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Projektintroduktion och arbetssätt
Verksamhetsutvärdering av fysioterapin inom primärvården i Landstinget Sörmland grundas i en vilja att öka transparensen mellan beställare och
vårdgivare. Denna typ av verksamhetsutvärderingar har tidigare inte genomförts i Landstinget Sörmland och arbetet har dels syftat till att skapa en bild
av nuläget för fysioterapin i landstinget och dels till att utarbeta en metodik för hur Landstinget Sörmland i framtiden ska arbeta med
verksamhetsutvärderingar. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa en positiv dialog mellan beställare och vårdgivare för att säkerställa att
vården utförs med bästa möjliga resultat och kvalitet, med rätt kompetenser, med rätt resurser och i rätt mängd. Med detta som utgångspunkt
utformades Sörmlandsmodellen som består av tio principer för hur verksamhetsutvärdering ska genomföras i landstinget.
Översikt av fysioterapi i Landstinget i Sörmland (LtS)
Fysioterapin inom primärvården levereras av fysioterapeuter vid vårdcentraler (68 heltidstjänster) och av fysioterapeuter med ersättning enligt
nationella taxan (39 stycken). Det är små skillnader mellan kommunerna i antalet fysioterapeuter relativt antalet invånare i kommunerna i LtS, vilket
tyder på en jämn spridning av tjänster inom landstinget. Resurserna till primärvården i LtS har årligen ökat med ca 4% mellan 2005 och 2014, men
resurserna för fysioterapi och arbetsterapi har inte ökat under denna period. Jämfört med riket hade LtS 2014 relativt låg nettokostnad för primärvård
per invånare, men kostnaden för fysioterapi och arbetsterapi är högre per invånare än rikssnittet. Därtill producerades färre viktade vårdkontakter för
fysioterapi och arbetsterapi per invånare än rikssnittet, vilket indikerar att fysioterapi och arbetsterapi i LtS är mindre produktivt än rikssnittet i den
bemärkelse att de krävs mer resurser i Sörmland för att producera lika många viktade vårdkontakter som rikssnittet.
Resultat av produktionsanalys av fysioterapin i LtS
Den totala mängden fysioterapi i LtS har ökat marginellt de senaste fem åren, från ca 183 000 besök 2010 till ca 190 000 besök 2014. Trots att antalet
besök har ökat har inte antalet besök per 1000 invånare ökat till följd av en befolkningstillväxt på ca 1% per år. Under period ökade vårdcentralerna sin
andel av den totala volymen från att 2010 ha producerat 44% av besöken till att 2014 producera 55% av samtliga besök i LtS. 2014 dominerade
vårdcentralerna produktionen av fysioterapi i 5 av 9 kommuner och antalet besök per invånare var, undantaget Trosa kommun, relativt jämnt mellan
kommunerna. Analys av LtS interna vårddata visade att 10% av patienterna stod för 40% av besöken hos nationella taxan och 46% av besöken hos
vårdcentralerna.
Analys av intern vårddata visar på stora skillnader i produktivitet mellan utförare på nationella taxan och på vårdcentralerna. Fysioterapeuter på
nationella taxan producerade 2014 ca 40% fler besök per heltidstjänst än fysioterapeuter vid vårdcentraler, vilket är en skillnad som enligt analysen i
detta arbete inte kan förklaras av skillnader i uppdrag. Stora skillnader i produktivitet kunde även urskiljas mellan vårdcentralerna, trots att dessa har
ett gemensamt uppdrag från LtS. Analyserna visar därtill att det även finns stora skillnader i produktivitet mellan de olika utförarna på nationella taxan.
Dessa skillnader i produktivitet kan delvis förklaras genom olikheter i patientmix och specialiteter. Den övergripande trenden som kan utläsas är att
fysioterapeuter som arbetar med psykosomatik genom bl. a. basal kroppskännedom har färre besök per år samt fler besök per patient jämfört med
fysioterapeuter som arbetar mot exempelvis idrottsmedicin, ortopedi och OMT (Ortopedisk Manuell Terapi). Detta beror troligtvis på att de
fysioterapeuter som jobbar med psykosomatiska åkommor har patienter med mer komplexa och svårbehandlade åkommor. Analysen pekar på stora
skillnader, för såväl fysioterapeuter på nationella taxan som vid vårdcentraler, i antalet besök per patient. För samtliga vårdgivare visar analysen att
dessa har vissa patienter som avviker från genomsnittspatienten genom att de får fler besök, vilket identifierades genom stora skillnader mellan
genomsnittligt och median antal besök per patient.
Källa:
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Resultat av ersättningsanalys av fysioterapin

Den totala rörliga kostnaden för fysioterapi i LtS var 2014 ca 38 miljoner kronor. Kapitationsersättningen för primärvård uppgick till ca 862 miljoner
kronor 2014. Stimulansavdraget för vårdcentralerna, vilket innebär att vårdcentralerna betalar en avgift på 200 kr varje gång en listad individ får
fysioterapi av annan vårdgivare, finansierar ungefär 50% av utgifterna för besök producerade av annan vårdgivare.
Mellan 2010 och 2014 minskade ersättningen till nationella taxan med 2% årligen, medan den ökade till vårdcentralerna med 7% årligen, vilket
motsvarar en minskning med 3 miljoner kronor respektive en ökning med 5 miljoner kronor under perioden. Minskningen i utbetald ersättning för
nationella taxan kan till viss del förklaras med en minskning i antalet fysioterapeuter på nationella taxan från 46 stycken 2010 till 39 stycken 2014.
Under perioden ökade de privata vårdcentralerna sin andel av den totala besöksersättningen med 8 procentenheter.
Analysen visar att offentliga vårdcentraler betalar mindre stimulansavdrag per listad individ än privata vårdcentraler.
Resultat av journalgranskning och platsbesök
Inför den fördjupade verksamhetsutvärderingen valdes 25% av vårdgivarna ut. Utgångspunkten för verksamhetsutvärderingen var att alla vårdgivare
ska vara representerade för att skapa jämlikhet samt att få ett representativt underlag för hur fysioterapin bedrivs i LtS. Med basis av detta valdes tio
fysioterapeuter på nationella taxan ut och sex stycken vårdcentraler för att delta i den fördjupade verksamhetsutvärderingen. Av dessa var tre privata
vårdcentraler och tre vårdcentraler i egen regi. Den fördjupade granskningen innefattade platsbesök och journalgranskning av tio journaler per
vårdgivare.
Platsbesöken har visat att samtliga vårdgivare upplever att de inte har kapacitet för att tillgodose efterfrågan av fysioterapi. Den nuvarande
ersättningsmodellen upplevs av flertalet vårdgivare som utmanande där den skulle kunna vidareutvecklas för att främja bättre samverkan och dialog
mellan olika typer av vårdgivare. Det har vid platsbesöken framkommit en önskan om utökat statistikstöd till verksamheterna för att kunna jämföra sig
såväl internt som externt.
I journalgranskningen har det framkommit att journalföringen över lag är av god kvalitet för de granskade fysioterapeuterna, men att det finns utrymme
för förbättring. Granskningen visade att det inte förefaller sig finna några fall av strukturerat eller systematiska fel gällande ersättning till nationella
taxan, dock har det i 13% av journalerna för nationell taxan förekommit besök som debiterats utan journalanteckning. Det ska dock påpekas att det
även förekommit behandlingar som ej debiterats. Det tydligaste förbättringsområden gällande journalföring gäller dokumentation av fysioterapeutisk
plan för behandling där bedömningen är att enbart 39% av journalerna har tillfredställande dokumentation. I 93% av journalerna gjordes bedömningen
att behandlingens utformning var relevant utformad i förhållande till den skada och/eller sjukdom som behandlingen avsåg att adressera.
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Rekommendationer för vidare arbete
De första fyra rekommendationerna avser huvudsakligen åtgärder som kan hanteras inom en kortare tidsram utan omfattande inblandning av andra
aktörer inom landstinget
1. Vidareutveckla metodstödet till verksamheter med fysioterapi inom primärvården i LtS
2. Utveckla statistikstöd till verksamheterna
3. Fortsätt arbetet med verksamhetsutvärderingar
4. Satsa på gemensam fortbildning för fysioterapeuterna i LtS
De avslutande sex rekommendationerna avser huvudsakligen rekommendationer med åtgärder på längre sikt och som kräver överenskommelser med
såväl delar av övriga tjänstemannastaben som politiken i landstinget
5. Avtalsformer
- Möjligheterna för att införa alternativa avtalsformer för fysioterapi i LtS bör utredas
6. Ersättningsmodell
- För att säkerställa att den optimala ersättningsmodellen för fysioterapi används i LtS bör den nuvarande modellen ses över och utvärderas i relation
till alternativa modeller
7. Kompetensförsörjning
- För att säkerställa tillgängligheten av fysioterapi i LtS bör den framtida kompetensförsörjningen av fysioterapeuter ses över
- Riktade insatser mot vissa kommuner bör prioriteras för att säkerställa god tillgänglighet
- Vid rekrytering/etablering av nya verksamheter bör behovet av specialister ses över för att säkerställa att rätt kompetens rekryteras till rätt ort
8. Behovsanalys
- Utred via behovsanalyser det befintliga och framtida behovet av fysioterapi
- Genomför enkäter med representativt urval av LtS befolkning för att skatta upplevt behov av fysioterapi
- Genomför nöjd-kund-undersökningar
9. Produktivitetsskillnader och effektivisering
- Det är stora skillnader i produktion per fysioterapeut vid vårdcentralerna trots ett gemensamt uppdrag. Anledningen till dessa skillnader bör utredas
närmare för att säkerställa att vårdcentralernas patienter får den fysioterapi de har behov av samt om det finns möjlighet för effektivisering
- Därtill finns det även stora skillnader i produktivitet mellan fysioterapeuter vid vårdcentraler och de med ersättning enligt nationella taxan som i
genomsnitt producerar 48% fler besök per år och tjänst
10. Effekter av fysioterapi
- Påbörja arbetet mot att samla in data för att kunna analysera effekterna av fysioterapi genom att registrera åtgärder, diagnoser och kvalitets/effektmått som ex. livskvalitet

Källa:
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UPPDRAGSBESKRIVNING
Uppdragsbeskrivning
Verksamhetsutvärdering av privata fysioterapeuter som arbetar inom ramen för nationella taxan, eller avtal samt fysioterapeuter som
arbetar inom ramen för landstingets egen regi på vårdcentraler och fysioterapiverksamheten vid privata vårdcentraler
Bakgrund
• Landstinget Sörmland vill öka transparensen och införa en
metodik för utvärdering i syfte att säkerställa en god vård, att
den utförts med rätt kompetenser och med rätt resurser för
att tillhandahålla en säker och evidensbaserad vård
• Landstinget Sörmland ska nu låta genomföra
verksamhetsutvärdering av fysioterapeuterna som är
verksamma inom primärvården

Uppdragets omfattning och avgränsningar
• i) Stöd i såväl urvalsmetodik, utvärderingsmetodik och
genomförande av verksamhetsutvärdering samt att komma
med rekommendationer och förslag till vidare arbete
• ii) Journalgranskning och platsbesök
• iii) En långsiktig plan för att arbeta med
verksamhetsutvärdering
• iiii) En lärandeprocess för att utveckla detta arbete internt

Beslutsfattare
• Asghar Farahani, chef hälsovalsstaben
• Anna Berglin, Maria Vejdal och Per-Magnus Henriksson
Intressenter
• Samverkansorganet, referensgrupp, fysioterapeuter med
ersättning enligt nationella taxan, Vårdcentraler, politiker
Publicering och kommunikation
• Slutrapport, rapport till vårdgivare, seminarier

Önskad samarbetsform
• Sirona utför projektet i samråd med uppdragsgivaren
• Återkommande avstämningsmöten under projekttiden

Tidslinje/milstolpar
• Start 3:e mars 2015
• Löpande avstämningsmöten
Slutrapport
Slutrapport till Hälsovalsstaben och rapport till vårdgivare

Definition av framgång
• Djup förståelse för nuläget för fysioterapin i LtS med
avseende på produktion, ersättning, kvalitet och utmaningar
för framtiden
• Perspektiv på och rekommendationer för vidare
utvecklingsarbete av fysioterapin i LtS
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SIRONAS TEAM I DETTA UPPDRAG
Louise Tornhagen

Senior projektledare/ Senior konsult
• Lett utveckling och effektivisering av processer och vårdkedjor samt arbetat med
verksamhetsutveckling för ökat kundvärde och mer effektiv resursanvändning
• Tidigare erfarenhet från Solving Efeso, Connecta och Network Logistics

• Civilekonomsexamen från Lunds Universitet

Victor Friberg

Konsult
• Arbetat med kvalitativa och kvantitativa analyser av den svenska sjukvårdens resultat och
förbättringsmöjligheter, samt utveckling av utvärderingsmetodik och kriterier för uppföljning
av resultat i både Sverige och i Norge
• Civilingenjörsexamen i Bioteknik från Lunds Tekniska Högskola, Kandidatexamen i
Företagsekonomi från Lunds Universitet

Heléne Spjuth

Senior rådgivare
• 18 års erfarenhet från landstingsfinansierad vård
• Djup kunskap inom utvärderingsverktyg för att säkra vårdens behov, prestationer, kostnad och
kvalitet
• Erfarenheter från eHälsa med 6 års på SAS Institute

Marit Vaagen

Grundare och VD
• 20 års erfarenhet som rådgivare inom strategi, analys och verksamhetsutveckling av vården
• Internationell erfarenhet inom H&S från Europa, USA och Asien
• Tidigare ledare av hälso- och sjukvårdsverksamheten i Skandinavien vid McKinsey & Co
• Master in Public Policy, Harvard University, Civilekonom från Norges Handelshøyskole
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SIRONAS TEAM I DETTA UPPDRAG
Anders Dahlqvist

Läkare
• Anders Dahlqvist arbetar som chefsläkare och medicinskt utvecklingsansvarig på
Rehabcentrum på SaLtSjöbadens sjukhus
• 30 års erfarenhet från läkaryrket och har bland annat arbetat som chefsläkare vid
medicinkliniken och enhetschef för hjärtmedicin vid Gävles sjukhus.
• Ledamot i Sjukhusläkarföreningen i Sverige och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.

Hélène de Jounge Eurenius

Fysioterapeut
• Examen fysioterapi och ca 30 års erfarenhet av yrket
• Verksam på nationella taxan (B)
• Vidareutbildning inom akupunktur, smärta, psykosomatik, och konstellationsterapi
• Vice ordförande Fysioterapeuternas styrelse i Stockholms Distrikt

Anders Laurell

Fysioterapeut
• Examen fysioterapi och ca 20 års erfarenhet som fysioterapeut
• Verksam på nationella taxan A
• Ortopedisk Manuell Terapi steg 2
• Klinikchef och fysioterapeut vid Brommaplans Fysioterapi & fysioterapi AB

Åsa Johansson

Fysioterapeut
• Magisterexamen i fysioterapi och genomgår specialistutbildning i ortopedi
• Ca 10 års erfarenhet som fysioterapeut
• Erfarenhet som fysioterapeut på Vårdcentral från såväl Stockholm, Västra Götaland som
Örebro
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I DETTA PROJEKT HAR SIRONA HAFT ETT NÄRA SAMARBETE MED
ARBETSGRUPPEN FRÅN LANDSTINGET SÖRMLAND

Strängnäs
Eskilstuna

• Asghar Farahani, Chef Hälsovalsstaben
• Anna Berglin, Hälsovalsstaben
• Maria Vejdal, Hälsovalsstaben

Gnesta
Flen

Vingåker

Trosa

Katrineholm

• Per-Magnus Henriksson, Hälsovalsstaben
Nyköping

Oxelösund
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TIDSPLAN FÖR VERKSAMHETSUTVÄRDERING AV FYSIOTERAPIN I
LANDSTINGET SÖRMLAND
2015

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

Möten och avstämningar med
hälsovalsstaben och
viktiga intressenter

Inledande analys med utarbetande
av genomförandestrategi

Genomförande av analysarbete

Platsbesök och detaljerad
verksamhetsutvärdering
och journalgranskning

Sammanfattning och
konklusioner

Kommunikation, förankring
och lärande
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VÅR GEMENSAMMA ARBETSPROCESS FÖR VERKSAMHETSUTVÄRDERING
1
Fas

Aktiviteter

2

3

Inledande analys
med utarbetande av
genomförandestrategi
• Dialog med den interna
organisationen
• Definiera frågeställning och
syfte
• Analys av andra landsting och
regioners metodik för
verksamhetsutvärderingar
• Analys av SKL:s riktlinjer kring
verksamhetsutvärdering

• Analys av internationell bästa
praxis rörande
verksamhetsutvärdering och
medicinsk revision av fysioterapi
• Granskning av avtal
• Analys av redan framtagna
interna dokument och rapporter
• Se över avtal med vårdgivare

Genomförande av
analysarbete

• Kvantitativ analys av intern
vårddata och nationella källor
-

-

-

4
Platsbesök och
detaljerad
verksamhetsutvärdering och
journalgranskning

• Platsbesök
• Journalgranskningar

Analys av interna data kring • Intervjuer
nuläget för fysioterapi i
• Analys av följsamhet till lagar,
Sörmland
förordningar, riktlinjer och
Analys av produktion och
interna regelböcker
ersättning av fysioterapi
• Analys av IVO-anmälningar
Analys av geografisk
tillgänglighet av fysioterapi i • Analys av
verksamhetsberättelser
LtS
Analys av tillgänglig
nationell data rörande
fysioterapi

• Utarbetning av metod för och
genomförande av urval för
platsbesök och
journalgranskning

• Avstämningsmöte med
hälsovalsstaben
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Sammanfattning
och konklusioner

• Sammanfattning och slutsatser
av verksamhetsutvärdering

Kommunikation,
förankring och
lärande

• Resultaten jämförs sedan med
andra verksamheters resultat

• Kommunikation av resultat till
Hälsovalsenheten såväl som till
vårdgivare som ingått i
verksamhetsutvärderingen

• Analysera nästa steg för
vårdgivaren

• Förankring av resultat samt
nästa steg

• Analysera nästa steg för
Hälsovalsstaben

• Kunskapsöverföring av resultat
och samtliga steg i
verksamhetsutvärderingen

• Avstämning med
Hälsovalsstaben och övriga
intressenter

• Avstämning med
Hälsovalsstaben
• Återkoppling till
verksamhetschefer på
Vårdcentraler samt nationella
taxan

• Möte med verksamhetschefer
Vårdcentraler,
hälsovalsberedningen, fackliga
representanter och
samverkansorganet

• En första initial kontakt med
vårdgivarna
• Möte med samverkansorganet
och verksamhetschefer vid
vårdcentralerna

Leveranser

• Detaljerad
• Gedigen analys av datakällor
utvärderingsbeskrivning
- Intern vårddata
inklusive syfte, frågeställningar,
- Nationella källor
urvalskriterier och metodik
•
En metodik för platsbesök och
• En första övergripande bild av
journalgranskning
nuläget
• Omfattning och tid

• Urval av vårdgivare för djupare
granskning

• Fastställande av kompetenskrav
• Information till vårdgivare
i granskningsteamet

• Gedigen granskning av hela
verksamheten
• Förankring med vårdgivare och
andra intressenter i LtS
• Genomförda platsbesök hos
samtliga utvalda vårdgivare
• Journalgranskning av journaler
för 16 vårdgivare genomförda
av Sironas fysioterapeuter

• Slutrapport med resultat av
• Rekommendationer för nästa
verksamhetsutvärderingen som
steg och vidare arbete
helhet inkluderat analysbilaga
• Kommunikationsplan av
• Skriftlig rapport till respektive
resultatet till samtliga vårdgivare
vårdgivare som deltagit i den
dvs. samtliga vårdcentraler samt
fördjupade
privata vårdgivare
verksamhetsutvärderingen
• Avrapportering till vårdgivare
som deltagit i den fördjupade
verksamhetsutvärderingen
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VERKSAMHETSUTVÄRDERINGEN HAR GENOMFÖRTS I DIALOG MED
FLERTALET AV NYCKELINTRESSENTERNA

Hälsovalsberedningen
Fysioterapeuter
inom primärvård

Hälsovalsstaben

Samverkansorganet

Verksamhetsutvärdering
av fysioterapi i LtS

Övrig personal
inom LtS

Verksamhetsledare vid VC

LtS befolkning
Fackliga
organisationer

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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PRINCIPER FÖR VERKSAMHETSUTVÄRDERING ENLIGT SÖRMLANDSMODELLEN
1

Rätt vård till rätt individ i rätt mängd och rätt tid med hög kvalitet

2

Skapa mesta möjliga värde av vården och resultat av vården per skattekrona

3

Öka transparensen mellan vårdgivarna och Hälsovalsstaben/landstinget som finansiär

4

Utveckla verksamheter där man funnit avvikelser

5

Dokumentera resultat och kommunicera internt och externt

6

Skapa en lärande- och utvecklingsprocess, både för producenten och uppdragsgivaren

7

Införa en metodik för verksamhetsutvärdering i syfte att säkerställa en god vård samt uppföljning

8

Gedigen evidensbaserad analys

9

Helhetligt perspektiv på samhällsekonomisk värde av vård- och hälsoinvesteringar

10

Underlag för att öka patientens delaktighet sin vård och bättre förstå de prioriteringar som görs
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VERKSAMHETSUTVÄRDERINGEN AV FYSIOTERAPI I LTS HAR
STRUKTURERATS ENLIGT FÖLJANDE
Analyserat i projektet

Produktionsanalys

Analys av intern vårddata
Analys av nationella källor

Ej fokus
Ersättningsanalys

Analys av intern vårddata
Analys av nationella källor
Analys av intern vårddata

Hur ser nuläget för fysioterapin
ut i LtS?

Utmaningar

Analys av nationella källor
Platsbesök

Journalgranskning

Kvalitet

Hur kan insikter
om nuläget för
fysioterapi i LtS
inspirera
utvecklingen av
detta område
framöver?

Platsbesök
Journalgranskning
Analys av intern vårddata

Kompetens

Platsbesök
Journalgranskning

Hur bör fysioterapin ersättas
för att uppnå bäst effekt?
Hur stort är behovet av
fysioterapi?
Hur ser behovet av utveckling
framöver ut?

Hur bör fysioterapin i LtS
struktureras för att uppnå bäst
effekt för befolkningen i länet?
Bör LtS investera mer i
fysioterapin?
Hur kan LtS använda sig av
verksamhetsutvärdering för att
utveckla den fysioterapeutiska
verksamheten i länet?

Källa:

Sirona-analys

Nationell/internationell bästa praxis
Process för verksamhetsutvärdering
Metodik för verksamhetsutvärdering
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ARBETET I DETTA UPPDRAG GRUNDAS I ETT ETABLERAT RAMVERK FÖR
VERKSAMHETSUTVÄRDERING
• Följ upp och utvärdera effekterna av
förbättringsarbetet

• Fastställ utvärderingens ämne/syfte
- Vilken inriktning ska utvärderingen ha?

• Identifiera och implementera kontinuerlig
mätning genom nyckeltal

• Begränsa vilka verksamheter som ska
belysas

• Verksamhetsutvärdering återupprepas
med jämna mellanrum för att säkerställa
högsta möjliga verksamhetseffektivitet

• Fastställ omfattningen av utvärderingen
• Involvera intressenter

5. Upprätthålla
förbättring

• Identifiera och prioritera bland tänkbara
förbättringsåtgärder
• Handlingsplan för att förbättra
verksamhetens prestationer tas fram

• Implementera identifierade åtgärder för att
förbättra verksamhetseffektiviteten

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

•

Identifiera de standarder och kriterier
som är definierade för den
verksamheten som relaterar till
utvärderingens syften och mål

•

Definiera inkludering samt
exkluderingskriterier för utvärderingen

• Inledande analys av befintlig data
• Urval för vidare verksamhetsutvärdering
• Djupanalys av utvalda verksamheters
följsamhet till standarder/kriterier
• Syntes där orsaken till varför kriterier och
standarder inte uppfylls identifieras

Källa:

European Region of the World Confederation for Physical Therapy, Ireland’s Health Services, Charted Society of Physiotherapy (U.K), Sirona-analys
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AGENDA

• Projektintroduktion och arbetssätt
• Översikt av fysioterapi i Landstinget Sörmland
• Resultat av verksamhetsutvärdering

•

-

Produktionsanalys av fysioterapin

-

Ersättningsanalys av fysioterapin

-

Resultat av journalgranskningar och platsbesök

Rekommendationer och fortsatt arbete
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TYPISKA ORSAKER OCH ÅTGÄRDER VID BESÖK HOS FYSIOTERAPEUT
Vanliga orsaker till besök hos fysioterapeut
• Smärta och försämrad rörlighet i
- Rygg
- Knä
- Nacke

• Postoperativ behandling efter ex.
- Knä- och höftplastik
- Korsbandsskador
• Långvarig smärta
• Stress
• Reumatiska åkommor
• Knäledsartros
Vanliga behandling vid besök hos fysioterapeut
• Muskeluppbyggande/stabiliserande träning
• Akupunktur
• Manipulationsbehandling
• Transkutan elektrisk nervstimulering, tens
• Mobilisering

• Traktion
• Basal kroppskännedom
• Utformning av träningsprogram
Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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FOKUS FÖR DETTA ARBETE LIGGER PÅ VERKSAMHETUTVÄRDERING AV
FYSIOTERAPI INOM PRIMÄRVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND
Fokus för detta arbete
Ej fokus

Fysioterapi i LtS

Primärvård

Kommunal
hemsjukvård

Specialistvård vid
sjukhusen

Företagshälsovård

Nationella taxan

39
fysioterapeuter

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

Privata VC

Offentliga VC
•
•

Källa:

Vårdcentraler

17 enheter
51 heltidstjänster

•
•

9 enheter
17 heltidstjänster
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DET FINNS LITE NATIONELLT SAMMANSTÄLLD DATA RÖRANDE
PRODUKTION, KOSTNAD OCH KVALITET AV FYSIOTERAPI
Område

Övergripande

Nationella taxan

Vårdcentraler

LOV

• KOLADA*

• SKL

• Intern data från
LtS

• LtS har ej
vårdval

• Intern data från
LtS

Produktion

• KOLADA*

• SKL
• Intern data från
LtS

Ersättning

• Saknas

• Saknas

• Nationell data
saknas

• Intern data från
LtS

• LtS har ej
vårdval

• Nationell data
saknas

• Saknas

• Saknas

Kvalitet

*

Produktion och kostnad för fysioterapi redovisas tillsammans med arbetsterapi

Källa:

Sirona-analys
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BEFOLKNINGEN I LANDSTINGET VÄXER NÅGOT OCH EN KLAR MAJORITET
BOR I DE 4 STÖRSTA KOMMUNERNA
Befolkning 2010-2014 i Landstinget Sörmland

Befolkningens fördelning per kommun 2014

+1%
270 738

272 563

274 723

277 569

280 666

280 666
3%
4%
4%
4%
6%

100%

Vingåker
Gnesta
Oxelösund

12%

Trosa
Flen

12%

Katrineholm
Strängnäs

19%

Nyköping
+79%

Eskilstuna

36%

2010

Källa:

2011

2012

Statistiska centralbyrån, Sirona-analys

2013

2014

Befolkning 2014
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SMÅ SKILLNADER MELLAN KOMMUNERNA I ANTALET FYSIOTERAPEUTER
RELATIVT ANTALET INVÅNARE I KOMMUNERNA
Fördelning av fysioterapeuter i LtS
Vingåker
Gnesta
Oxelösund

Vårdcentral
fysioterapeut,
nationella taxan

Trosa
Flen
Katrineholm

Strängnäs
Eskilstuna

Strängnäs

280 666
3%
4%
4%
4%
6%
12%

100%

107
3%
3%
4%
4%
6%

100%

14%

Nyköping

Eskilstuna

12%

13%

Gnesta
Flen

Vingåker

Trosa

Katrineholm

19%

17%

36%

35%

Befolkning 2014

Sjukgymnaster
2014

Nyköping

Oxelösund

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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RESURSERNA FÖR FYSIOTERAPI OCH ARBETSTERAPI HAR INTE ÖKAT DE
SENASTE 10 ÅREN
Nettokostnad för primärvård* för Landstinget Sörmland, miljoner kronor
• Den faktiska kostnaden för
fysioterapi och arbetsterapi har
inte ökat mellan 2005 och 2014

Fysioterapi och arbetsterapi i primärvård **
Primärvård exkl. fysioterapi och arbetsterapi

CAGR: +4%
884

888

16%

13%

83%

84%

87%

87%

2008

2009

2010

2011

860
801
761
716
18%
(125)

82%

2005

940

17%

876

998

992

12%

13%
(126)

13%

13%

18%
17%

83%

82%

2006

2007

87%

2012

88%

87%

2013

2014

• Däremot har andelen av
totalkostnaden för primärvård
minskat med 5%-enheter
• Detta innebär att resurserna till
övrig primärvård ökat medan
fysioterapi och arbetsterapi får
mindre resurser relativt övrig
primärvård

*
**

Nettokostnad primärvård totalt (exkl. primärvårdsansluten hemsjukvård och läkemedel), kr. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt
Nettokostnad fysioterapi och arbetsterapi i primärvård (exkl. hemsjukvård och läkemedel), kr. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt

Källa:

Sirona-analys, KOLADA
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RELATIVT RIKSSNITTET HADE LTS LÅG NETTOKOSTNAD PER INVÅNARE
FÖR PRIMÄRVÅRD 2014
Viktade vårdkontakter*
för fysio- & arbetsterapi
per 1000 kr**

Nettokostnad primärvård totalt (exkl. primärvårdsansluten
hemsjukvård och läkemedel), kr/inv
Primärvård exkl. fysio- & arbetsterapi
Fysio- & arbetsterapi
Region Gävleborg
Region Jämtland Härjedalen

4.165

Norrbottens läns landsting

4.068

Landstinget Dalarna

3.983

Västra Götalandsregionen

386 4.897

4.511

3.758

426 4.591
464 4.532

208 4.191

2,33
2,02
2,09
2,93

331 4.089

2,45

Region Skåne

3.624

464 4.088

2,05

Landstinget i Värmland

3.684

320 4.004

1,44

Landstinget i Kalmar län

3.587

416 4.003

2,28

Stockholms läns landsting

3.584

417 4.001

2,49

Region Jönköpings län

3.547

383 3.930

2,17

Riket

3.554

356 3.910

2,25

Västerbottens läns landsting

3.472

370 3.842

2,14

Region Halland

3.450

377 3.827

2,65

Landstinget Västmanland

3.416

352 3.768

2,64

Region Örebro län

3.346

333 3.679

2,88

Landstinget Blekinge

3.309

337 3.646

1,93

Landstinget Västernorrland

3.427

173 3.600

4,62

Region Östergötland

3.205

380 3.585

1,76

Landstinget Sörmland

3.085

449 3.534

1,76

297 3.528

1,62

Region Gotland

3.231

Region Kronoberg

3.030

412 3.442

1,67

Landstinget i Uppsala län

3.150

189 3.339

3,12

*

**

Källa:

• Landstinget Sörmland har
låg kostnad per invånare för
primärvård relativt övriga
riket men en hög
nettokostnad per invånare
för fysioterapi och
arbetsterapi
• Trots, relativt riket, hög
kostnad per invånare för
fysioterapi och arbetsterapi
har invånare i LtS något
färre viktade vårdkontakter
för fysioterapi och
arbetsterapi per invånare än
rikssnittet
• Analysen visar att fysioterapi
och arbetsterapi i LtS är
mindre produktivt än
rikssnittet mätt som antalet
viktade vårdkontakter per
1000 kr i nettokostnad för
fysioterapi och arbetsterapi

Viktning har skett utifrån skillnader i resursåtgång hos de tre kontaktformerna mottagningsbesök, telefonkontakt och hembesök. Ett hembesök är lika med 2 mottagningsbesök och en
telefonkontakt är lika med 1/3 av ett mottagningsbesök. Ett besök hos annan kategori än läkare antas motsvara 40% av ett läkarbesök. Avser egen produktion och produktion utförd av
annan vårdgivare (privata, stiftelser etc)
Avser nettokostnad för fysioterapi och arbetsterapi

Sirona-analys, KOLADA
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LTS LIGGER I LINJE MED RIKET BÅDE VAD DET BETRÄFFAR UTBETALD
ERSÄTTNING PER BESÖK SAMT UTBETALD ERSÄTTNING PER 1000
INVÅNARE
NATIONELLA TAXAN 2013
Utbetald ersättning per besök 2013, Kr
536
488
462
444
427
420
410
401
399
392
391
385
375
374
373
362
343
340
328
325
325
306

Utbetald ersättning per 1000 invånare 2013, Kr
Stockholm
Gotland
Kronoberg
Skåne
Västerbotten
Jämtland
Uppsala
Norrbotten
Östergötland
Blekinge
Riket
Halland
Sörmland
Värmland
Västra Götaland
Västernorrland
Västmanland
Kalmar
Jönköping
Örebro
Gävleborg
Dalarna

240
58
89
160
105
197
73
229
103
57
112
83
105
100
118
56
138
115
72
72
73
101

• Utbetald ersättning varierar kraftigt mellan landstingen och beror på fördelningen mellan olika åtgärder där landsting med högre ersättning
har högre andel särskilda åtgärder relativt landsting med lägre ersättning per besök
• Det är stor skillnad i utbetald ersättning per 1000 invånare mellan landstingen och detta kan bero på flera faktorer såsom:
- Skillnader i socioekonomisk tyngd och åldersstruktur
- Skillnader i utformningen av vården och var majoriteten av fysioterapin utförs, och som exempel kan en utbyggd primärvård i egen
regi leda till en lägre utbetald ersättning per 1000 invånare för nationella taxan

Not

Data från SKL skiljer sig från intern data från LtS

Källa:

SKL, Sirona-analys
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LTS LIGGER I LINJE MED RIKET BÅDE VAD DET BETRÄFFAR BESÖK PER 1000
INVÅNARE SAMT ANTAL BESÖK PER FYSIOTERAPEUT
NATIONELLA TAXAN 2013
Antal besök per fysioterapeut, 2013
2 550
2 549
2 525
2 392
2 373
2 352
2 297
2 193
2 145
2 083
2 062
2 041
2 033
1 975
1 973
1 943
1 843
1 843
1 693
1 661
1 657
1 642

•
•

•
•

Källa:

Besök per 1000 invånare, 2013
Västmanland
Dalarna
Örebro
Kalmar
Norrbotten
Uppsala
Västra Götaland
Jönköping
Västerbotten
Riket
Östergötland
Sörmland
Värmland
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Halland
Blekinge
Gotland
Stockholm
Skåne
Kronoberg

404
331
221
338
571
177
316
219
246
329
259
279
267
469
155
224
216
145
118
448
360
193

Det är stora skillnader i antalet besök per fysioterapeut samt antal besök per 1000 invånare producerat av nationella
taxan
Data som ligger till grund för analysen speglar enbart den del av fysioterapin som nationella taxan står för i
landstinget/regionen
Detta innebär att besök per 1000 invånare troligtvis till viss del speglar strukturen för fysioterapi i
landstingen/regionerna där de med få besök har en utbyggd fysioterapi i egen regi alternativ i annan privat modell som
genom LOV eller LOU
Det är även möjligt att det speglar konkurrenssituationen i landstinget/regionen, som exempel Stockholm som har låg
produktivitet per fysioterapeut men många besök per 1000 invånare, vilket kan tyda på hög konkurrens mellan
vårdgivare

SKL, Sirona-analys
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AGENDA

• Projektintroduktion och arbetssätt
• Översikt av fysioterapi i Landstinget Sörmland
• Resultat av verksamhetsutvärdering

•

-

Produktionsanalys av fysioterapin

-

Ersättningsanalys av fysioterapin

-

Resultat av journalgranskningar och platsbesök

Rekommendationer och fortsatt arbete
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SAMMANFATTNING- PRODUKTIONSANALYS AV FYSIOTERAPIN I LTS
Sammanfattning- Övergripande
• Den totala produktionen av fysioterapi
ökade marginellt mellan 2010 och 2014
från ca 183 000 besök till 190 000 besök
• Antal besök per 1000 invånare har varit
relativt konstant mellan 2010 och 2014
• Det är en relativt liten spridning i antal
besök per 1000 invånare i LtS kommuner
undantaget Trosa som har ca hälften så
många besök per 1000 invånare som
Katrineholm
• Det är en stor variation i vilken utförare
som står för den största delen av besöken
i kommunerna där exempelvis
vårdcentralen står för 78% av antalet
producerade besök i Trosa medan
motsvarande mängd i Katrineholm är 35%

Sammanfattning- Vårdcentraler
• Vårdcentralernas andel av den totala
produktionen av fysioterapi i LtS ökade
mellan 2010 och 2014 genomen en årlig
ökning med 7% i produktion

• Nationella taxans andel av den totala
produktionen av fysioterapi i LtS
minskade mellan 2010 och 2014 genom
en årlig minskning med 5% i produktion

• 10% av individerna stod för 46% av
besöken 2014

• 10% av individerna stod för 40% av
besöken 2014

• Endast 31% av besöken har en
registrerad orsak där ”Rygg” är den
vanligaste orsaken. Dock blandas
åtgärder och orsaker tillsammans vid
registrering

• Den vanligaste åtgärden är Normal åtgärd
med 77% av registreringarna

• Trots ett gemensamt uppdrag skiljer sig
produktiviteten per fysioterapeut mellan
vårdcentralerna dramatiskt, vilket bör
utredas vidare
• Det är stor skillnad i genomsnittligt antal
besök per patient mellan vårdcentralerna
medan det är liten spridning i median
besök per patient.

Källa:

Landstinget i Sörmland, Sirona Analys

Sammanfattning- Nationella taxan

• Det är stora skillnader i produktivitet
mellan fysioterapeuterna, men detta kan
till viss del förklaras genom skillnader i
andel särskilda åtgärder relativt normala
och enkla åtgärder samt skillnader i
patientunderlag och specialitet
• Det är även stora skillnader i
genomsnittligt antal besök per patient
samt skillnader i median antal besök per
patient. Detta kan troligtvis förklaras
genom skillnader i specialisering och
patientunderlag där de som arbetar med
psykosomatik har fler besök per patient
än de som arbetar med ex. idrottsmedicin,
ortopedi och OMT
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ANTALET BESÖK HOS FYSIOTERAPEUTER PER 1000 INVÅNARE HAR VARIT
RELATIVT KONSTANT DE SENASTE 5 ÅREN
LANDSTINGET SÖRMLAND

Totalt antal besök hos fysioterapeut per 1000 invånare

Källa:

677

682

671

682

680

2010

2011

2012

2013

2014

Sirona-analys, KOLADA, Landstinget Sörmland
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MELLAN 2010 OCH 2014 ÖKADE VÅRDCENTRALERNA SIN ANDEL AV DEN
TOTALA VOLYMEN BESÖK
Totalt antal besök hos fysioterapeuter i LtS
(2010-2014)

Vårdcentraler

44%

Nationella taxan

183.368

56%

46%

184.379

47%

189.307

52%

190.821

55%

Observationer
• Den totala volymen besök ökar
marginellt med cirka 7000 besök mellan
2010-2014 vilket motsvarar 4%

+32%

• Nationella taxans andel av den totala
produktionen har minskat med 11
procentenheter mellan 2010 och 2014,
vilket motsvarar en årlig nedgång med
5%
• Vårdcentralernas andel av den totala
produktionen har ökat med 11
procentenheter mellan 2010 och 2014,
vilket motsvarar en årlig ökning med 7%

2010
Källa:

185.777

Förändring %
(2010-2014)

54%

2011

53%

2012

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

48%

45%

2013

2014

-18%
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VÅRDCENTRALER DOMINERADE PRODUKTIONEN AV FYSIOTERAPI I 5 AV 9
KOMMUNER 2014
Antal besök per 1000 invånare
Vårdcentraler
736

Vingåker

722

Katrineholm

716

Flen

705

Strängnäs

665

Oxelösund

654

Nyköping

632

Gnesta

602

Eskilstuna

390

Trosa

45%

Nationella taxan
736

55%

35%

722

65%

39%

716

61%

71%

29%

80%

20%

67%

59%

33%

• Det är stor spridning i vilken aktör
som utför flest besök i kommunerna
där 78% av besöken i Trosa utförs
av vårdcentralen medan
motsvarande del i Katrineholm
enbart är 35%

665

654

602

56%

78%

• I Trosa produceras ca hälften så
många besök per 1000 invånare
som i Vingåker

632

41%

44%

705

• Det är, undantaget Trosa kommun,
relativt liten spridning i antal besök
per 1000 invånare inom LtS

22%

390

100%
Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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PÅ NATIONELLA TAXAN STOD 10% AV PATIENTERNA FÖR 40% AV BESÖKEN
2014

Fördelning av antal besök, 2014
11 042 patienter
1%

9%

Genomsnittligt antal besök per patient, 2014
85 183
8%
(6 601)

Kostnad (kr)

60

1%

26 024

32%
(26 959)

9%

28

11 193

90%

61%
(51 623)

90%

Andel av patienter

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

5

2068

Besök totalt
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PÅ VÅRDCENTRALERNA STOD 10% AV PATIENTERNA FÖR 46% AV
BESÖKEN 2014

Fördelning av antal besök, 2014
21 650 patienter
1%

9%

Genomsnittligt antal besök per patient, 2014
105 638

Kostnad (kr)*

11%

54

1%

10 800

35%

9%

20

4000

90%

54%

90%

Andel av patienter

3

600

Besök totalt

*

Kostnad motsvaras enbart av den rörliga kostnaden för LtS i form av 200 kr i per besöksersättning

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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BESÖKSREGISTRERING AV FYSIOTERAPI SKILJER SIG MELLAN
VÅRDCENTRALER OCH NATIONELLA TAXAN
Fördelning av besöksorsak, vårdcentraler
105.638

Besök*

85.183
2%

32.326
14%

Orsak registrerad

Fördelning av besökstyp, nationella taxan

31%
14%

Självträning

10%

Nedre extremiteter

8%

Knä

6%
6%
4%

Axel

38%

Övrigt**

69%

Övre extremiteter

Majoriteten av besöken hos fysioterapeut registreras enbart
som Besök

•

Den vanligaste registrerade orsaken till besök är Rygg

•

Vid registrering blandas åtgärder med orsak, vilket gör att
det inte går att avgöra vilken åtgärd som utförd för vilken
orsak

Avser besöksorsak registrerad som ”Besök”
I kategorin övrigt finns 78 olika orsaker registrerade

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

22%

Särskild åtgärd

77%

Normal åtgärd

Nacke

•

*
**

Enkel åtgärd

Rygg

•

Majoriteten av besöken hos fysioterapeut
på nationella taxan utgörs av normala
åtgärder

•

Nationella taxan registrerar inte åtgärder
eller orsak till besök, vilket gör att det inte
går att analysera detta
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FYSIOTERAPEUTER PÅ NATIONELLA TAXAN HADE 48% FLER BESÖK PER
FYSIOTERAPEUT ÄN FYSIOTERAPEUTER VID VÅRDCENTRALER
Antal besök per fysioterapeut vid vårdcentralerna och
hos fysioterapeuter på nationella taxan 2014

•

Analysen visar att fysioterapeuter på
nationella taxan är i genomsnitt mer
produktiva än fysioterapeuter på
vårdcentraler

•

Det skiljde ca 600 besök per år och
fysioterapeut 2014, vilket motsvarar att en
fysioterapeut på nationella taxan utför ca 3
fler besök per dag än fysioterapeut vid
vårdcentral

•

Denna skillnad i produktivitet kan, grundat i
analysen i denna rapport, inte till fullo
förklaras av skillnader i uppdrag

•

Skillnader i produktivitet kan till viss del
förklaras genom

2.175

+42%
1.532

- Deltagande i rehab-/sjukskrivningsmöten
- Arbetsplatsmöten

Nationella taxan

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DET FINNS UTRYMME FÖR ATT ÖKA GENOMSNITTLIGT ANTAL BESÖK PER
HELTIDSTJÄNST FÖR FYSIOTERAPEUTER VID VÅRDCENTRALERNA

Besök per fysioterapeut (heltidstjänster) och år,
Vårdcentraler
2.543

A

Ökad total produktion

• Om fysioterapeuter vid VC i genomsnitt hade haft
lika många besök per år och heltidstjänst som
den vårdcentral med flest hade:
- 62 730 fler besök kunna produceras per år och,

1.011

- 12 546 fler patienter hade kunnat få
genomsnittligt antal besök per patient och år
- Besöksersättningen för fysioterapi vid
vårdcentralerna ökat med ca 12,5 miljoner
kronor per år

1.532

B

Effektivisering

• Om fysioterapeuter vid VC i genomsnitt hade
haft lika många besök per år och heltidstjänst
som den vårdcentral med flest hade:

Nuvarande
genomsnitt

Möjlig ökning i
antal besök per
heltidstjänst och år

Vårdcentral med
flest antal besök

- Ca 25 heltidstjänster kunnat sparas och ändå
bibehålla samma produktion som idag, vilket
motsvarar ~13 miljoner kronor per år* i
minskade utgifter för lön, arbetsgivaravgifter,
pension etc.

*

Fysioterapeuter, SSYK 227, genomsnittlig lön inom landsting i Sverige: 28 400 kr/månad. Arbetsgivaravgifter, pension, etc. antas utgöra ett påslag på 1,5
ggr grundlön

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DET FINNS UTRYMME FÖR ATT ÖKA ANTAL BESÖK PER HELTIDSTJÄNST
FÖR FYSIOTERAPEUTER VID VÅRDCENTRALERNA

Besök per fysioterapeut (heltidstjänster) och år,
Vårdcentraler
2.175

A

Ökad total produktion

• Om genomsnittligt antal besök per år och
heltidstjänst varit densamma för VC och
nationella taxan hade:
- 42 262 fler besök kunna produceras per år och,

643

- 8452 fler patienter hade kunnat få
genomsnittligt antal besök per patient och år

1.532

- Besöksersättningen för fysioterapi vid
vårdcentralerna ökat med ca 9 miljoner kronor
per år

B

Effektivisering

• Om genomsnittligt antal besök per år och
heltidstjänst varit densamma för VC och
nationella taxan hade

Genomsnitt,
Vårdcentraler

Möjlig
produktivitetsökning

Genomsnitt,
nationella taxan

- Ca 19 heltidstjänster kunnat sparas och ändå
bibehålla samma produktion som idag, vilket
motsvarar ~10 miljoner kronor per år* i
minskade utgifter för lön, arbetsgivaravgifter,
pension etc.

*

Fysioterapeuter, SSYK 227, genomsnittlig lön inom landsting i Sverige: 28 400 kr/månad. Arbetsgivaravgifter, pension, etc. antas utgöra ett påslag på 1,5
ggr grundlön

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DET ÄR EN STOR SPRIDNING I ANTAL BESÖK FÖR FYSIOTERAPEUTER PÅ
NATIONELLA TAXAN 2014
Totalt antal besök per fysioterapeuter med taxa A 2014
2 313

SG41
SG4

2 194

SG26

1 936
1 870

SG19
SG37

1 797

SG22

1 651
1 522

SG2

1 382

SG39
SG17

1 302

SG40

1 291
1 205

SG43
999

SG44
SG35
SG38
SG42

997
837
729

Totalt antal besök fysioterapeuter med taxa B 2014
SG3
SG36
SG33
SG14
SG32
SG23
SG18
SG30
SG7
SG34
SG27
SG9
SG15
SG6
SG24
SG1
SG13
SG29
SG25
SG5
SG20
SG12
SG28
SG16

986

3 831
3 635
3 598
3 585
3 518
3 369
3 313
3 159
3 012
2 743
2 707
2 566
2 528
2 459
2 406
2 399
2 375
2 321
2 063
1 750
1 587
1 503
1 395
X4

Ø 1 468

Ø 2 617

• Produktionen skiljer sig kraftigt mellan fysioterapeuterna inom båda arvodeskategorierna
• Skillnader mellan de båda arvodeskategorierna kan till viss del förklaras av att de med arvodeskategori B har
kringpersonal och flera behandlingsrum som gör att de kan ta emot fler patienter per dag och behöver lägga mindre tid
på administration
• Viss del av skillnaden kan även förklaras av skillnader i andel särskilda åtgärder relativt andel normala och enkla
åtgärder där de som utför fler särskilda åtgärder kan utföra färre antal besök under ett år

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DEN DIREKTA PATENTTIDEN VARIERAR STORT MELLAN
FYSIOTERAPEUTER PÅ NATIONELLA TAXAN
Total arbetad tid med patient för fysioterapeuter med
taxa A, timmar 2014
Normala åtgärder

Särskilda åtgärder

SG26

1 075

Total arbetad tid med patient för fysioterapeuter med
taxa B, timmar 2014

Andel av fulltid*

60,0%

Andel av fulltid*
SG34

1 625

SG30
SG17

977

54,5%

SG41

964

53,8%

SG19

958

53,5%

SG22

946

52,8%

SG4

914

SG39

880

51,0%
49,1%

SG40

836

46,6%

SG35

831

46,4%

SG2

807

45,0%

SG37

749

SG38

698

SG42
SG43

608
502

41,8%
38,9%
33,9%
28,0%

1 402

SG3

1 276

416

23,2%

78,2%
71,2%

SG33

1 199

66,9%

SG36

1 195

66,7%

SG14

1 187

66,2%

SG24

1 167

65,1%

SG15

1 165

65,0%

SG32

1 148

64,1%

SG23

1 123

62,7%

SG18

1 104

61,6%

SG7

1 101

61,4%

SG13

1 090

60,8%

SG6

1 020

56,9%

SG29

911

50,8%

SG27

901

50,3%

SG9

855

47,7%

SG5

850

47,5%

SG20

815

45,5%

SG1

799

44,6%

SG28

678

SG25

645

SG12
SG44

90,7%

SG16

*
Not

Total arbetstid 2014 antas vara 224 arbetsdagar á 8 timmar, dvs. 1792 timmar
Enkla åtgärder är inte inräknade pga saknad information rörande tiden för en enkel åtgärd

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

554
329

37,9%
36,0%
30,9%
18,3%

37

TROTS GEMENSAMT UPPDRAG SKILJER SIG PRODUKTIVITETEN PER
FYSIOTERAPEUT VID VÅRDCENTRALERNA AVSEVÄRT
Antal besök per fysioterapeut vid vårdcentralerna, 2014
2.476
2.279

X3

2.014
1.964
1.952
1.928
1.874
1.864
1.761
1.710
1.564
1.562
1.547
1.479
1.467
1.411
1.334
1.284
1.278
1.237
1.115
1.098
1.060
965
816
799
Ø 1.532

Antal fysioterapeuter vid vårdcentralerna, 2014
VC24
VC19
VC15
VC25
VC1
VC21
VC23
VC2
VC20
VC22
VC9
VC6
VC14
VC11
VC8
VC17
VC7
VC13
VC18
VC3
VC26
VC12
VC5
VC16
VC4
VC10

3
3
1
3
2
3
4
3
4
3
2
3
1
5

2
3
2

4

2
1

4
4

1

2

1
4

Ø3

• Vårdcentralernas produktion skiljer sig avsevärt mellan varandra trots ett gemensamt uppdrag
• Orsaken till dessa skillnader bör utredas närmare för att säkerställa att vårdcentralernas patienter får den fysioterapi de
har behov av
• Det saknas gemensamma nyckeltal och målvärde för patientbesök, det är istället respektive vårdcentrals ansvar att ta
fram dessa
• Det finns inte heller någon jämförelse mellan vårdcentralerna i dagsläget när det gäller fysioterapiverksamheten

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DET ÄR STOR SPRIDNING MELLAN VÅRDCENTRALERNA VAD BETRÄFFAR
ANTAL BESÖK PER LISTAD INDIVID
Antal besök per listad individ för offentliga
vårdcentraler, 2014

Antal besök per listad individ för privata vårdcentraler,
2014

VC24

0,76

VC23

0,65
0,57

VC20

0,52

VC8

0,43

VC7

0,42

VC9

0,42

0,52

VC21

0,51

VC25
VC22

0,41

VC19

0,41
0,39

VC16

0,37

VC17

VC11

0,37

VC1

0,37

VC13

0,36

VC26

0,35

VC15

0,35

0,30

VC6
0,24

VC3

0,33

VC12
VC18

VC4

0,27

VC10
VC14

VC2

0,21

VC5

0,13

Ø 0,41

0,13
0,11

Ø 0,33

• Vårdcentralerna har samma uppdrag, men det är stor skillnad mellan vårdcentralerna i antalet producerade besök per
listad individ
• Vårdcentraler i offentlig regi producerar fler besök per listad individ än vårdcentraler i privat regi där skillnaden motsvarar
ca 8 besök per 100 listade individer

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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FYSIOTERAPEUTER PÅ NATIONELLA TAXAN HADE 79% FLER BESÖK PER
PATIENT JÄMFÖRT MED FYSIOTERAPEUTER PÅ VÅRDCENTRALER
2014
Totalt antal besök

Besök per patient

Antal patienter

105.638

8

21.650

+24%
85.183
+79%
X2

5

÷

Nationella
taxan

Vårdcentralerna

39
SG

68
SG

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

11.042

Nationella
taxan

=

Vårdcentralerna

Nationella
taxan

Vårdcentralerna
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ANTALET BESÖK PER PATIENT VARIERAR STORT MELLAN
FYSIOTERAPEUTER PÅ NATIONELLA TAXAN I LANDSTINGET SÖRMLAND
Genomsnittligt antal besök per patient, nationella taxan, 2014
SG35
SG34
SG27
SG12
SG22
SG33
SG25
SG4
SG6
SG16
SG42
SG23
SG18
SG32
SG36
SG7
SG17
SG41
SG29
SG9
SG3
SG40
SG39
SG43
SG14
SG15
SG19
SG20
SG44
SG37
SG26
SG24
SG28
SG5
SG38
SG1
SG13
SG2
SG30

17
17

• Genomsnittligt antal besök per
patient var 8 besök för nationella
taxan 2014

16
13
11
11
11
11
11

• Antalet besök per patient varierar
stort mellan fysioterapeuter med
ersättning enligt nationella taxan,
men det finns ingen skillnad mellan
de två arvodeskategorierna

10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6

X5

• Skillnaderna i antalet besök per
patient beror mest troligt på skillnader
i patientmix och mottagningens
inriktning där de fysioterapeuter som
framförallt arbetar med
psykosomatiska åkommor har fler
besök per patient än de som arbetar
med exempelvis idrottsmedicin,
ortopedi eller OMT

6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3

Ø8
Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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ÄVEN FÖR VÅRDCENTRALERNA FINNS DET STORA SKILLNADER I ANTAL
BESÖK PER INDIVID
Medel antal besök per individ för fysioterapeuter vid vårdcentralerna, 2014
VC24
VC23
VC11
VC1
VC25
VC14
VC20
VC8
VC2
VC21
VC19
VC12
VC22
VC10
VC9
VC15
VC6
VC13
VC26
VC7
VC16
VC5
VC18
VC3
VC17
VC4

• Genomsnittligt antal besök
per patient var 5 besök för
vårdcentralerna 2014

8
7
6
6

• De stora skillnaderna i
besök per patient mellan
vårdcentralerna kan till viss
del bero på den
socioekonomiska tyngden
och åldersstrukturen i
vårdcentralens
upptagningsområde

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

X3

• Antalet fysioterapeuter samt
interna riktlinjer vid
vårdcentralen påverkar
troligtvis antalet besök per
patient

4
3
3
3
3
2

Ø5
Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DE FLESTA VÅRDGIVARNA HAR ETT FÅTAL PATIENTER SOM AVVIKER FRÅN
GENOMSNITTSPATIENTEN
Nationella taxan: Antal besök per patient, 2014
Genomsnitt, Nationella taxan

18

Median, Nationella taxan

16
14

• De flesta vårdgivarna har ett fåtal patienter som avviker
ifrån genomsnittspatienten genom att de får många fler
besök än en typisk patient
• Detta kan identifieras genom att median och medel
antal besök per individ avviker från varandra

12
10

• Detta innebär att det mest troligt är mer ”rättvisande” att
se till median antal besök per patient för att fånga hur
den huvudsakliga verksamheten ser ut rörande antalet
besök per individ

8
6
4

• Vid framtida uppföljning bör detta tas i beaktning vid val
av exempelvis nyckeltal

2
0

Vårdcentraler: Antal besök per patient, 2014
18

Genomsnitt, VC

16

Median, VC

14

• Det är liten spridning i median antal besök per individ
mellan vårdcentralerna i LtS medan det är stor
spridning i medel antal besök per patient. Detta
mönster går dock inte att urskilja för fysioterapeuter på
nationella taxan

12
10
8
6
4
2
0

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DE PATIENTER MED FLEST BESÖK (TOPP 10) HOS NATIONELLA TAXAN
ÅTERFINNS HOS TRE FYSIOTERAPEUTER (80% AV TOPP 10) 2010-2014

Topp 10 patienter med flest antal besök, 2010-2014
526

1
411

2

401

3

373

4

Antal besök samt andel av totalt antal besök för
behandlande fysioterapeuter av de patienter med flest
besök, 2010-2014*
SG27

1 467 (36,2%)

SG18

1 042 (25,7%)

SG3

839 (20,7%)

SG9

352 (8,7%)
351 (8,7%)

5

365

SG34

6

364

• För topp 10 patienter med flest antal besök har:

7

361

- 4 patienter i huvudsak behandlats av SG27
- 3 patienter i huvudsak behandlats av SG18

8

352

9

351

- 2 patienter i huvudsak behandlats av SG3
- 1 patient i huvudsak behandlats av SG9
- 1 patient i huvudsak behandlats av SG34

10

344

10

344

• En dialog bör initieras med de fysioterapeuter som har fler
än 2 patienter bland topp tio

*

Här redovisas enbart besök hos de fysioterapeuter som har producerat majoriteten av patienternas besök. I vissa fall har patienterna vid ett fåtal tillfällen
även besökt annan fysioterapeut

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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ÖVER HÄLFTEN AV BESÖKEN FÖR DE PATIENTER MED FLEST BESÖK
(TOPP 10) ÅTERFINNS HOS EN VÅRDCENTRAL (50% AV TOPP 10) 2010-2014

Topp 10 patienter med flest antal besök, 2010-2014
1

588

402

2

Antal besök samt andel av totalt antal besök för
behandlande fysioterapeuter av de patienter med flest
besök, 2010-2014*
VC24
VC20
VC22

5

6

15% (594)
10% (376)

390

3

4

54% (2 077)

VC23

9% (343)

VC25

9% (340)

376

367

356

7

343

8

342

9

339

10

336

• För de 10 patienter med flest antal besök har
- 5 patienter i huvudsak behandlats av VC24
- 2 patient i huvudsak behandlats av VC20
- 1 patienter i huvudsak behandlats av VC22
- 1 patient i huvudsak behandlats av VC23
- 1 patient i huvudsak behandlats av VC25
•
En dialog bör initieras med den vårdcentral som har
behandlat hälften av patienterna bland topp tio

*

Här redovisas enbart besök hos de vårdcentraler som har producerat majoriteten av patienternas besök. I vissa fall har patienterna vid ett fåtal tillfällen
även besökt annan vårdcentral

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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EN ANALYS AV ÅLDERSFÖRDELNINGEN BLAND FYSIOTERAPEUTER PÅ
NATIONELLA TAXAN VISAR ATT LTS I FRAMTIDEN STÅR INFÖR STORA
UTMANINGAR MED KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Antal fysioterapeuter per ålderskategori

Fördelning av totalt antal besök
Övriga

14
(35%)

Genomsnittsålder: 59 år

Åldersfördelningen för
fysioterapeuter vid
vårdcentraler är
okänd och bör utredas

Totalt antal besök:
85 183
8
(20%)

8
(20%)
5
(13%)

2
(5%)
0
(0%)
≤35

36-40

1
(3%)

1
(3%)

41-45

46-50

46%

54%

1
(3%)

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

0
(0%)
76≥

•

Hälften av fysioterapeuterna på nationella taxan är över 60 år, vilket medför utmaningar för den framtida
kompetensförsörjningen

•

Hur ska en fortsatt god tillgänglighet till fysioterapi säkerställas vid eventuella stundande pensioneringar?

Källa:

Över 60 år

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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25% AV FYSIOTERAPIN I LTS UTFÖRS AV FYSIOTERAPEUT PÅ NATIONELLA
TAXAN SOM ÄR 60 ÅR ELLER ÄLDRE
Fördelning av totalt antal besök i Sörmland, 2014
Vårdcentraler

Nationella taxan,
Under 60 år

Nationella taxan,
Över 60 år

Totalt antal besök:
190 821

Besök per 1000 invånare, 2014
Vingåker

Katrineholm

20%

Flen

45%

35%

56%

Eskilstuna

Trosa

78%

0% 705

0% 20%

67%

59%

0% 716

29%

80%

44%

722

61%

71%

Nyköping

736

35%

39%

Oxelösund

Gnesta

55%

30%

Strängnäs

25%

0%

9%

0%

21%

41%

34%

665

24%

654

632

602

22%
390
0%

• Vissa kommuner kommer att stå inför större utmaningar än andra för att tillgodose tillgång på fysioterapi, vilket behöver
kompenseras på något sätt genom vårdcentralerna, försäljning av etablering eller annat avtal

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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AGENDA

• Projektintroduktion och arbetssätt
• Översikt av fysioterapi i Landstinget Sörmland
• Resultat av verksamhetsutvärdering

•

-

Produktionsanalys av fysioterapin

-

Ersättningsanalys av fysioterapin

-

Resultat av journalgranskningar och platsbesök

Rekommendationer och fortsatt arbete
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SAMMANFATTNING- ERSÄTTNINGSANALYS AV FYSIOTERAPIN I LTS
Sammanfattning- Vårdcentraler

Sammanfattning- Nationella taxan

• Under 2014 uppgick den totala besöksersättningen till
21 miljoner kronor

• Den totala ersättningen för nationella taxan uppgick
till 34 miljoner kronor 2014

• Vårdcentralerna betalade tillbaka 17 miljoner kronor i
stimulansavdrag till Hälsoval Sörmland av
kapitationsersättningen. Detta på grund av att deras
listade patienter besökt någon annan fysioterapeut
istället för att besöka en fysioterapeut på den
vårdcentral där patienten är listad

• Ersättningen till nationella taxan sjönk årligen med 2%
mellan 2010 och 2014

• Ersättningen för besöksproduktion ökade årligen med
7% mellan 2010 och 2014
• Privata vårdcentraler ökade sin andel av den totala
besöksersättningen med 8 procentenheter mellan
2010 och 2014

• Fysioterapeut med arvodeskategori A fick i
genomsnitt 663 000 kr i ersättning under 2014 medan
motsvarande siffra var 955 000 kr för fysioterapeut
med arvodeskategori B
• 2014 nådde två fysioterapeuter med arvodeskategori
A ersättningstak 1. Två fysioterapeuter med
ersättningskategori B nådde ersättningstak 1 varav en
av fysioterapeuterna även nådde ersättningstak 2

• Privata vårdcentraler betalade mer i stimulansavdrag
per listad individ än offentliga vårdcentraler

Källa:

Landstinget i Sörmland, Sirona Analys
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ÖVERGRIPANDE STRUKTUR FÖR ERSÄTTNING FÖR FYSIOTERAPI I LTS

Fysioterapi vid vårdcentraler
•

Vårdcentralerna ersätts huvudsakligen
genom kapitation (dvs. fast ersättning per
listad individ) justerat för bl. a åldersstruktur,
socioekonomi och ACG (vårdtyngd).
Vårdcentralerna beslutar själva kring antalet
anställda fysioterapeuter och vilka
investeringar i fysioterapi som ska göras

•

Utöver kapitationen ersätts vårdcentraler
med 200 kr per producerat besök hos
fysioterapeut

•

Vårdcentralerna betalar ett stimulansavdrag
på 200 kr till Hälsoval Sörmland varje gång
en listad individ går till en annan vårdgivare

Nationella taxan
•

Fysioterapeuter med ersättning enligt
nationella ersätts per besök enligt
- Förordning (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi och,
- Lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi

50

ERSÄTTNING TILL FYSIOTERAPEUTER PÅ NATIONELLA TAXAN
Ersättning till fysioterapeuter utan
kringpersonal, flera behandlingsrum och
kvalificerad utrustning (kategori A)

Ersättning till fysioterapeuter med
kringpersonal, flera behandlingsrum och
kvalificerad utrustning (kategori B)

Kronor

Tid

Kronor

Tid

Normalt arvode

343

25 min

343

20 min

Ersättningstak 1

880 530

-

1 226 530

-

173

25 min

173

20 min

1 094 490

-

1 543 610

Ersättning efter tak 2

Patientavgift

-

Patientavgift

-

Enkelt arvode tak 1*

108

-

108

-

Enkelt arvode tak 2*

44

-

44

-

Gruppbehandling (tak 1)*

163

-

163

-

Gruppbehandling (tak 2)*

64

-

64

-

Särskilt arvode (tak 1)*

900

50 min

791

40 min

Reducerat Särskilt arvode (tak2)*

632

50 min

555

40 min

Reducerat normalarvode

Ersättningstak 2

•
•
•

*
Not 1
Not 2

Källa:

Nationella taxan ersätts enligt ett system med två taknivåer
När en fysioterapeut har producerat tillräckligt många besök för att nå ersättningstak 1 reduceras taxorna i ett första
steg
När en fysioterapeut når ersättningstak 2 ersätts fysioterapeuten enbart med patientavgiften för de besök som är
producerade efter det att ersättningstaket är nått
Samma ersättningssystem som gäller för normalt arvode gäller för övriga arvodeskategorier
Särskilt arvode ges till fysioterapeut med med högskoleutbildning om minst 45 högskolepoäng inom för åtgärden adekvat område. Utöver utbildning krävs yrkeserfarenhet
motsvarande minst två års heltidsarbete som fysioterapeut inom för åtgärden adekvat område under de senaste fem åren. (Förordning 1994:1120 7 §)
Fysioterapeuten ska till landstinget anmäla vilken arvodeskategori som gäller för verksamheten. Ändring ska anmälas minst sex månader innan den
börjar gälla. (Förordning 1994:1120 3 §)
Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, Sirona-analys
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BESÖKSERSÄTTNING FÖR FYSIOTERAPI UPPGICK TILL CA 38 MILJONER
KRONOR FÖR LTS 2014

Utbetald besöksersättning för fysioterapi i LtS, Miljoner kronor 2014

21

17
38

34

Nationella taxan

Vårdcentraler

Stimulansavdrag, VC

Totalt

•

Den totala rörliga kostnaden för fysioterapi i LtS var 2014 ca 38 miljoner kronor

•

Stimulansavdraget finansierar ungefär 50% av utgifterna för besök producerade av nationella taxan

•

Kapitationsersättningen för primärvård uppgick till ca 862 miljoner kronor 2014, dvs. per besöksersättningen för
fysioterapi utgör mindre än 5% av utgifterna för kapitering

•

Är detta en optimal ersättningsmodell för att främja god tillgänglighet och kvalitet av fysioterapi i LtS?
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ERSÄTTNING FÖR NATIONELLA TAXAN MINSKADE MELLAN 2010 OCH 2014
MEDAN DEN ÖKADE FÖR VÅRDCENTRALERNA
Total ersättning per år, miljoner kronor
Etableringskategori A

Total besöksersättning per år, miljoner kronor*
Privat VC

Etableringskategori B

Offentlig VC

CAGR: -2%
37
33%

37
31%

37
32%

35
32%

34
32%

CAGR: +7%

67%

2010

69%

2011

68%

2012

68%

2013

20

21

16
16%

17
17%

17
17%

23%

24%

84%

83%

83%

77%

76%

2010

2011

2012

2013

2014

68%

2014

• Nedgången i total ersättning kan till viss del förklaras
av en minskning i antalet fysioterapeuter på nationella
taxan från 46 stycken 2010 till 40 stycken 2014

• Besöksersättningen till vårdcentralerna ökade årligen
med 7% mellan 2010 och 2014, vilket motsvarar en
total ökning på 5 miljoner kronor

• Att den totala ersättningen inte minskat mer beror på
att fysioterapeuter med arvodeskategori A har ökat
andelen särskilda åtgärder samt att den nationellt
reglerade ersättningen årligen ökat med 2%

• Privata vårdcentralerna har ökat sin andel av den totala
besöksersättningen med 8 procentenheter mellan 2010
och 2014

*

Beräknat genom totalt antal besök gånger 200 kr per besök. Antar att ersättningen varit konstant mellan 2010 och 2014.
Tar ej hänsyn till ersättning genom kapitation

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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BESÖKSERSÄTTNING OCH STIMULANSAVDRAG UTGÖR EN MARGINELL DEL
AV VÅRDCENTRALERNAS TOTALA BUDGET
Total ersättning* till vårdcentraler 2014 vårdcentraler, miljoner kronor
Kapitering

Stimulansavdrag

Besöksersättning, Sjukgymnastik

VC11
VC25
VC19

1
0
1

53
52

1 53
1 53

VC6
VC22
VC13

1
0
1

42
42

1 42
1 42

VC10
VC12
VC23

1
1
0

42
41
39

1 42
1 41
1 40

VC21
VC20
VC26

0
1
0

VC17
VC24
VC2
VC1
VC9

0
0
1
1
1

VC14
VC5
VC18

1
1
0

VC15
VC4
VC8

1
1
0

VC3
VC7
VC16

1
0
0

48

1 48

47

1 47

38
38
35

1 39
1 39
1 36

35

• För vissa vårdcentraler är
stimulansavdraget tre gånger
större än den totala
besöksersättningen

1 35
1 32
1 30
1 30
1 27

31
30
30
27
27
26
24

0 26
0 25
0 24

23
21
19
19
18
16

• För de flesta vårdcentralerna
är stimulansavdraget och
besöksersättningen ungefär
lika stora och utgör en
marginell del av
vårdcentralernas totala
budget

0 23
0 20
1 20
0 18
0 18
0 16

Total ersättning beräknas här enligt:
Kapitering + besöksersättning - stimulansavdrag

*

Tar inte hänsyn för besöksersättning till övriga professioner vid vårdcentralerna

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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DET ÄR EN STOR SPRIDNING I ERSÄTTNINGEN FÖR FYSIOTERAPEUTER PÅ
NATIONELLA TAXAN 2014*
Total ersättning per fysioterapeut med taxa A 2014,
Tusen kronor

Total ersättning per fysioterapeut med taxa B 2014,
Tusen kronor

SG17

SG34
SG30
SG24
SG15
SG3
SG13
SG36
SG33
SG23
SG14
SG7
SG18
SG6
SG32
SG29
SG5
SG20
SG27
SG9
SG1
SG12
SG28
SG25
SG16

945

SG26

882

SG35

847

SG22

840

SG39

789

SG40

783

SG19

777

SG38

701

SG41

686

SG2

668

SG4

648

SG42

621

SG37
SG43
SG44

501
357
292

1 531
1 212
1 171
1 161
1 141
1 128
1 075
1 065
1 058
1 055
1 050
1 050
1 037
1 019
875
871
825
817
776
700
674
672
656

Ø 689

•

För fysioterapeuter med etableringskategori A är det
endast 2 fysioterapeuter som når ersättningstak 1

X5

300
Ø 955

•

För fysioterapeuter med etableringskategori B är det
endast 2 fysioterapeuter som når ersättnings tak 1
varav 1 även når taknivå 2

*

Ej justerat för eventuella skillnader i arbetstid orsakad av ex. sjukskrivning, föräldraledighet etc.

Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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PRIVATA VÅRDCENTRALER BETALAR MER I STIMULANSAVDRAG PER
LISTAD INDIVID ÄN DE I OFFENTLIG REGI
Stimulansavdrag per listad individ för privata
vårdcentraler, 2014 (Kr)

Stimulansavdrag per listad individ för offentliga
vårdcentraler, 2014 (Kr)
VC14

119

147

VC5

88

VC15
134

VC4

99

VC2

70

VC19
VC13

64

VC12

62
60

VC18
87

VC3

86

VC9

VC10

49

VC17

46

VC20

45
43

VC11
60

VC6

59

VC1

52

VC7

VC16

42

VC25

41

VC23

38

VC24

37

VC22

36
29

VC21
VC8

39

VC26

Ø 85
Källa:

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

19

Ø 52
56

AGENDA

• Projektintroduktion och arbetssätt
• Översikt av fysioterapi i Landstinget Sörmland
• Resultat av verksamhetsutvärdering

•

-

Produktionsanalys av fysioterapin

-

Ersättningsanalys av fysioterapin

-

Resultat av journalgranskningar och platsbesök

Rekommendationer och fortsatt arbete
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SAMMANFATTNING – JOURNALGRANSKNING OCH PLATSBESÖK
Sammanfattning- Vårdcentraler

Sammanfattning- Nationella taxan

• Genomgående visar journalgranskningen att
dokumentationen är bra, men med visst utrymme för
förbättring

• Genomgående visar journalgranskningen att
dokumentationen är bra, men med visst utrymme för
förbättring

• Vid den fördjupade verksamhetsutvärderingen har
det inte framkommit något som föranleder en vidare
granskning av enskilda vårdgivare

• För samtliga av de granskade journalerna motsvarar
den utförda behandlingen det fakturerade arvodet
(Enkelt, Normalt eller Särskilt arvode)

• Samtliga vårdgivare har visat på god samarbetsvilja

• Vid den fördjupade verksamhetsutvärderingen har
det inte framkommit något som föranleder en vidare
granskning av enskilda vårdgivare

• Samtliga vårdgivare uppger att de inte har kapacitet
att tillgodose behovet av fysioterapi
• Flertalet av vårdgivarna upplever ett behov av stöd
kring prioriteringar inom verksamheten samt ett
behov av utökat statistikstöd
• Vårdcentralernas syn på produktion av fysioterapi
skiljer sig avsevärt. Vissa ser det som mer lönsamt
att inte satsa på fysioterapi och istället betala högre
stimulansavdrag medan andra vill satsa på
fysioterapi som en viktig del i vårdcentralens
vårdutbud

• Samtliga vårdgivare har visat på god samarbetsvilja
• Samtliga vårdgivare uppger att de inte har kapacitet
att tillgodose behovet av fysioterapi
• Vid majoriteten av platsbesöken har det framkommit
en önskan om att kunna utnyttja bassänger för att
förbättra möjligheterna till effektiv rehabilitering. I
nuläget verkar tillgängligheten vara låg och kraftigt
varierande beroende på geografisk placering
• De flesta vårdgivarna anser att den nuvarande
ersättningsmodellen inte är kompatibel med effektiv
samverkan och dialog mellan olika typer av
vårdgivare
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SIRONA HAR I ARBETET FÖLJT EN STRUKTURERAD METODIK I DEN
FÖRDJUPADE VERKSAMHETSUTVÄRDERING
1

Urval av enheter för fördjupad
verksamhetsutvärdering

2
Planera och genomför platsbesök

3
Journalgranskning

4
Analys och sammanställning

Källa:

Sirona-analys
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METODIK FÖR URVAL TILL FÖRDJUPAD VERKSAMHETSUTVÄRDERING
1

2
Definiera syfte och omfattning
• Syfte är att bygga vidare på
principer för
verksamhetsutvärdering enligt
Sörmlandsmodellen
• Omfattning beslutades i dialog
med Hälsoval Sörmland enligt
följande:
• Inkludera 25% av samtliga
vårdgivare

- 10 fysioterapeuter på nationella
taxan
- 6 vårdcentraler
• Granskning av 10 journaler per
vårdgivare varav:

3
Definiera kriterier för urval
• Alla typer av vårdgivare ska vara
representerade
- Privata och offentliga
vårdcentraler
- Arvodeskategori A och B på
nationella taxan
• Urvalet baseras på resultaten från
produktivitets- och
ersättningsanalyserna enligt
följande:
• Nationella taxan analyseras på 8
kriterier:
- Antal besök
- Besök per individ (medel)
- Besök per individ (median)

- 3 journaler med få besök

- Total ersättning (kr)

- 4 journaler med genomsnittligt
antal besök

- Andel särskilda åtgärder

- 3 journaler med över medel antal
besök

- Ersättning per besök (kr)

• Alla patienter ska vara avslutade
under 2014

- Patienttid (timmar)
- Geografisk placering
• Vårdcentraler analyseras på 6
kriterier:

4
Urvalsanalys av verksamheter
baserat på definierade kriterier
• Nationella taxan och
vårdcentralerna analyseras var för
sig
• För varje kriterium och vårdgivare
beräknas ett index enligt:

Välj ut verksamheter för vidare
analys
• Resultatet från urvalsanalysen
resulterade i urval av
-

3 privata vårdcentraler

-

3 offentliga vårdcentraler

-

6 fysioterapeuter med
arvodeskategori A

-

4 fysioterapeuter med
arvodeskategori B

-

Urval av verksamheter som
representerar 8 av 9 kommuner
i LtS

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑣å𝑟𝑑𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑖𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑗 − Min(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑗 )
𝑀𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑗 − Min(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑗 )

• Detta innebär att index för den
vårdgivare som har högst värde på
en viss indikator får 1 och den med
lägst värde får 0
• Därefter beräknas ett genomsnitt
för index av samtliga indikatorer,
vilket ger det slutgiltiga index för
varje vårdgivare
• Samtliga indikatorer har samma
vikt vid genomsnittsberäkningen
• Detta innebär att ett genomsnittligt
lågt indexvärde indikerar
konsekvent låga värden för
samtliga definierade kriterier i
relation till övriga vårdgivare

- Besök per listad individ
- Stimulansavdrag per listad
individ
- Listade individer per
fysioterapeut
- Besök per individ (medel)
- Besök per individ (median)
- Geografisk placering

Källa:

Sirona-analys
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10 FYSIOTERAPEUTER PÅ NATIONELLA TAXAN VALDES UT TILL EN
FÖRDJUPAD VERKSAMHETSUTVÄRDERING
Indexering av samtliga indikatorer
SG34
SG35
SG17
SG42
SG33
SG22
SG15
SG6
SG36
SG24
SG38
SG27
SG3
SG30
SG32
SG7
SG12
SG23
SG13
SG18
SG39
SG14
SG40
SG29
SG20
SG26
SG5
SG25
SG4
SG19
SG41
SG9
SG28
SG2
SG1
SG37
SG16
SG43
SG44

Källa:

0,81
0,72
0,53
0,49
0,49
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
0,43
0,43
0,42
0,42
0,41
0,41
0,40
0,39
0,38
0,38
0,37
0,37
0,36
0,36
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,29
0,28
0,27
0,25
0,20
0,18
0,16
0,13
0,10

Landstinget Sörmland, Sirona-analys

• 10 stycken fysioterapeuter på
nationella taxan har deltagit i den
fördjupade
verksamhetsutvärderingen som
omfattade platsbesök och
journalgranskning av 10 journaler
per vårdgivare
• Vårdgivarna har valts ut för att de
representerar olika sorters
verksamheter både i form av
inriktning på verksamhet,
patientunderlag, samt för att få
en geografisk spridning
• Nationella taxan analyserades på
8 kriterier som beskrivs under
metodik för urval till fördjupad
verksamhetsutvärdering
• Genom att ta hänsyn till ovan
nämnda faktorer ges en
representativ bild över den
fysioterapi som bedrivs av
fysioterapeuter med ersättning
från nationella taxan i Landstinget
Sörmland
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6 VÅRDCENTRALER VALDES UT TILL FÖRDJUPAD VERKSAMHETSUTVÄRDERING
Indexering av samtliga indikatorer
0,60

VC14
VC24

0,58
0,57

VC23
0,45

VC1

0,44

VC5

0,43

VC2

0,42

VC9
VC19

0,38
0,38

VC8

VC15

0,37
0,36

VC20

0,36

VC25

0,34

VC11

0,32

VC21
VC3

0,30

VC6

0,30

VC12

0,29

VC22

0,29

VC13

0,28
0,28

VC7

VC26

0,27

VC4

0,27
0,24

VC17

0,24

VC10
VC16
VC18

Källa:

• Sex stycken vårdcentraler har
valts ut till den fördjupade
granskningen
• Tre privata vårdcentraler och tre
vårdcentraler i egen regi
• Tio journaler per vårdgivare har
granskats
• Vårdcentraler analyserades på 6
kriterier som beskrivs under
metodik för urval till fördjupad
verksamhetsutvärdering
• Hänsyn har tagits till en
geografisk spridning, vilket gör att
sex av nio kommuner i
landstinget är representerade
• Antalet fysioterapeuter på
vårdcentralerna varierar precis
som antalet patienter per
fysioterapeut
• Urvalet har gjorts för att vara
representativt för den fysioterapi
som bedrivs på vårdcentralerna i
Landstinget Sörmland

0,23
0,19

Landstinget Sörmland, Sirona-analys
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LAGAR, REGELVERK OCH KLINISKA RIKTLINJER ATT BEAKTA VID
VERKSAMHETSUTVÄRDERING AV FYSIOTERAPI
Lagar, föreskrifter och kliniska riktlinjer
• Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763
• Patientlag, 2014:821
• Patientsäkerhetslagen 2010:659
• Patientdatalagen 2008:355
Lagar och förordningar

• Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400
• Socialtjänstlagen, SoL 2001:453
• Lag om ersättning för fysioterapi, LOS 1993:1652
• Förordning om ersättning för fysioterapi, 1994:1120
• Patientsäkerhetsförordning, 2010:1369

Föreskrifter

• Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård, SOSFS 2008:14
• Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation
• Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling av patienter med obstetrisk analsfinkterruptur
• Riktlinjer respiration vid kirurgi

• Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet
Kliniska riktlinjer

• Riktlinjer för fysioterapeutiska interventioner för preoptimering av patienter som ska genomgå buk-eller thoraxkirurg
• Riktlinjer för graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta
• Riktlinjer vid ryggmärgsbråck
• Riktlinjer för andningsvårdande behandling
• Riktlinjer vid lumbal diskbråcksoperation
• Riktlinjer för att förbättra gångförmåga vid cerebral pares

Interna samverkansavtal
och riktlinjer

Källa:

Sirona-analys

• Regelboken
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OBSERVATIONER FRÅN PLATSBESÖK MED FYSIOTERAPEUTER MED
ERSÄTTNING ENLIGT NATIONELLA TAXAN
Teman

Observationer

Kommentarer från vårdgivare

• Samtliga vårdgivare uppger att de inte har kapacitet
att tillgodose efterfrågan av fysioterapi
• Alla tvingas ibland att hänvisa patienter till andra
vårdgivare

”...Ofta tvingas vi att prioritera nyopererade patienter
över de patienter där fysioterapi skulle kunna bidra
till att undvika framtida operation...”

Samverkan

• Samtliga vårdgivare ser utvecklingspotential genom
ökad samverkan mellan såväl privata som offentliga
aktörer
• Den nuvarande ersättningsmodellen är inte
kompatibel med effektiv samverkan och dialog mellan
olika typer av vårdgivare

”…Om jag är behandlande fysioterapeut borde jag
vara delaktig vid exempelvis möten mellan
vårdcentral och Försäkringskassan, men det måste
jag i så fall göra ”gratis” eftersom LtS inte ersätter
mig för det…”

Utrustning

• Vid majoriteten av platsbesöken har det framkommit
en önskan av att kunna utnyttja bassänger för att
förbättra möjligheterna till effektiv rehabilitering
• I nuläget verkar tillgängligheten vara låg och kraftigt
varierande beroende på geografisk placering

”…Det skulle vara bra om mina patienter kunnat
bassängträna för att förbättra rehabiliteringen, men
det är svårt att få tider…”

• Några av vårdgivarna upplever att de ofta får patienter
hänvisade från VC som ligger utanför deras
specialistkompetens

”…Ofta får jag patienter som ligger utanför mitt
specialistområde. För att patienten ska få rätt vård
hänvisas den oftast vidare till fysioterapeut med rätt
kompetens för patientens behov. Det skapar massa
väntetid för patienten och tränger undan de som har
behov av min specialistkompetens…”

Kapacitet

Kompetens

• Dessa hänvisas vidare till annan vårdgivare med rätt
kompetens och processen skapar onödig väntetid för
patienten
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OBSERVATIONER FRÅN PLATSBESÖK PÅ VÅRDCENTRALER
Teman

Observationer

Kommentarer från vårdgivare

Kapacitet

• Samtliga vårdgivare uppger att de inte har kapacitet
att tillgodose behovet av fysioterapi
• Samtliga hänvisar vidare patienter till andra vårdgivare
för att de själva inte har kapacitet att ta hand om
patienterna och för att inte långa väntetider ska
drabba patienterna

”...Jag får kontinuerligt hänvisa patienter till andra
vårdgivare eftersom det inte finns kapacitet att ta
emot fler patienter...”

”… Vi hade kunnat utveckla verksamheten genom
centralt metodstöd kring hur vi ska arbeta med
prioritering av patienter för att säkerställa att de som
har störst behov får tillgång till vården först…”

Prioritering

• Flera av vårdcentralerna upplever svårigheter vid
prioritering av patienterna. Vården riskerar att inte bli
behovsstyrd och att det kan vara svårt att avsluta
patienter
• Vårdcentralernas syn på produktion av fysioterapi
skiljer sig avsevärt. Vissa ser det som mer lönsamt att
inte satsa på fysioterapi och istället betala högre
stimulansavdrag medan andra vill satsa på fysioterapi
som en viktig del i vårdcentralens vårdutbud
• Många av vårdcentralerna ser en utvecklingspotential
rörande kontinuerlig feedback via produktionsstatistik
• Att kunna jämföra sig både internt som externt är
utvecklande

”…Att kunna jämföra sig med andra vårdcentraler
gör att man mer kan säga: Har vi en rimlig nivå på
produktionen eller behöver vi justera våra
arbetssätt?…”

• Flera vårdcentraler upplever att det finns otydligheter
kring vilka kompetenser en fysioterapeut bör ha utöver
grundutbildningen

”…En viktig del i arbetet mot jämlik vård är att
kunna ha ett likvärdigt vårdutbud i samtliga delar av
länet…”

Statistikstöd

Kompetens

”…Vi har räknat på det och det är inte lönsamt att
anställa en fysioterapeut till…”

• Merparten anser att få stöd vid valet av fortbildning för
fysioterapeuterna är en viktig del i att uppnå jämlik
vård i LtS
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VID JOURNALGRANSKNINGEN HAR SIRONA ANVÄNT FÖLJANDE
REVISIONSMATRIS

Nej

Ja

Andra bedömning

Nej

Ja

Första bedömning
Journaldokumentation

Journalinnehållet är godtagbart avseende patientens behov/problem
Journalinnehållet är godtagbart avseende fysioterapeutisk diagnos
Journalinnehållet är godtagbart avseende plan för behandlingen (inkl. tidsplan, utfallsmått, mål
för behandlingen)
Journalinnehållet är godtagbart avseende statustagning (Inspektion, tester etc.)

Dokumentation finns av råd/information till patienten
Journalinnehållet är godtagbart avseende behandlingsåtgärder
Journalinnehållet är godtagbart avseende omfattning av behandling
Journalinnehållet är godtagbart avseende behandlingsresultat
Journalanteckningar är signerade
Behandling
Behandlingens utformning är relevant i förhållande till den skada och/eller sjukdom som
behandlingen avser adressera
Ersättning (Endast för nationella taxan)
Utförd behandling motsvarar det fakturerade arvodet (Enkelt, Normalt eller Särskilt arvode)
Journaldokumentationen verifierar fakturerad ersättning

Källa:

Sirona-analys
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REDOVISNING AV BORTFALLET VID JOURNALGRANSKNINGEN
Antal granskade journaler per kriterium
Granskade journaler

Bortfall

Journaldokumentation

• Från det ursprungliga urvalet, 160
journaler, föll en journal bort på grund
av dubblett

Journalinnehållet är godtagbart avseende patientens behov/problem

153

6 159

Journalinnehållet är godtagbart avseende fysioterapeutisk diagnos

153

6 159

Journalinnehållet är godtagbart avseende plan för behandlingen (inkl. tidsplan,
utfallsmått, mål förbehandlingen)

149

10 159

Journalinnehållet är godtagbart avseende statustagning (Inspektion, tester
etc.)

152

7 159

Dokumentation finns av råd/information till patienten

153

6 159

- Journalanteckning saknas

Journalinnehållet är godtagbart avseende behandlingsåtgärder

154

5 159

- Journalanteckningarna är av för låg
kvalitet

Journalinnehållet är godtagbart avseende omfattning av behandling

153

6 159

Journalinnehållet är godtagbart avseende behandlingsresultat

152

7 159

Journalanteckningar är signerade

156

3 159

• Övrigt bortfall beror på att det inte var
möjligt att bedöma huruvida
journaldokumentationen uppfyller de
givna kriterierna på grund av något av
följande alternativ:

- Patienten har inte fått
fysioterapeutisk behandling utan
exempelvis deltagit i artrosgrupp
- Journalen är skriven av
fysioterapeutstudent

Behandling
Behandlingens utformning är relevant i förhållande till den skada och/eller
sjukdom som behandlingen avser adressera

138

21 159

Ersättning och arvoden (Enbart nationella taxan)
Utförd behandling motsvarar det fakturerade arvodet (Enkelt, Normalt eller
Särskilt arvode)

98

1 99

Journaldokumentationen verifierar fakturerad ersättning

99

0 99

Källa:

Sirona-analys
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JOURNALGRANSKNINGEN VISADE ATT DE FLESTA JOURNALER HÅLLER EN
GOD KVALITET, MEN ATT DET FINNS OMRÅDEN SOM KAN FÖRBÄTTRAS
Andel Ja & Nej för givna kriterium för samtliga granskade journaler
Ja
Journalinnehållet är godtagbart
avseende patientens
behov/problem

92%

Journalinnehållet är godtagbart
avseende avseende
fysioterapeutisk diagnos

Journalinnehållet är godtagbart
avseende plan för behandlingen
(inkl. tidsplan, utfallsmått, mål
förbehandlingen)

Journalinnehållet är godtagbart
avseende statustagning
(Inspektion, tester etc.)

Dokumentation finns av
råd/information till patienten

Källa:

Sirona-analys

8% 153

67%

39%

33%

61%

81%

69%

153

149

19%

31%

152

Nej

• Journalgranskningen visar att de flesta
granskade journaler håller en god
kvalitet, men att det finns en viss
utvecklingspotential
• Ett tydligt förbättringsområde är
dokumentation avseende
fysioterapeutisk plan för behandlingen
där enbart 39% av journalerna har
tillfredställande dokumentation. En
tydlig förbättringsåtgärd är bättre
mallar för första statustagning, det
skulle kunna öka möjligheten till god
dokumentation av behandlingsplanen
• Även när det gäller dokumentation av
råd och information till patienten finns
utrymme för förbättring. Råd och
information ges med största
sannolikhet muntligen men det är
viktigt att det även framgår i journalen
vad som kommunicerats till patienten

153
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FÖR 93% AV DE GRANSKADE JOURNALERNA GÖRS BEDÖMNINGEN ATT
BEHANDLINGEN ÄR RELEVANT UTFORMAD
Andel Ja & Nej för givna kriterium för samtliga granskade journaler
Ja
Journalinnehållet är godtagbart
avseende behandlingsåtgärder

Journalinnehållet är godtagbart
avseende omfattning av
behandling

75%

82%

25%

18% 153

Journalinnehållet är godtagbart
avseende behandlingsresultat

77%

23%

Journalanteckningar är signerade

75%

25%

Behandlingens utformning är
relevant i förhållande till den
skada och/eller sjukdom som
behandlingen avser adressera

Källa:

Sirona-analys

93%

154

152

Nej

• Ett tydligt förbättringsområde är
dokumentation avseende
behandlingsåtgärder. Det är viktigt att en
kollega från samma eller annan
profession ska förstå vad och varför en
behandlingsåtgärd är utförd, vilket ställer
krav på bättre och tydligare
dokumentation av utförda åtgärder
• Ett tydligt förbättringsområde är signering
av journalanteckningar där 25% av
journalerna innehåller osignerade
anteckningar. Till viss del utgörs detta av
fysioterapeuter som för journal för hand,
vilket till viss del skulle kunna undvikas
med ett datoriserat journalföringssystem
som påminner i de fall journaler har
missats att signeras

156

7% 138
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I SAMTLIGA GRANSKADE JOURNALER HAR DEN UTFÖRDA BEHANDLINGEN
MOTSVARAT DET FAKTURERADE ARVODET
NATIONELLA TAXAN
Andel Ja & Nej för givna kriterium för samtliga granskade journaler
Ja
Utförd behandling motsvarar det
fakturerade arvodet (Enkelt,
Normalt eller Särskilt arvode)

Journaldokumentationen
verifierar fakturerad ersättning

Källa:

Sirona-analys

100%

87%

0% 98

13%

99

Nej

• I samtliga fall har den utförda
behandlingen motsvarat det fakturerade
arvodet
• I 13% av journalerna har det förekommit
att ersättning betalats ut där orsak till
behandling inte finns dokumenterad
• Det förefaller inte finnas någon mönster
eller systematik i detta och fallen är
spridda över flertalet mottagningar. Det
bör poängteras att det även förekommit
behandlingar där ingen debitering skett
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SAMMANFATTNING JOURNALGRANSKNING- NATIONELLA TAXAN (1/2)

Allmänt om
journaldokumentation

Journaldokumentation i
förhållande till
patientdatalagen

Journaldokumentation i
förhållande till
utbetald
ersättning

Källa:

Sirona-analys

• Fysioterapeuter på nationella taxan och på avtal håller i hög grad god kvalitet på
journaldokumentationen och kan i de allra flesta fall visa på motiverade besök och behandlingar som
ligger i enighet med de ersättningsnivåer som har betaLtS ut
• Journalgranskningen visar i stor grad på kompetenta och kunniga fysioterapeuter som ger patienterna
rätt behandling, i rätt tid och i rätt mängd utan att över- eller underbehandla patienterna i någon
betydande grad. Det finns dock visst utrymme till förbättring kopplat till utvalda journaler för några av
fysioterapeuterna, och konkreta förbättringsförslag tillhandahålles till respektive fysioterapeut i en
separat rapport
• Flertalet av fysioterapeuterna för datorjournal, vilket bidrar till tydlighet kring bakgrund, tillstånd,
behandlingsresultat, och bidrar till en god förståelse vid journalgranskning
• Några av fysioterapeuterna för journaler på papper, vilket i sig är tillåtit enligt patientdatalagen som är
teknikneutral. Dock ställs krav på att dessa journaler precis som övriga är tydliga och lätta att följa,
vilket dock brister för vissa journalanteckningar. En väl förd patientjournal har stor betydelse för
patientsäkerheten och ökar tryggheten för vårdgivaren
• I vissa fall är det tydligt att datorjournal hade underlättat en journalgranskning då det finns rubriker i
dessa som underlättar för fysioterapeuterna och ökar sannolikheten att betydelsefull information tas
med. Det kan också finnas påminnelser om att skriva journalanteckning eller att signera journalerna

• Journalgranskningen visar att det finns fall och patienter där fysioterapeuterna har svårt att avsluta
behandlingen, och en del av dessa besök hade kunnat ersättas med gymträning som bekostas av
patienterna och inte av LtS. När patienten klarar av att träna själv ska inte landstinget faktureras
• Det finns också patientfall där enskilda fysioterapeuter låter patienterna styra behandlingen i en för stor
grad som inte blir värdeskapande för behandling eller resultat
• För ett fåtal utbetalda ersättningar saknas det journalanteckning, och för andra finns journalanteckning
men där fysioterapeuterna inte har tagit ut någon ersättning. Uppföljning av detta bör ske för att
säkerställa att landstinget endast betalar för de behandlingar som externa vårdgivare utför. Dock är det
viktigt att ha i åtanke att det i många fall kan röra sig om den mänskliga faktorn, och att anteckningen
kan ha missats trots en genomförd behandling
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SAMMANFATTNING JOURNALGRANSKNING- NATIONELLA TAXAN (2/2)

Övrigt som
framkommit vid
journalgranskningen

Källa:

Sirona-analys

• Begränsat samarbete med andra vårdinstanser såsom läkare och radiologimottagningar göra att
patienterna vid vissa tillfällen riskerar att inte få tillgång till rätt sorts behandling i rätt tid, utan den fördröjs
onödigt länge
• Det framgår att bristande tillgång till röntgen/MRT i Landstinget Sörmland påverkar patienterna negativt
vid vissa fall
• Merparten av fysioterapeuterna signerar sina journaler men det förekommer dock fall där
fysioterapeuterna väljer att inte signera journaler eller gör det först i lång tid efter besöket
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SAMMANFATTNING JOURNALGRANSKNING- VÅRDCENTRALER

Allmänt om
journaldokumentation

Journaldokumentation i
förhållande till
patientdatalagen

• Vid journalgranskningen framgår det att Vårdcentralerna och dess fysioterapeuter har en varierad grad
av kvalitet på sin journaldokumentationen från mycket bra och tydliga till allt för begränsade och i
enstaka fall inte heller färdigskrivna journalanteckningar. Respektive vårdcentralchef får tillgång till en
rapport med bedömning av de 10 journalerna samt förbättringsförslag
• I de flesta fall bedöms journaldokumentationen vara bra till godtagbar, och att det finns tydliga
anteckningar från nybesök och återbesök där det framgår bakgrund, motivering till behandling och vilket
resultat som nås

• Samtliga vårdcentraler använder datorjournal, vilket är positivt. Dock kan vissa av dessa bli mer
utförliga vad det beträffar bakgrund, behandlingsmål och resultat. Likaså är det betydelsefullt att notera
om patienterna uteblir från besök eller själva väljer att avsluta sin behandling
• Dock finns det flera patientjournaler där journaldokumentationen är bristfällig eller mycket bristfällig,
vilket kan försvåra arbetet på vårdcentralerna. En god journalföring minskar risken för missförstånd
rörande behandlingen och gör det lätt för annan fysioterapeut att kunna ta över ansvaret för
behandlingen och patienten. Det är därför väsentligt att tydligt kunna utläsa bakgrund, behandling och
vilken plan det finns för patienten

• Det framkommer att några fysioterapeuter signerar journalerna lång tid efter avslutat besök eller inte
alls. Det är betydelsefullt att det finns som en rutin för respektive vårdcentral och att detta uppfylles av
samtliga vårdgivare

Övrigt som
framkommit vid
journalgranskningen

Källa:

Sirona-analys

• Det stora trycket på vårdcentralernas fysioterapeuter påverkar också i vissa fall hur många besök som
respektive patient får. Där det är ont om fysioterapeuter eller där patienttrycket är stort tycks det ses en
trend i att avsluta patienterna snabbt och ibland även innan patienterna är färdigbehandlade. Detta bör
respektive vårdcentral se över för att säkerställa att deras patienter får rätt vård, i rätt tid och i rätt mängd
• Flertalet journalanteckningar saknas på vissa av de granskade vårdcentralerna, vilket gör det svårt att
bedöma huruvida journaldokumentationen uppnår uppsatta krav för journalföring
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AGENDA

• Projektintroduktion och arbetssätt
• Översikt av fysioterapi i Landstinget Sörmland
• Resultat av verksamhetsutvärdering

•

-

Produktionsanalys av fysioterapin

-

Ersättningsanalys av fysioterapin

-

Resultat av journalgranskningar och platsbesök

Rekommendationer och fortsatt arbete
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REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE SOM I HUVUDSAK KAN
PÅBÖRJAS OMGÅENDE (1/2)
Rekommendation

1

Beskrivning
1.1 Påbörja ett prioriteringsarbete inom landstinget för att ta sig an såväl vertikala som
horisontella prioriteringar för att utgöra ett prioriteringsverktyg för att ge stöd åt
verksamheten att prioritera och avsluta behandlingar

Vidareutveckla
metodstödet till
fysioterapin inom
primärvården i LtS

1.2 Upprätta kompetens-/utbudsregister över samtliga fysioterapeuter i LtS för att underlätta
att rätt patient hänvisas till vårdgivare med rätt kompetens för aktuell åkomma
1.3 Upprätta standardiserade kompetensbeskrivningar för fysioterapeuter vid VC. För att
jämlik vård ska ges i hela LtS bör en viss kunskapsnivå uppnås av samtliga
fysioterapeuter
1.4 Gemensam utbildning kring journalföring och dokumentation
1.5 Inför standardiserade rutiner för besöksregistrering. Förbättrar statistiska kvaliteten och
ger möjlighet till mer rättvisa jämförelser mellan vårdgivare

2

2.1 Inför standardrapporter för produktionen av fysioterapi för såväl nationella taxan som
vårdcentraler för att verksamheterna ska kunna jämföra sin produktion internt samt med
varandra med jämna mellanrum
Utveckla statistikstödet

2.2 Inrapportering av diagnos samt åtgärdsregistrering bör införas för att utveckla det
befintliga statistiska underlaget
2.3 Utveckla nyckeltal och indikatorer för att underlätta kontinuerlig uppföljning och mer
riktade insatser

Källa:

Sirona-analys
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REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE SOM I HUVUDSAK KAN
PÅBÖRJAS OMGÅENDE (2/2)
Rekommendation

3

Beskrivning
3.1 Verksamhetsutvärderingar bör ske kontinuerligt. Vår rekommendation är att fysioterapin i
LtS utvärderas vartannat år

Fortsätt arbetet med
verksamhetsutvärderingar

4

3.2 Upprätta dialog med vårdgivare som har låg produktion för att erbjuda eventuellt stöd till
verksamheten i form av exempelvis sammankoppling med vikarie

4.1 Gemensam fortbildning för att säkerställa likartad grundkompetens bland landstingets
fysioterapeuter. Genom att samordna utbildningsinsatser finns möjlighet för mer
förmånligt pris per utbildningsplats
Gemensam satsning på
fortbildning

Källa:

Sirona-analys
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REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE ARBETE PÅ LÄNGRE SIKT (1/2)
Område

Beskrivning

5

Avtalsformer

6

Bakgrund
- Med nuvarande modell finns begränsningar vid kontroll och kravställning från
beställarsidan i LtS. Med alternativa avtalsformer, LOU eller LOV, ges möjligheten att
öka tillgängligheten och konkurrensen
Rekommendation
- Möjligheterna för att införa alternativa avtalsformer för fysioterapi i LtS bör utredas

Ersättningsmodell

Bakgrund
- Den nuvarande ersättningsmodellen uppfattas som utmanande av vårdgivarna, svår att
påverka samt ger inte förutsättningar för effektiv samverkan mellan olika vårdaktörer
Rekommendation
- För att säkerställa att den optimala ersättningsmodellen för fysioterapi används i LtS bör
den nuvarande modellen ses över och utvärderas i relation till alternativa modeller

Kompetensförsörjning

Bakgrund
- Majoriteten av fysioterapeuter med ersättning enl. nationella taxan närmar sig allmän
pensionsålder
Rekommendation
- För att säkerställa tillgängligheten av fysioterapi i LtS bör den framtida
kompetensförsörjningen av fysioterapeuter bör ses över i LtS
- Riktade insatser mot vissa kommuner bör prioriteras för att säkerställa god tillgänglighet
- Vid rekrytering/etablering av nya verksamheter bör behovet av specialister ses över för
att säkerställa att rätt kompetens rekryteras till rätt ort

7

Källa:

Sirona-analys
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REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE ARBETE PÅ LÄNGRE SIKT (2/2)
Område

Beskrivning

8

Behovsanalys

9
Produktivitetsskillnader
och effektivisering

10

Effekter av fysioterapi

Källa:

Sirona-analys

Bakgrund
- Befolkningens befintliga och framtida behov av sjukgymnastik är inte utrett
- Denna information bör ligga till grund för LtS beslut om att i framtiden investera mer
eller mindre i fysioterapi
Rekommendation
- Utred via behovsanalyser det befintliga och framtida behovet av fysioterapi
- Genomför enkäter med representativt urval av LtS befolkning för att skatta upplevt
behov av fysioterapi
- Genomför nöjd-kund-undersökningar
Bakgrund
- Vårdcentralernas produktion skiljer sig avsevärt mellan varandra trots gemensamt
uppdrag
Rekommendation
- Anledningen till dessa skillnader bör utredas närmare för att säkerställa att
vårdcentralernas patienter får den fysioterapi de har behov av samt om det finns
möjlighet för effektivisering
Bakgrund
- Det finns inte data för att utvärdera effekterna av den fysioterapi som genomförs i LtS
Rekommendation
- Påbörja arbetet mot att samla in data för att kunna genomföra hälsoekonomiska
analyser av effekterna av fysioterapi genom att registrera åtgärder, diagnoser och
kvalitetsmått som ex. livskvalitet
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APPENDIX
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ARBETET I DETTA UPPDRAG GRUNDAS I ETT ETABLERAT RAMVERK FÖR
VERKSAMHETSUTVÄRDERING
• Följ upp och utvärdera effekterna av
förbättringsarbetet

• Fastställ utvärderingens ämne/syfte
-

• Identifiera och implementera kontinuerlig
mätning genom nyckeltal

• Begränsa vilka verksamheter som ska
belysas

• Verksamhetsutvärdering återupprepas
med jämna mellanrum för att säkerställa
högsta möjliga verksamhetseffektivitet

• Fastställ omfattningen av utvärderingen
• Involvera intressenter

5. Upprätthålla
förbättring

• Identifiera och prioritera bland tänkbara
förbättringsåtgärder
• Handlingsplan för att förbättra
verksamhetens prestationer tas fram

• Implementera identifierade åtgärder för att
förbättra verksamhetseffektiviteten

Vilken inriktning ska utvärderingen ha?

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

•

Identifiera de standarder och kriterier
som är definierade för den
verksamheten som relaterar till
utvärderingens syften och mål

•

Definiera inkludering samt
exkluderingskriterier för utvärderingen

• Inledande analys av befintlig data
• Urval för vidare verksamhetsutvärdering
• Djupanalys av utvalda verksamheters
följsamhet till standarder/kriterier
• Syntes där orsaken till varför kriterier och
standarder inte uppfylls identifieras

Källa:

European Region of the World Confederation for Physical Therapy, Ireland’s Health Services, Charted Society of Physiotherapy (U.K), Sirona-analys
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PLANERING AV VERKSAMHETSUTVÄRDERING
1

Fastställ utvärderingens ämne/syfte

• Vilken inriktning ska utvärderingen ha?
- Medicinsk revision
- Kvalitetsrevision
- Ekonomisk revision
• Prioritera bland möjliga ämnen/syften för att
säkerställa att vårdens resurser nyttjas effektivt

2

Begränsa vilka verksamheter som ska ingå

• Vilka typer av verksamheter ska delta i
utvärderingen?
- Fysioterapi
- Kirurgi
- Allmänläkare
- …
• Definiera utvärderingens omfattning

3

5. Upprätthålla
förbättring

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

Involvera intressenter
• Vilka är de kritiska intressenterna?
- Vilka utför och vilka tar del av vården?
• Säkerställ att beslutsfattare och nyckelintressenter är
dedikerade till utvärderingen och ev.
förbättringsarbete
• Involvera såväl de som utför vården som de som tar
del av den

Källa:

European Region of the World Confederation for Physical Therapy, Ireland’s Health Services, Charted Society of Physiotherapy (U.K), Sirona-analys
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DEFINIERA STANDARDER OCH KRITERIER FÖR REVISIONEN
1

Identifiera standarder och kriterier
• Identifiera de standarder och kriterier som är
definierade för den verksamheten som relaterar till
utvärderingens mål och syften
- Lagar och förordningar
- Föreskrifter
- Medicinska riktlinjer
- Avtal och regelböcker

2

Definiera inkludering och exkluderingskriterier
• Baserat på utvärderingens syften och mål samt de
standarder och kriterier som finns för det valda
området:
- Vilka verksamheter gäller dessa standarder och
kriterier för? (Inkludering)
- Vilka verksamheter gäller dessa standarder och
kriterier inte för? (Exkludering)

Källa:

5. Upprätthålla
förbättring

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

European Region of the World Confederation for Physical Therapy, Ireland’s Health Services, Charted Society of Physiotherapy (U.K), Sirona-analys
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GENOMFÖR VERKSAMHETSUTVÄRDERINGEN (1/2)
1

Inledande analys av befintlig data

• Datainsamling för att ge nulägesbild av
verksamheten
- Samla in data från offentliga källor som ex. Öppna
Jämförelser
- Samla in intern vårddata och
verksamhetsberättelser
- Data från patientenkäter
• Analys av data
- Hur väl följer verksamheten uppsatta standarder
och kriterier?

2

5. Upprätthålla
förbättring

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

Urval för vidare utvärdering
• Definiera kriterier för urvalet
- Baserat på utvärderingens syften och mål definieras
urvalskriterier
- Urvalskriterierna bör vara underbyggda av
resultaten från den inledande analysen

Inledande
analys

Källa:

Urval

Djupanalys
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GENOMFÖR VERKSAMHETSUTVÄRDERINGEN (2/2)
3

Djupanalys och insamling av kompletterande data
• Datainsamling för att ge djupare bild av nuläget i
verksamheten
- Genomför platsbesök med intervjuer
- Journalgranskning för att mäta följsamhet till
standarder/kriterier
- Genomför och samla in data från patientenkäter,
patientintervjuer, intervjuer med fokusgrupper
• Analys av data
- Hur väl följer verksamheten uppsatta standarder
och kriterier?

4

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

Syntes och presentation av resultat
• Sammanfatta och dra slutsatser av
verksamhetsutvärderingen
- Vad är orsaken till att kriterier och standarder inte
uppfylls?
- Hur kan verksamheten gå vidare för att förbättra
verksamhetseffektiviteten?
• Presentera resultaten
- Kommunicera resultaten till vårdgivare och
beställare
- Kunskapsöverföring av resultat

Källa:

5. Upprätthålla
förbättring

Inledande
analys

Urval

Djupanalys
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IMPLEMENTERA FÖRBÄTTRINGAR FÖR DE VERKSAMHETER SOM ÄR I
BEHOV AV DET
1

Prioritera

• Analysera vilka områden där det finns möjlighet till
förbättring
• Prioritera bland de tänkbara förbättringsåtgärderna
• Prioriteringen bör ske genom att se till effektivt
resursutnyttjande inom vården

2

5. Upprätthålla
förbättring

Ta fram en handlingsplan
• Utveckla en handlingsplan för hur implementeringen
av förbättringsåtgärderna ska genomföras
tillsammans med nyckelintressenter

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

2. Definiera
standarder/
kriterier

4.
Implementera
förbättring

3. Mät
prestationer

3

Implementera förbättringsåtgärder
• Dela upp arbetet i hanterbara delmoment med
SMART:a mål
• Identifiera vilka som är ansvariga för att genomföra
förändringen och specificera en tidsplan för att
genomföra förändringen
• Säkerställ att de som ska genomföra förändringen är
engagerade och att handlingsplanen är väl förankrad
inom verksamheten

Källa:
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UPPRÄTTHÅLL DE FÖRBÄTTRINGAR SOM UPPNÅS
1

Utvärdering och uppföljning

• För att säkerställa att de implementerade åtgärderna
leder till förbättring krävs kontinuerlig uppföljning och
utvärdering av verksamheten
• Identifiera och implementera kontinuerlig mätning av
verksamhetens prestationer genom nyckeltal
5. Upprätthålla
förbättring

2

Återupprepa verksamhetsutvärderingen
• För att säkerställa högsta möjliga
verksamhetseffektivitet bör utvärderingen ske
kontinuerligt

1. Planering av
verksamhetsutvärdering

4.
Implementera
förbättring

2. Definiera
standarder/
kriterier

3. Mät
prestationer

3

Utvärdera processen för verksamhetsutvärdering
• Processen för verksamhetsutvärdering bör
utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att den är
förenlig med gällande bästa praxis
• Säkerställ att data hanteras säkert

Källa:
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