
Tolka kvalitetsområden med SibeR

Statistiken från SibeR hjälper dig att undersöka dina kvalitetsområden.
Bilderna här nedan är till som inspiration och för att väcka nya eller befintliga frågor till liv



Balans i 
patienflöde

Strukturerad 
diagnostik

Datakvalitet

• Verkar statistikens siffror för enheten generellt sett rimliga?
• Hur uppdaterade är siffrorna?
• Verkar det saknas uppgifter?
• Om det verkar finnas brister i statistiken, vad beror de på?

• Verkar det finnas en balans i flödet av patienter in och ut? 
(antalet startade och antalet avslutade behandlingar)

• Finns det flaskhalsar i vårdprocessen? 
• Vill ni att inflödet ökar, minskar eller stabiliseras? I så fall 

hur?

• Vad har din enhet för rutiner för bedömning och hur syns de i statistiken?
• Finns det generella riktlinjer på din enhet?
• Verkar matchningen mellan indikation/diagnos och behandlingsprogram 

fungera bra eller dåligt? Kan det förklara en del av behandlingsresultaten?
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Behandlingsresultat

Förbättringsarbete

Tillgänglighet

• Vilka faktorer påverkar tillgängligheten på din 
enhet?

• Om den är bra, hur kan den fortsätta vara bra? 
Om den är dålig, hur kan den förbättras?

• Finns det kommande förändringar som kan 
påverka tillgängligheten? Hur kan det hanteras?

• Följ utvecklingen i SibeRs Resultatöversikt över tid. 
• Blir den bättre eller sämre?  Man kan förvänta sig  

att ungefär 50% förbättras. 
• Finns det andra enheter att lära sig av?

• Fundera över hur ni arbetar med kvalitet och förbättringar idag. 
• Finns redan etablerade kvalitetsforum för att hantera 

förändringar?

Fullföljandegrad

• Vilka faktorer tror du har påverkat graden av fullföljande på din enhet?  
• (Exempelvis: Patienter med problematik som inte passar för 

behandlingsprogrammet. Kommunikation behandlare - patient)
• Kan du se skillnader mellan olika diagnosgrupper eller behandlingsprogram?
• Vilka konkreta förändringar skulle ni kunna jobba med för att öka 

fullföljandegraden?
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Fördjupad tolkning av SibeR

Om du är intresserad av hur du kan använda kvalitetsområde med hjälp 
av SibeR finns en utförlig beskrivning på länken här nedan

Guide för tolkning och användning

https://registercentrum.blob.core.windows.net/siber/r/Guide-for-tolkning-och-anvandning-av-SibeRs-statistik-rkesqRSPAB.pdf

