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”Vi lär av varandra”
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Utvalda områden utifrån Primärvårdskvalitet

Fokusområden:

• Diabetes

• Hjärtsvikt

• Kranskärlssjukdom

• Annat arbetsområde kan väljas utifrån egna enhetens angelägenhetsgrad

I bilaga finner ni mall för redovisning av kvalitetsarbete.
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Kvalitetsarbete 2022
Aktivt deltagande i workshop samt inlämning av skriftlig 
rapport senast 31 sep. -ett krav för godkännande 

– Ersättning för fullföljt kvalitetsarbete där resultat följts i Medrave/PVQ utgår 2022 med 80kr/listad

Skriftlig rapport- in senast 30 sep.

• Använd Mall kvalitetsarbete 

• Skickas märkt kvalitetsarbete till 
beställarenheten@regionkalmar.se

• För råd/stöd/frågor -använd samma adress

Digital Workshop- Vi lär tillsammans
27 okt  2022 14.00-16.00

• Förbered ca 10 min muntlig redogörelse av er 
rapport/enhet

• Ni delas upp i digitala mötesrum med ca 4 
enheter/rum + en samtalsledare

• Avsätt hela mötestiden för så många som 
möjligt på enheten att vara med

mailto:best%C3%A4llarenheten@regionkalmar.se
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Vad är PrimärvårdsKvalitet?

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i

primärvården och består av ett antal kvalitetsindikatorer. Det är ett

stöd för lokalt förbättringsarbete för personal på vårdcentraler och

rehabiliteringsenheter.

PrimärvårdsKvalitet gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter,

sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt, och utan

dubbelregistrering.
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Varför Primärvårdskvalitet

Med hjälp av PrimärvårdsKvalitet kan den medicinska kvaliteten och

patientsäkerheten stärkas. Patientdata som redan finns registrerad
används, huvudsakligen från journalsystemen, på ett enkelt och
användarvänligt sätt.

Huvudsyftet är att primärvårdens läkare, sjuksköterskor,

fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper ska få ett

enkelt verktyg och angreppsätt för att kunna mäta och följa upp efter

sina behov, och successivt vidareutveckla sitt arbete.
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