Kvalitet i patientflöde
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Flödesägare: Karsten Ahlbeck

Vi erbjuder smärtrehabilitering enligt avtalet för vårdval långvarig smärta med eller utan utmattningssyndrom.
Om patienten accepteras efter remissbedömning, kallas
hen till en teambedömning varefter man tillsammans med
patienten beslutar om medverkande i rehabprogram eller
inte. När programmet är färdigt skickas information med
sammanfattning av rehabiliteringen till inremitterande, och
patienten återförs till primärvården

Beskrivning av patientflödet
Ingående patientgrupper:

Kön (M/K):

Patienterna kommer från hela Stockholm med den absoluta
majoriteten på remiss från en primärvårdsläkare (81 %) och
en mindre del egenremisser.

För både utredning och rehabilitering 15 % M och 85 % K.
Det är en större del kvinnor än män som går rehabprogram,
vilket både speglar remissinflödet samt hur rehabfördelningen brukar se ut i nationella och internationella studier

För utredning har 53 % Sverige som födelseland, 6 %
Europa och annat land 41 %. För rehabilitering har 62 %
Sverige som födelseland, 6 % Europa och annat land 31 %.

Ålder:

Hos 13 % är grundskolan högsta avslutade utbildningen,
gymnasium 47 % och universitet/högskola 33 %.

Volym:

Medelålder är 43 år. Patientgruppen är till största delen i
arbetsför ålder, men även om rehabilitering till arbete är
ett av utfallsmåtten har vi ingen åldersgräns hos vuxna
avseende deltagande. Det som bestämmer deltagande är
huruvida man har möjlighet att deltaga i programmet i dess
fulla längd, och även fungerar i grupp.

Vi uppfyller vårt avtal där minst 400 bedömningar inkluderande 300 genomförda rehabprogram skall ha genomförts.
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Kvalitetsindikatorer
Mål och/eller
nationella snitt 2017

2017

2016

Andel pat förbättring EQ-5 Index efter rehabilitering

40.6 %

-

38.8 %

PROM

Andel pat förbättring EQ VAS efter rehabilitering

55.7 %

57.1 %

PROM

Andel pat förbättring i smärta efter rehabilitering (NRPS)

37 %

47 %

PROM

Andel pat förbättring MPI affektiv efter rehabilitering

52.4 %

61.2 %

PREM

Andel pat anger bemötande med respekt helt och hållet

84 %

95 %

PREM

Andel pat anger team samarbetade bra/mycket bra

85 %

90 %

PREM

Andel pat anger har rehabiliteringen minskat din smärtupplevelse

46 %

62 %

PREM

Andel pat anger har rehabiliteringen förbättrat hanteringen av
livssituationen

61%

72 %

Process

Väntetid remiss till första besök, utredning

54 dagar

37 dagar

Typ

Kvalitetsindikator

PROM

Generellt förbättringsarbete i patientflödet
De kvalitetsparametrar som anges i denna rapport gäller
siffror hämtade från NRS 2016. I det pågående flödesarbetet
under 2018 som pågår ingår även framtagandet av mer
relevanta PROM- och PREM-värden för vår verksamhet, och
hur de skall mätas på bästa sätt.

Kontaktpersoner
Karsten Ahlbeck, flödesägare
E-post: karsten.ahlbeck@capiostgoran.se
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