olika kroniska diagnoser
De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le4: Dagligrökare med kronisk sjukdom
som slutat röka, olika åtgärder
De fyra indikatorena nedan redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Levnadsvanor Le4Alla: Rökstopp
efter tobaksrådgivning vid kronisk
sjukdom, alla grupper

Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare
rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och
som nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Ar: Rökstopp
Andel personer med Artros som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Artros
nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4As: Rökstopp
Andel personer med Astma som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Astma
nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4De: Rökstopp
Andel personer med Demens som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Demens
nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Dep: Rökstopp Andel personer med Depression som varit dagligrökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och
sjukdom, Depression
som nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Di: Rökstopp
Andel personer med Diabetes som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Diabetes
nu är före detta rökare enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4FF: Rökstopp
Andel personer med förmaksflimmer som varit dagligrökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och
sjukdom, Förmaksflimmer
som nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Hj: Rökstopp
Andel personer med Hjärtsvikt som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Hjärtsvikt
nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de senaste
18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Hy: Rökstopp
Andel personer med Hypertoni som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Hypertoni
nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de senaste
18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Is: Rökstopp
Andel personer med Ischemisk hjärtsjukdom som varit
efter tobaksrådgivning vid kronisk
dagligrökare rökare och som fått tobaksrådgivning de
sjukdom, Ischemisk hjärtsjd
senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettrökare enl
journaluppgift de senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4KOL: Rökstopp Andel personer med KOL som varit dagligrökare rökare och
efter tobaksrådgivning vid kronisk
som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som nu är
sjukdom, KOL
före detta cigarettrökare enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Os: Rökstopp
Andel personer Osteoporos som varit dagligrökare rökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
sjukdom, Osteoporos
nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de senaste
18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4Sch: Rökstopp Andel personer medSchitzofreni som varit dagligrökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och
sjukdom, Schitzofreni
som nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4T/S: Rökstopp
Andel personer med TIA/Stroke som varit dagligrökare
efter tobaksrådgivning vid kronisk
rökare och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och
sjukdom, TIA/Stroke
som nu är före detta cigarettrökare enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4DV111:
Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare
Rökstopp efter Enkla råd om tobaksbruk rökare och som fått Enkla råd om tobaksbruk de senaste 5
vid kronisk sjukdom
åren och som nu är före detta trökare enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le4DV112:
Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare
Rökstopp efter Rådgivande samtal om
rökare och som fått Rådgivande samtal om tobaksbruk de
tobaksbruk vid kronisk sjukdom
senaste 5 åren och som nu är före detta cigarettrökare enl
journaluppgift de senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor
Le4DV113:Rökstopp efter Kvalificerat
rådgivande samtal om tobaksbruk vid
kron sjukd

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
7b9ce59e-2f29-4165b9ce59e-2f29-4165-8da5-cb9ed261becb

2016-08-26 08:58

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
0129d386-490f-40d5129d386-490f-40d5-a453-9c7b687b7185

2016-08-26 09:04

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
137cbb4d-8d69-4ee737cbb4d-8d69-4ee7-a3f8-9b9a43f17ae9

2016-08-26 09:05

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5d7ebefa-8e0e-4d32d7ebefa-8e0e-4d32-8010-a6dd8d40048a

2016-08-26 09:06

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
da2073b4-8d5b-46d4a2073b4-8d5b-46d4-9a0f-7a1d389efb1b

2016-08-26 09:06

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5332ea36-86bb-4179332ea36-86bb-4179-bfc5-0be4729903e7

2016-08-26 09:07

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3f
3ff60e96-03df-4ac7f60e96-03df-4ac7-a04f-caa2822efee0

2016-08-26 09:11

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
93bc60d7-014d-4b0e3bc60d7-014d-4b0e-ae2d-4abf3f7d056a

2016-08-26 09:11

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
489e8082-d8e6-4b1489e8082-d8e6-4b14-b9e0-4228e85e2521

2016-08-26 09:12

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
66b8bb15-32cc-4d236b8bb15-32cc-4d23-b018-ccc3e38adacb

2016-08-26 09:12

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9f
9f79a707-7d97-418279a707-7d97-4182-b2d4-7c58b44181fb

2016-08-26 09:12

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e9f7ed4d-85d5-4df19f7ed4d-85d5-4df1-9510-ad9f5ee6fa7f

2016-08-26 09:13

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
60488556-9575-408b0488556-9575-408b-bc8a-fa770e5b6b82

2016-08-26 09:13

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1f
1f8f2672-414d-487b8f2672-414d-487b-962a-d0d1fe073ffd

2016-08-26 09:13

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5d75e486-9757-4a42d75e486-9757-4a42-8ab7-937220378278

2016-09-20 08:28

8da5-cb9ed261becb

a453-9c7b687b7185

a3f8-9b9a43f17ae9

8010-a6dd8d40048a

9a0f-7a1d389efb1b

bfc5-0be4729903e7

a04f-caa2822efee0

ae2d-4abf3f7d056a

b9e0-4228e85e2521

b018-ccc3e38adacb

b2d4-7c58b44181fb

9510-ad9f5ee6fa7f

bc8a-fa770e5b6b82

962a-d0d1fe073ffd

8ab7-937220378278

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
14946bf-4693-40b1-abb7-3ae620b88b2d
214946bf-4693-40b1abb7-3ae620b88b2d

Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
rökare och som fått Kvalificerat rådgivande samtal om
9661a7f-5c84-4ca4-95b9-cc486d2080fd
b9661a7f-5c84-4ca4tobaksbruk de senaste 5 åren och som nu är före detta
95b9-cc486d2080fd
cigarettrökare enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

2016-08-26 09:08

2016-08-26 09:10

PVQ Levnadsvanor Le4EjStopp: Inget
rökstopp efter tobaksrådgivning vid
kronisk sjukdom

Andel personer med kronisk sjukdom som varit dagligrökare
och som fått tobaksrådgivning de senaste 5 åren och som
fortfarande röker enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
Andel personer med kronisk sjukdom för vilka fysisk aktivitet
är dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6a
6a44b778-50ed-473e44b778-50ed-473e-94a5-cdf75d2cfa67

2016-08-26 09:11

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2f
2f4da41a-2bad-43b54da41a-2bad-43b5-bded-b711f88638c0

2016-08-26 09:14

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
3104c6cf-6490-41f1104c6cf-6490-41f1-bd53-674f6acd15f0

2016-08-26 09:15

PVQ Levnadsvanor Le5As: Registrering Andel personer med Astma för vilka fysisk aktivitet är
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Astma

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/df
df61e1f0-b8cc-474b61e1f0-b8cc-474b-be00-33492fb9be8e

2016-08-26 09:15

PVQ Levnadsvanor Le5De: Registrering Andel personer med Demens för vilka fysisk aktivitet är
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Demens

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7c
7c2508d6-0796-48b92508d6-0796-48b9-a458-4637aa121aa9

2016-08-26 09:16

PVQ Levnadsvanor Le5Dep:
Registrering av fysisk aktivitet vid
kronisk sjukdom, Depression
PVQ Levnadsvanor Le5Di: Registrering
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Diabetes

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9 9b995d70-4505-4ddba6fc-d2cf10d2ea8b
b995d70-4505-4ddb-a6fc-d2cf10d2ea8b
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/dc
dcd26b7f-b83b-416cd26b7f-b83b-416c-8b04-0c2487c4d763

PVQ Levnadsvanor Le5: Registrering av fysisk aktivitet vid
kronisk sjukdom

PVQ Levnadsvanor Le5Alla:
Registrering av fysisk aktivitet vid
kronisk sjukdom, alla grupper

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le5Ar: Registrering
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Artros

94a5-cdf75d2cfa67

bded-b711f88638c0

Andel personer med Artros för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

bd53-674f6acd15f0

Andel personer med Depression för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Andel personer med Diabetes för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

be00-33492fb9be8e

a458-4637aa121aa9

8b04-0c2487c4d763

2016-08-26 09:16

2016-08-26 09:16

PVQ Levnadsvanor Le5FF: Registrering Andel personer med Förmaksflimmer för vilka fysisk aktivitet https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2c
2cad76a6-d1f9-4dc5av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
är dokumenterat de senaste 18 månaderna
ad76a6-d1f9-4dc5-b5fe-df6f954b7234
b5fe-df6f954b7234
Förmaksflimmer

2016-08-26 09:17

PVQ Levnadsvanor Le5Hj: Registrering
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Hjärtsvikt

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
5d600e6c-e6b2-416ad600e6c-e6b2-416a-9bf5-d81c633afca4

2016-08-26 09:18

PVQ Levnadsvanor Le5Hy: Registrering Andel personer med Hypertoni för vilka fysisk aktivitet är
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Hypertoni

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
93ccdef4-8412-4db53ccdef4-8412-4db5-865a-7f38a68547fa

2016-08-26 09:20

PVQ Levnadsvanor Le5Is: Registrering
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Ischemisk hjärtsjukdom

Andel personer med Ischemisk hjärtsjukdom för vilka fysisk
aktivitet är dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1c
1ce84b72-56fe-4a37e84b72-56fe-4a37-9f78-c6405e10c2c5

2016-08-26 09:21

PVQ Levnadsvanor Le5KOL:
Registrering av fysisk aktivitet vid
kronisk sjukdom, KOL

Andel personer med KOL för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
88666362-cdca-44d48666362-cdca-44d4-8ed1-b1fa063c01e5

2016-08-26 09:22

PVQ Levnadsvanor Le5Os: Registrering Andel personer med Osteoporos för vilka fysisk aktivitet är
av fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
dokumenterat de senaste 18 månaderna
Osteoporos

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8a
8adfd22c-d9a6-46cbdfd22c-d9a6-46cb-9ffd-030f9ad8ddf5

2016-08-26 09:22

PVQ Levnadsvanor Le5Sch:
Registrering av fysisk aktivitet vid
kronisk sjukdom, Schitzofreni

Andel personer med Schitzofreni för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/cc
cce0a3c6-1a97-4ff1e0a3c6-1a97-4ff1-8f2c-1b0a8270c573

2016-08-26 09:23

PVQ Levnadsvanor Le5T/S:
Registrering av fysisk aktivitet vid
kronisk sjukdom, TIA/Stroke

Andel personer med TIA/Stroke för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2f
2fe9b433-68cd-4a03e9b433-68cd-4a03-b9ee-03859fe563f3

2016-08-26 10:17

PVQ Levnadsvanor Le6: Tillräcklig fysisk aktivitet vid kronisk
sjukdom

PVQ Levnadsvanor Le6Alla: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, alla
grupper

Andel patienter med kronisk sjukdom som utövar fysisk
aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste
18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
1286a926-8ec3-456b286a926-8ec3-456b-86f2-bf4adbcd8f79

2016-08-26 10:17

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le6Ar: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Artros

Andel patienter med Artros som utövar fysisk aktivitet ≥150
minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
87adb665-f571-4f717adb665-f571-4f71-9d96-5993929a500f

2016-08-26 10:17

PVQ Levnadsvanor Le6As: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Astma

Andel patienter med kronisk sjukdom som utövar fysisk
aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste
18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
7319dfd3-4a9a-4886319dfd3-4a9a-4886-a595-9b089b6ef244

2016-08-26 10:18

Andel personer Hjärtsvikt för vilka fysisk aktivitet är
dokumenterat de senaste 18 månaderna

9bf5-d81c633afca4

865a-7f38a68547fa

9f78-c6405e10c2c5

8ed1-b1fa063c01e5

9ffd-030f9ad8ddf5

8f2c-1b0a8270c573

b9ee-03859fe563f3

86f2-bf4adbcd8f79

9d96-5993929a500f

a595-9b089b6ef244

PVQ Levnadsvanor Le6De: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Demens

Andel patienter med Demens som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e101817d-2226-4f48101817d-2226-4f48-a1d2-fcb61fde050e

2016-08-26 10:18

PVQ Levnadsvanor Le6Dep: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Depression

Andel patienter med Depression som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
963d0fd9-7f4c-4ec363d0fd9-7f4c-4ec3-9c76-55e6080f1cca

2016-08-26 10:18

PVQ Levnadsvanor Le6Di: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Diabetes

Andel patienter med Diabetes som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a6
a64bca37-129e-40eb4bca37-129e-40eb-a291-220ed27b7e3c

2016-08-26 10:19

PVQ Levnadsvanor Le6FF: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Förmaksflimmer

Andel patienter med Förmaksflimmer som utövar fysisk
aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste
18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6c
6c96da71-2d56-4acf96da71-2d56-4acf-a50c-81df54af2d37

2016-08-26 10:19

PVQ Levnadsvanor Le6Hj: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Hjärtsvikt

Andel patienter med Hjärtsvikt som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6
6918a224-7c72-44fe918a224-7c72-44fe-8569-fd6ce7aaffb8

2016-08-26 10:20

PVQ Levnadsvanor Le6Hy: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Hypertoni

Andel patienter med Hypertoni som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9f
9feec32d-c078-40a4eec32d-c078-40a4-b298-abd8a199ab57

2016-08-26 10:20

PVQ Levnadsvanor Le6Is: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Ischemisk hjärtsjukdom

Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom som utövar
fysisk aktivitet ≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ac
ace171c2-bd8d-464ce171c2-bd8d-464c-9e40-919632a78880

2016-08-26 10:21

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/cc
ccd1b14f-4d21-4364d1b14f-4d21-4364-bff6-e8bf8a2afb2c

2016-08-26 10:21

PVQ Levnadsvanor Le6KOL:Tillräcklig
Andel patienter med KOL som utövar fysisk aktivitet ≥150
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom, KOL minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

a1d2-fcb61fde050e

9c76-55e6080f1cca

a291-220ed27b7e3c

a50c-81df54af2d37

8569-fd6ce7aaffb8

b298-abd8a199ab57

9e40-919632a78880

bff6-e8bf8a2afb2c

PVQ Levnadsvanor Le6Os: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Osteoporos

Andel patienter med Osteoporos som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9523097b-0d88-4af0523097b-0d88-4af0-934e-b3d76e046f38

2016-08-26 10:21

PVQ Levnadsvanor Le6Sch: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
Schitzofreni

Andel patienter med Schitzofreni som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
9541dbea-2702-4760541dbea-2702-4760-86e9-1f9bfd169a05

2016-08-26 10:22

PVQ Levnadsvanor Le6T/S: Tillräcklig
fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom,
TIA/Stroke

Andel patienter med TIA/Stroke som utövar fysisk aktivitet
≥150 minuter/vecka enl journaluppgift de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
98961c6f-6c6d-42de8961c6f-6c6d-42de-996e-ce03feba99b5

2016-08-26 11:50

PVQ Levnadsvanor Le7: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd
och otillräcklig fysisk akt, olika kroniska diagnoser

PVQ Levnadsvanor Le7Alla:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk akt, alla grupper

Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning
om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
156a1c2c-2880-48ea56a1c2c-2880-48ea-9ace-7abf304cc8a9

2016-08-26 13:20

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le7Ar:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och
otillräcklig fysisk aktivitet, Artros
PVQ Levnadsvanor Le7As:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och
otillräcklig fysisk aktivitet, Astma
PVQ Levnadsvanor Le7De:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och
otillräcklig fysisk aktivitet, Demens

Andel patienter med Artros och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna
Andel patienter med Astma och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna
Andel patienter med Demens och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1 12291142-93c3-49bb2291142-93c3-49bb-8efc-ebecafcf3c4f
8efc-ebecafcf3c4f

2016-08-26 13:20

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7 7294a4df-90bd-4e4f294a4df-90bd-4e4f-b1d3-8acedd15d0c5
b1d3-8acedd15d0c5

2016-08-26 13:21

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6a
6ac8ecb0-8727-4d3bc8ecb0-8727-4d3b-bdd3-ed009e64f1ab

2016-08-26 13:21

PVQ Levnadsvanor Le7Dep:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk akt, Depression

Andel patienter med Depression och otillräcklig fysisk
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning
om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
7820ee09-34f6-40dc820ee09-34f6-40dc-85ea-22928f1c48c5

2016-08-26 13:21

PVQ Levnadsvanor Le7Di:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk aktivitet, Diabetes

Andel patienter med Diabetes och otillräcklig fysisk aktivitet https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
000e4468-0d10-44e2(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk 00e4468-0d10-44e2-b451-074d31e1e863
b451-074d31e1e863
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

2016-08-26 13:23

PVQ Levnadsvanor Le7FF:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk akt, Förmaksflimmer

Andel patienter med Förmaksflimmer och otillräcklig fysisk
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning
om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

2016-08-27 04:38

PVQ Levnadsvanor Le7Hj:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk akt, Hjärtsvikt

Andel patienter med Hjärtsvikt och otillräcklig fysisk aktivitet https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f2
f2aae461-a88f-4e7b(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk aae461-a88f-4e7b-852f-df3f5614243f
852f-df3f5614243f
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

934e-b3d76e046f38

86e9-1f9bfd169a05

996e-ce03feba99b5

9ace-7abf304cc8a9

bdd3-ed009e64f1ab

85ea-22928f1c48c5

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/0
05885564-4452-41de5885564-4452-41de-822d-9d9f7911f864
822d-9d9f7911f864

2016-08-27 04:38

PVQ Levnadsvanor Le7Hy:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk akt, Hypertoni

Andel patienter med Hypertoni och otillräcklig fysisk aktivitet https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
55fbbc20-d6f0-4043(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk 5fbbc20-d6f0-4043-9d68-0d1abafd6aa4
9d68-0d1abafd6aa4
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le7Is:
Rådgivning/FaR vid kron sjukd och
otillräcklig fys akt, Ischemisk hjärtsjukd

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
17012765-9ead-48d47012765-9ead-48d4-be90-d453784a975e

2016-08-27 04:39

PVQ Levnadsvanor Le7KOL:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk aktivitet, KOL
PVQ Levnadsvanor Le7Os:
Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd och
otillräcklig fysisk akt, Osteoporos

Andel patienter med Ischemisk hjärtsjukdom och otillräcklig
fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått
rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18
månaderna
Andel patienter med KOL och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk
aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna
Andel patienter med Osteoporos och otillräcklig fysisk
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning
om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2 2e24b976-c213-4479e24b976-c213-4479-b63b-63fee6523de8
b63b-63fee6523de8

2016-08-27 04:39

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
8b2c5496-43e2-4148b2c5496-43e2-4148-9ad0-7e2b1e7a9031

2016-08-27 04:40

PVQ Levnadsvanor Le7Sch:
Rådgivning/FaR vid kron sjukd och
otillräcklig fys aktivitet, Schitzofreni

Andel patienter med Schitzofreni och otillräcklig fysisk
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning
om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a2
a2b3861c-f539-4e4bb3861c-f539-4e4b-a435-f64e293115ad

2016-08-27 04:40

be90-d453784a975e

9ad0-7e2b1e7a9031

a435-f64e293115ad

PVQ Levnadsvanor
Andel patienter TIA/Stroke och otillräcklig fysisk aktivitet
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
376cfe06-a7cf-4b84Le7T/S:Rådgivning/FaR vid kron sjukd
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått rådgivning om fysisk 76cfe06-a7cf-4b84-bd31-700fecb08167
bd31-700fecb08167
och otillräcklig fysisk aktivitet, TIA/Stroke aktivitet/FaR de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le7: Rådgivning/FaR vid kronisk sjukd
och otillräcklig fysisk akt, olika åtgärder
De fem indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Levnadsvanor Le8: Tillräcklig fysisk aktivitet efter
rådgivning vid kron sjukd, olika kroniska diagnoser

De fjorton indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett
diagram

PVQ Levnadsvanor Le7DV131: Enkla
råd om fysisk aktivitet vid kronisk
sjukdom

2016-08-27 04:39

2016-08-27 04:40

Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Enkla råd
om fysisk aktivitet vid kronisk sjukdom (DV131) de senaste
18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le7DV132:
Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk
Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Rådgivande
vid kronisk sjukdom
samtal om fysisk aktivitet (DV 132) de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le7DV133:
Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk
Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Kvalificerat
aktivitet vid kronisk sjukdom
rådgivande samtal om fysisk aktivitet (DV133) de senaste
18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le7DV200:
Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk
Utfärdande av recept på fysisk aktivitet aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fått Utfärdande
(FaR) vid kronisk sjukdom
av recept på fysisk aktivitet (FaR) (DV200) de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le7EjRåd: Ingen
Andel patienter med kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk
rådgivning om fysisk aktivitet vid kronisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som inte fått någon
sjukdom
rådgivning om fysisk aktivitet/FaR de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le8Alla: Tillräcklig
Andelen personer med kronisk sjukdom och otillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid kron fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter
sjukd, alla grupper
rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig
fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4c
4c980089-e921-4087980089-e921-4087-a318-df442a50166a

2016-08-26 13:25

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
22f2bb09-b85f-4fc82f2bb09-b85f-4fc8-81bc-7897c179d67b

2016-08-26 13:25

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
341c153d-9bbd-462a41c153d-9bbd-462a-8fd9-a34726b27128

2016-08-26 13:26

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7f
7f7983b6-8965-4a087983b6-8965-4a08-b6cb-8653e6cdb4a9

2016-08-26 13:27

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
925606a1-5c07-41f025606a1-5c07-41f0-935b-8421118b6b90

2016-08-27 04:37

PVQ Levnadsvanor Le8Ar: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukdom, Artros

Andelen personer med Artros och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de
senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl
journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
de3310c-d23f-45e5-881d-8d7008edc368
5de3310c-d23f-45e5-

PVQ Levnadsvanor Le8As: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukdom, Astma

Andelen personer med Astma och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de
senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl
journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ef
f7401a-24b2-48a2-8718-9ed75dc26950
eff7401a-24b2-48a2-

PVQ Levnadsvanor Le8De: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukdom, Demens

Andelen personer med Demens och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/9
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning 7a03ded-beb7-44d3-821b-2ee940c24784
97a03ded-beb7-44d3de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
821b-2ee940c24784
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8Dep: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukd, Depression

Andelen personer med Depression och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ec
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning c0b96a-9686-4dec-bf8b-70e8762c2cd9
ecc0b96a-9686-4decde senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
bf8b-70e8762c2cd9
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

a318-df442a50166a

81bc-7897c179d67b

8fd9-a34726b27128

b6cb-8653e6cdb4a9

935b-8421118b6b90

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5c
9fb2f7-52b2-4940-b9ac-afe3356e2c6d
5c9fb2f7-52b2-4940b9ac-afe3356e2c6d

881d-8d7008edc368

8718-9ed75dc26950

2016-08-27 04:41

2016-08-27 04:41

2016-08-27 04:42

2016-09-19 12:38

2016-09-19 12:38

PVQ Levnadsvanor Le8Di: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukdom, Diabetes

Andelen personer med Diabetes och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning 77062c4-78c2-42f1-bd3c-65f0a48d35c0
877062c4-78c2-42f1de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
bd3c-65f0a48d35c0
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8FF: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid kron
sjukd, Förmaksflimmer

Andelen personer med Förmaksflimmer och otillräcklig
fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter
rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig
fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8Hj: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukd, Hjärtsvikt

Andelen personer med Hjärtsvikt och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c9
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning c50721-bffb-41c3-ba77-ac18eef749c2
c9c50721-bffb-41c3de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
ba77-ac18eef749c2
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8Hy: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukdom, Hypertoni

Andelen personer med Hypertoni och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a4
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning 81aaba-411f-4a1f-9d62-c9b986c4c8d5
a481aaba-411f-4a1fde senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
9d62-c9b986c4c8d5
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7
2fb14ac-6dca-49fd-b6b3-1add64b7e1e3
72fb14ac-6dca-49fdb6b3-1add64b7e1e3

PVQ Levnadsvanor Le8Is: Tillräcklig
Andelen personer med Ischemisk hjärtsjukdom och
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/6a
fysisk akt efter rådgivning vid kron sjukd, otillräcklig fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som fade0a-f713-4b4d-a29f-655fe75b6d47
6afade0a-f713-4b4dIschemisk hjärtsjukd
efter rådgivning de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig
a29f-655fe75b6d47
fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8: Aktivitet efter Rådgivning om fysisk
aktivitet vid kronisk sjukd, olika åtgärder

De fem indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Levnadsvanor Le8KOL: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukdom, KOL

Andelen personer med KOL och otillräcklig fysisk aktivitet
(<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning de
senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl
journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8Os: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukd, Osteoporos

Andelen personer med Osteoporos och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning 2222b84-40f5-4e2e-88e7-698b7793152a
32222b84-40f5-4e2ede senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
88e7-698b7793152a
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8Sch: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid kron
sjukd, Schitzofreni

Andelen personer med Schitzofreni och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning 4ef6226-8fa9-44a4-8eba-6cf55d41ca2e
54ef6226-8fa9-44a4de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
8eba-6cf55d41ca2e
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8T/S: Tillräcklig
fysisk aktivitet efter rådgivning vid
kronisk sjukd, TIA/Stroke

Andelen personer med TIA/Stroke och otillräcklig fysisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter rådgivning 8c28b04-d352-4953-a6d4-e77c31d3a29c
38c28b04-d352-4953de senaste 5 åren inte längre har otillräcklig fysisk aktivitet
a6d4-e77c31d3a29c
enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

PVQ Levnadsvanor Le8DV131: Aktivitet Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet (<150
efter Enkla råd om fysisk aktivitet vid
aktivitetsminuter/vecka) som efter Enkla råd om fysisk
kronisk sjukdom
aktivitet (DV131) de senaste 5 åren inte längre har
otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le8DV 132: Aktivitet Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet (<150
efter Rådgivande samtal om fysisk
aktivitetsminuter/vecka) som efter Rådgivande samtal om
aktivitet vid kronisk sjukd
fysisk aktivitet (DV 132) de senaste 5 åren inte längre har
otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18
månaderna
PVQ Levnadsvanor Le8DV133: Aktivitet Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet (<150
efter Kval rådgivande samtal om fysisk aktivitetsminuter/vecka) som efter Kvalificerat rådgivande
akt vid kron sjukd
samtal om fysisk aktivitet (DV133) de senaste 5 åren inte
längre har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de
senaste 18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le8DV200: Aktivitet Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet (<150
efter Recept på fysisk aktivitet (FaR) vid aktivitetsminuter/vecka) som efter Utfärdande av recept på
kronisk sjukd
fysisk aktivitet (FaR) (DV200) de senaste 5 åren inte längre
har otillräcklig fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste
18 månaderna
PVQ Levnadsvanor Le8EjAkt: Ej fysiskt Andelen personer med kronisk sjukdom och otillräcklig
aktiva efter rådgivning vid kronisk
fysisk aktivitet (<150 aktivitetsminuter/vecka) som efter
sjukdom
rådgivning de senaste 5 åren fortfarande har otillräcklig
fysisk aktivitet enl journaluppgift de senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
3b804fb-0c08-458c-8181-3009d24b10aa
23b804fb-0c08-458c8181-3009d24b10aa

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a2
d8aa19-1d79-433e-b9b4-6bcb58699c5b
a2d8aa19-1d79-433eb9b4-6bcb58699c5b

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/1
e9513a2-3687-4ad8-bc2d-9b24339df6bc
1e9513a2-3687-4ad8bc2d-9b24339df6bc

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/c5
e04428-b5e9-446f-b5c0-6653d0be4e8f
c5e04428-b5e9-446fb5c0-6653d0be4e8f

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/d
86589f1-548c-4d32-984f-d0808df649ba
d86589f1-548c-4d32984f-d0808df649ba

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
66280e6-f7ca-4e2a-bfcf-cc9a5672c334
b66280e6-f7ca-4e2abfcf-cc9a5672c334

2016-09-19 12:35

2016-08-27 04:55

2016-09-20 08:29

2016-09-20 08:27

2016-08-27 04:58

2016-08-27 04:58

2016-08-27 04:59

2016-08-27 04:59

2016-08-27 05:00

2016-09-09 07:08

2016-09-09 07:08

2016-08-27 04:56

2016-08-27 04:56

2016-08-27 04:55

Samsjuklighet
PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P1: Återbesök eller
hembesök vid kronisk sjukdom

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P1:
Återbesök eller hembesök vid kronisk
sjukdom

Andel patienter med kronisk sjukdom som fått hembesök
eller varit på återbesök hos läkare eller sjuksköterska de
senaste 18 månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4f
4ffd27c5-5908-4b1dfd27c5-5908-4b1d-b66f-5f8dc5671086

2016-08-27 05:00

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2: Andel pat med 2, 3, 4
eller ≥5 kroniska sjukdomar

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2;2:
Andel pat med 2 kroniska sjukdomar

Andel patienter med 2 kroniska sjukdomar de senaste 18
månaderna

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/a1
a193e4ce-02a7-43f093e4ce-02a7-43f0-94f9-23edc5cc18ae

2016-08-27 05:00

De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2;3:
Andel pat med 3 kroniska sjukdomar

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2
20978c05-c9ae-41800978c05-c9ae-4180-97fb-32214c1be154

2016-08-27 05:01

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b0c0fa60-315c-4cb80c0fa60-315c-4cb8-9555-914c385c32ac

2016-08-27 05:01

b66f-5f8dc5671086

94f9-23edc5cc18ae

Andel patienter med 3 kroniska sjukdomar de senaste 18
månaderna

97fb-32214c1be154

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2;4:
Andel pat med 4 kroniska sjukdomar

Andel patienter med 4 kroniska sjukdomar de senaste 18
månaderna

9555-914c385c32ac

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P2;5:
Andel pat med minst 5 kroniska
sjukdomar

Andel patienter med minst 5 kroniska sjukdomar de senaste https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/4
49654e8a-a4d3-42e918 månaderna
9654e8a-a4d3-42e9-8080-11cd59cebfb1
8080-11cd59cebfb1

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3: Antal läkarbesök för
patienter med 1, 2, 3,4 eller ≥5 kroniska sjukdomar

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3;1:
Antal läkarbesök för patienter med en
kronisk sjukdom

Antal läkarbesök senaste året per listad patient med en
kronisk sjukdom

De fem indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3;2:
Antal läkarbesök för patienter med två
kroniska sjukdomar

Antal läkarbesök senaste året per listad patient med två
kroniska sjukdomar

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3;3:
Antal läkarbesök för patienter med tre
kroniska sjukdomar

Antal läkarbesök senaste året per listad patient med tre
kroniska sjukdomar

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3;4:
Antal läkarbesök för patienter med fyra
kroniska sjukdomar
PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P3;5:
Antal läkarbesök för patienter med minst
fem kroniska sjukd
PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P4:
Andel pat med samsjuklighet som varit
på återbesök hos läkare

Antal läkarbesök senaste året per listad patient med fyra
kroniska sjukdomar

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/5 5d5e2480-e906-4945d5e2480-e906-4945-885d-ee6051c5bc95
885d-ee6051c5bc95

2016-08-27 05:03

Antal läkarbesök senaste året per listad patient med minst
fem kroniska sjukdomar

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/7 7866e479-ac96-43db866e479-ac96-43db-be16-6cb04c4e07a4
be16-6cb04c4e07a4

2016-08-27 05:04

PVQ Samverkan Sa1: Återkommande
kontakter vid kronisk sjukdom Primärvård
PVQ Samverkan Sa2P+S:
Återkommande kontakter vid kronisk
sjukdom - Ny kontakt inom PV och
sjukhus
PVQ Samverkan Sa2P: Återkommande
kontakter vid kronisk sjukdom - Hela
vårdkedjan, ny kontakt inom PV

Andel patienter med kronisk diagnos 5 år bakåt i
primärvården som haft ny kontakt de senaste 18
månaderna i primärvården
Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården
eller på sjukhus som haft ny kontakt de senaste 18
månaderna i primärvården och på sjukhus

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/dc dcbb0c38-28e3-48dbbb0c38-28e3-48db-ae01-538ce4773275
ae01-538ce4773275
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
38dc99d4-db7e-43c58dc99d4-db7e-43c5-8590-92c58e7bdda0

2016-08-27 05:06

Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården
eller på sjukhus som haft ny kontakt de senaste 18
månaderna i primärvården men ej på sjukhus

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/e
e8ea34dc-fddf-46738ea34dc-fddf-4673-9ff1-27fe75474c96

2016-08-27 05:06

PVQ Samverkan Sa2S: Återkommande
kontakter vid kronisk sjukdom - Hela
vårdkedjan, ny kontakt sjukhus

Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården
eller på sjukhus som haft ny kontakt de senaste 18
månaderna på sjukhus men ej i primärvården

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/ce
cef289b1-be93-4b91f289b1-be93-4b91-ad69-2558fc0d3707

2016-08-27 05:06

PVQ Samverkan Sa2;0: Återkommande Andel patienter kronisk diagnos 5 år bakåt i primärvården
kontakter vid kronisk sjukd - Ingen ny
eller på sjukhus som saknar kontakt de senaste 18
kontakt, PV eller sjukhus
månaderna på sjukhus eller i primärvården

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/8
81b37a82-cd6e-41281b37a82-cd6e-4128-ba18-b01723ec7847

2016-08-27 05:05

PVQ Samsjuklighet/Prioritering S/P4: Andel pat med
samsjuklighet som varit på återbesök hos läkare

2016-08-27 05:02

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f3
f3d0346d-4c3f-48c3d0346d-4c3f-48c3-a6d9-cc544648ad41

2016-08-27 05:02

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3c
3c7bc384-f06d-4b2e7bc384-f06d-4b2e-b3b0-6d17d225c2bf

2016-08-27 05:02

https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/b
b8e02c26-309b-40f18e02c26-309b-40f1-9fef-19d4f81b0c4a

2016-08-27 05:03

a6d9-cc544648ad41

b3b0-6d17d225c2bf

9fef-19d4f81b0c4a

Andel patienter med kronisk sjukdom och samsjuklighet varit https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/f9
f91ddf67-dfc9-4cb7på återbesök hos läkare de senaste 18 månaderna
1ddf67-dfc9-4cb7-a213-8dd3995cbcdb
a213-8dd3995cbcdb

2016-08-27 05:04

Samverkan
PVQ Samverkan Sa1: Återkommande kontakter vid kronisk
sjukdom - Primärvård
PVQ Samverkan Sa2: Återkommande kontakter vid kronisk
sjukdom - Hela vårdkedjan
De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ Samverkan Sa3: Uppföljning efter exacerbation av KOL,
Hela vårdkedjan

PVQ Samverkan Sa3: Uppföljning efter
exacerbation av KOL, Hela vårdkedjan

8590-92c58e7bdda0

9ff1-27fe75474c96

ad69-2558fc0d3707

ba18-b01723ec7847

Andel patienter exacerbation av KOL i primärvården eller på https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/3
325e3e21-58eb-44d2sjukhus som haft återbesök i primärvården eller på sjukhus 25e3e21-58eb-44d2-9b02-e0b4264fa48e
9b02-e0b4264fa48e
de senaste 18 månaderna

2016-08-27 05:05

2016-08-27 05:07

TIA/Stroke
PVQ TIA/Stroke T/S1: Prevalens av TIA/Stroke
PVQ TIA/Stroke T/S2f: Behandling med statiner vid
TIA/ischemisk stroke, LM för/ord
PVQ TIA/Stroke T/S2u: Behandling med statiner vid
TIA/ischemisk stroke, LM uthämtade
PVQ TIA/Stroke T/S3: Återbesök vid TIA/ischemisk stroke och
intracerebral blödning
De fyra indikatorena till höger redovisas tillsammans i ett diagram

PVQ TIA/Stroke T/S1: Prevalens av
TIA/Stroke

Andel av listad befolkning med diagnos TIA/ischemisk
https://kvalitetsindikatorkatalog.se/measure/2 2e48738b-09ff-44aastroke eller intracerebral blödning de senaste 18 månaderna e48738b-09ff-44aa-9512-a724480955d1
9512-a724480955d1

PVQ TIA/Stroke T/S2f: Behandling med
statiner vid TIA/ischemisk stroke, LM
för/ord
PVQ TIA/Stroke T/S2u: Behandling med
statiner vid TIA/ischemisk stroke, LM
uthämtade
PVQ TIA/Stroke T/S3A: Återbesök vid
TIA/ischemisk stroke och intracerebral
blödning, alla

Andel listade patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke
förskrivits/ordinerats statiner de senaste 18 månaderna, LM
förskrivet/ordinerat
Andel listade patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke
som hämtat ut statiner de senaste 18 månaderna, LM
uthämtade
Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller
intracerebral blödning som varit på återbesök hos läkare,
sjuksköterska eller annan vårdpersonal de senaste 18
månaderna
Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller
intracerebral blödning som varit på återbesök hos läkare de
senaste 18 månaderna
Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller
intracerebral blödning som varit på återbesök hos
sjuksköterska de senaste 18 månaderna
Andel patienter med diagnos TIA/ischemisk stroke eller
intracerebral blödning som varit på återbesök hos annan
vårdpersonal (än läkare eller sjuksköterska) de senaste 18
månaderna.

PVQ TIA/Stroke T/S3L: Återbesök vid
TIA/ischemisk stroke och intracerebral
blödning, läk
PVQ TIA/Stroke T/S3S: Återbesök vid
TIA/ischemisk stroke och intracerebral
blödning,ssk
PVQ TIA/Stroke T/S3Ö: Återbesök vid
TIA/ischemisk stroke och intracerebral
blödning, övr

2016-08-27 05:07
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