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Good continuity of care is considered desirable and is often referred to as an
essential component in creating a more patient-centered health care. However, what
is meant by continuity of care is not entirely self-evident and there are different ways
to quantify and address it. The purpose of this study is to introduce a method for
continuous measurement of continuity, where visits between patients and physicians
in various care clinics are of interest.
Five established measurements (indices) of continuity of care were evaluated; MFPC,
K, COC, MCI and SECON. Calculations on these indices were made using hospital
visits-related data from January 2011 to April 2015, where a time window of 1.5
years was used when calculating index values. The results from the calculations show
a high correlation between all indices when calculated on an average of all patients at
a clinic. Based on this, properties such as intuitive interpretation and simple
calculations made MFPC-index this study’s single choice of index. It can be used to
examine the change of a clinic’s patient’s continuity over time. The index also allows
to assign a value to a physician, showing how much continuity that doctor contributes
to all its patients. A tool was also developed to visualises how many visits each patient
has had with how many different doctors at a clinic. This tool allows the identification
of individual patients whose continuity can be seen as undesired. These three
components of the method for continuous measurement of continuity can be seen as
representations of continuity from a system’s, physician’s and patient’s perspective.
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Sammanfattning
Kontinuitet i vården är ett högaktuellt ämne. God kontinuitet anses eftersträvansvärt och
benämns ofta som en central komponent av en mer patientcentrerad vård i Sverige. Vad som
egentligen menas med kontinuitet i vården är dock inte helt självklart och det finns ett flertal
olika definitioner och sätt att kvantifiera och mäta kontinuitet på. Denna studie har som syfte att
introducera en metod för kontinuerlig mätning av kontinuitet, där besöksmönster hos patienter
och läkare på olika specialistsvårdsmottagningar är av intresse. För att ta fram denna metod
studeras Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och dess olika vårdmottagningar.
Begreppet ”kontinuitet i vården” undersöks utifrån tidigare forskning inom ämnet och det
fastställs att det inkluderar många olika aspekter och dimensioner, i vilka en patients
besöksmönster har en central roll. Tidigare forskning belyser vikten av att vara medveten om att
utifrån mätning av kontinuitet i form av besöksmönster går det inte att säga någonting om hur
god eller dålig vårdrelation mellan patienten och läkaren är. Utifrån tidigare forskning
identifieras även tre olika aktörsperspektiv som har intresse av kontinuitet i vården. Dessa är
patientperspektivet, vårdgivarperspektivet och vårdsystemperspektivet.
Fem olika etablerade mått på kontinuitet undersöks i form av olika index; MFPC, K, COC, MCI
och SECON. Beräkningar med dessa index gjordes på besöksdata från januari 2011 till april
2015, där ett mätfönster på 1,5 år användes vilket baseras på patienters återbesökstider på
studieobjektets olika mottagningar. Mätfönstret är det tidsintervall som beräkningarna utförs på
och detta mätfönster flyttas stegvis en dag i taget. Resultatet från mätningen visar på en hög
korrelation mellan alla index när dessa beräknas som medelvärdet av alla patienter på en
mottagning. Detta bekräftar vad som har nämnts i tidigare forskning om att index korrelerar väl
så länge de beräknas på en tillräckligt stor populationsnivå. God korrelation implicerar att alla
undersökta index följer varandra väldigt väl och således är likvärdiga i att fånga förändring i
kontinuitet över tid. Med grund i detta har andra egenskaper, så som intuitiv tolkning och simpel
matematisk formel, legat till grund för valet av MFPC-indexet som representation av kontinuitet.
MFPC-index över en mottagnings patienter kan användas för att följa och undersöka förändring
av kontinuitet över tid, vilket är kopplat till ett systemperspektiv. MFPC-index baseras på en
patients antal besök hos den vanligaste förekommande läkaren. Utifrån detta har ett
kontinuitetsvärde tagits fram per läkare som baserats på det genomsnittliga värdet av alla
patienter där den läkaren är den vanligaste förekommande sådana. Detta representerar kontinuitet
ur ett läkarperspektiv. En enskild variabel kan dock vara en bristfällig representation av
kontinuitet då detaljerad information om den individuella patienten inte kan uppmärksammas.
För att hantera detta föreslås ett verktyg som identifierar hur många besök och hur många läkare
varje patient har träffat vilket kan användas för att identifiera enskilda patienter vars
besökssituation kan ses som extremfall.
Dessa tre olika implementeringar ger en bred helhetslösning som svarar mot systemets, läkarens
och patientens perspektiv och är unik i den mån att författarna till studien inte har hittat några
andra studier med liknande förslag om kontinuerlig mätning av kontinuitet.
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civilingenjörsutbildning i System i Teknik och Samhälle vid Uppsala Universitet.
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ämnesgranskare Åsa Cajander som hela tiden har varit väldigt positiv och stöttande. Vi vill även
tacka Caroline Dahl från CIF som agerat handledare och vars stöd och kunskaper har varit en
förutsättning för att driva arbetet framåt. Hjärtkliniken på Danderyds Sjukhus och den
vårdpersonal och administrativ personal som tagit sig tid för att ställa upp på intervjuer och
möten vill vi också tacka, vars medverkande har varit grundläggande för att kunna genomföra
detta arbete.
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1 Inledning
I denna sektion beskrivs bakgrund till berörda ämnesområden, rapportens syfte och mål,
frågeställningar, uppdragsgivare och avgränsningar. Avslutande i sektionen beskrivs en
disposition av rapporten.

Under de senaste åren har media uppmärksammat fall där allvarligt sjuka patienter har skickats
runt mellan flera olika läkare. Den 17 maj 2015 skrev Dagens Nyheter om ett 90-årig man som
under en period på 16 månader hade fått träffat 66 olika läkare (By, 2015). Ingen läkare hade
haft översikt över patientens situation, och ingen läkare visste vad som var fel med honom. Fallet
är inte unikt och ett flertalet liknande historier har uppmärksammats (Dragic, 2014; Ahrnell,
2013). Att som patient ständigt få träffa nya läkare, och ingen av dessa tar ansvar, är något som
svensk sjukvård har fått kritik för (Ahrnell, 2013). Brist på kontinuitet och samordning är
generella problem inom svensk sjukvård och är områden som måste förbättras för att skapa en
mer patientcentrerad vård (Agerberg, 2015; Asplund & Damell, 2015).
God kontinuitet var under tidigare decennier naturligt genom mindre läkarmottagningar, men
med större nybyggda vårdcentraler har den blivit betydligt svårare att upprätthålla.
Underbemanning inom sjukvården har lett till att fokus flyttats från kontinuitet i vården till
bemanning och rekrytering av personal för att klara en acceptabel tillgänglighet, i och med ett
ökat patientantal (Troon, 2009). Styrsystem och verksamhetsmål har främst fokuserat på
ekonomi och produktion istället för patientens behov (Asplund & Damell, 2015). Detta har lett
till att prioritering av kontinuitet har minskat till förmån för andra mål i verksamheterna (Troon,
2009).
Både patienter och vårdpersonal efterfrågar god kontinuitet (Asplund & Damell, 2015). God
kontinuitet sparar tid och resurser för vårdgivarna och kan leda till en ökad känsla av trygghet,
samordning och ansvarstagande för patienten (Troon, 2009). Men vad betyder egentligen
kontinuitet i vården? Det är ett brett begrepp och det är inte helt klart vad det egentligen syftas
till när det nämns i allmänna debatter (Asplund & Damell, 2015). Vårdhandboken (2013) är en
nationell och regional samling av riktlinjer inom vården och benämner kontinuitet i vården som
ett mål för samordnad plan vid patientutskrivning. Patienten ska inte behöva uppleva något
avbrott i vård- och rehabiliteringsprocessen vid byte av vårdgivare. Denna tolkning av
kontinuitet i vården, patientupplevelsen vid byte av vårdgivare, skiljer sig från andra allmänna
definitioner. Swedish Standards Institute (2015) beskriver kontinuitet i vården som:
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”En vårdkedja där patienten känner trygghet att
alla samarbetar kring hans problem och där god information gör vården säker och
effektiv är vad som kännetecknar god kontinuitet i vården.”
Detta är en bred definition som kan inkludera både kontinuitet i form av information vid byte av
vårdgivare och kontinuitet i att träffa samma vårdgivare vid olika besök. Vad som är gemensamt
i Vårdhandbokens definition och Swedish Standards Instituts är att ingendera nämner att träffa
samma vårdgivare/läkare som definition av kontinuitet. Det kan inkluderas i tolkningen, men det
är inte explicit benämnt. En definition som är mer kopplad till själva besöket och den personliga
relationen mellan patient och läkare görs av Göran Nilsson (2009), professor på Centrum för
klinisk forskning på Västerås Centrallasarett, som skriver att:
”En god läkarkontinuitet innebär att läkare och
patient har en långsiktig vård-relation, som täcker flera sjukdomsepisoder
och innefattar förebyggande vård liksom samordning av insatser från andra
vårdgivare.”
Denna definition liknar en som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2012)
använder i en rapport som undersöker hur läkarkontinuitet påverkar vården för cancerpatienter:
”En god läkarkontinuitet innebär att läkare och patient har en långsiktig
vårdrelation och att läkaren har ett övergripande, direkt eller samordnande
ansvar för patientens olika medicinska behov över längre tid.”
Det är tydligt att det inte finns en enstämmig definition av begreppet kontinuitet i vården. Många
av dessa definitioner innehåller värdeord som trygghet, effektivitet, enhetlighet, samordning,
ansvar och att en patient ska träffa samma vårdgivare över en viss tid. Dessa kan till viss del
anses vara bristfälliga då de inte tar i beaktning det faktumet att en patient över en viss tid kan
träffa flera olika vårdgivare flera olika gånger. Kroniskt sjuka patienters sjukdomstillstånd kan
kräva att patienten uppsöker flera olika specialister vid olika behandlingar (Jee et al, 2006).
Frågor som kan ställas är: får patienten endast träffa en läkare under en viss tidperiod för att det
ska uppstå god kontinuitet? Är det även kontinuitet om patienten regelbundet träffar två läkare
över en viss tid? Eller sju läkare över samma tid? Var går gränser för god respektive dålig
kontinuitet, och hur utmärks den?
Dessa frågor är svåra att besvara men behovet av en ökad kontinuitet är tydligt. Olika åtgärder
som har för avsikt att förbättra kontinuiteten har under den senaste tiden presenterats. I januari
2015 infördes en ny lag som ämnar stärka patientens ställning i sjukvården. Bland annat har
patienter rätt till att välja en fast vårdkontakt som ska ta ansvar för vårdsituationen (SKL, 2015).
Utöver detta så har Sveriges Läkarförbund under våren 2015 gått ut med ett remissförslag som
efterlyser en ökad samordning och kontinuitet i Svensk vård (Asplund & Damell, 2015).
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Men hur ska vårdverksamheter veta om kontinuiteten går upp eller ner? Eller om olika åtgärder
får effekt och påverkar kontinuiteten? I dagsläget fokuserar den mesta forskningen kring
kontinuitet på vilka de faktiska konsekvenserna är och hur olika patientgrupper förhåller sig till
varandra, snarare än hur kontinuitet kan förbättras och underhållas (Christiakis, 2003). För att
kunna undersöka hur olika åtgärder påverkar kontinuitet måste kontinuitet mätas. Det finns dock
ingen verksamhetspraxis för hur en sådan mätning kan gå till, eller vad det är som egentligen ska
och kan mätas. Om sådan mätning görs kan den vara tidskrävande och baserad på en bråkdel av
vårdverksamhetens patienter. Med bakgrund i detta lyfts behovet av att kunna få en tidseffektiv
datoriserad, kontinuerlig mätning av kontinuitet så att verksamheter kan följa upp hur kontinuitet
förändras över tid.

Syfte & frågeställningar
Projektets syfte är att introducera en metod med en variabel för kontinuerlig mätning av
kontinuitet i besök mellan patienter och läkare på olika vårdmottagningar. Denna metod ska
kunna stödja ett uppföljnings- och förbättringsarbete av
kontinuitet inom
mottagningsverksamheten. För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras:




Hur kan kontinuitet mätas?
o Vilka mått på kontinuitet finns idag?
o Hur skiljer sig dessa mått åt?
o Går det att utifrån en enskild variabel kvantifiera kontinuitet?
För vilka vårdaktörer är kontinuitet av intresse?
o Hur kan dessa aktörers intressen beaktas?

Uppdragsgivare och studieobjekt
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa
(CTMH) med Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus (DS) som studieobjekt. CTMH är ett
samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och
Stockholms Läns Landsting (SLL). De består i sin tur av flera verksamheter som jobbar för att
utveckla utbytet mellan näringsliv, akademi och vård. En av dessa är Clinical Innovation
Fellowship (CIF). Genom CIF blir bildas årligen multidisciplinära team som kopplas till
samarbetskliniker inom SSL. Dessa team jobbar sedan för att skapa medicinska innovationer och
handleda examensarbeten. Under hösten 2014 utfördes en behovsanalys av ett team, där ett av de
behov som identifierades gett upphov till detta arbete. Projektets utgångspunkt var att
undersöka ”kontinuitet i vården”, med Hjärtklinikens mottagningar som studieobjekt.

Avgränsningar
Kontinuiteten på Hjärtkliniken har endast mätts utifrån erhållen sjukhusdata. Kontinuitet har
endast beräknats på besök mellan läkare och patient, inte mellan patienten och någon annan
vårdpersonal. Vidare har graden av kontinuitet baserats på besök inom samma mottagning och
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inte i besök mellan olika mottagningar. En patients ”totala” kontinuitet på alla sjukhus denne har
vistas i har inte tagits i beaktning. Den framtagna metoden för att beräkna kontinuitet är baserad
på besöksdata från Hjärtklinikens mottagningar och är således anpassad därefter. Den framtagna
metoden kan dock anses vara skalbar och generellt tillämpbar på andra mottagningar än de
undersökta i den mån att vårdverksamheterna liknar varandra och motsvarande typ av data är
tillgänglig. De tekniska beräkningsmetoder som har använts i denna studie har framtagits med
syfte att besvara studiens frågeställningar. Det är således ingen färdig, implementerbar lösning
som presenteras i studien utan snarare en metodik för att utföra kontinuitetsberäkningar.

Rapportdisposition
Rapportens huvudsektioner disponeras i följande ordning.
2 Metod. I den här sektionen beskrivs de metodiska ansatserna i arbetet. Denna del av rapporten
är avsedd för att ge läsaren en insikt i författarnas arbetssätt och hur information har samlats in.
3 Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Denna sektion är avsedd till att förklara studieobjektet
och dess verksamhet.
4 Kontinuitet i vården. I denna sektion presenteras tidigare forskning om kontinuitet i vården
och hur detta ämne uppfattas av andra forskare inom området.
5 Att mäta kontinuitet. Olika typer av mått på kontinuitet presenteras och diskuteras i denna
sektion.
6 Framtagen metod för kontinuitetsberäkning. I den här sektionen redogörs och argumenteras
för hur metoden för indexberäkning har tagits fram.
7 Mätresultat. Det slutgiltiga mätresultatet av de framtagna beräkningsmetoderna redovisas i
denna sektion.
8 Utvärdering av framtagen metod. Utifrån erhållen mätdata resoneras det i detta avsnitt kring
lämpligheten av mätmetoden och hur denna kan användas av Hjärtkliniken. I detta kapitel görs
en kritisk utvärdering av vald beräkningsmetod, och varför den anses som mest lämplig för
studieobjektet.
9 Diskussion & Slutsatser. Diskussion och slutsatser av arbetet presenteras i rapportens sista
sektion. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom mätning av kontinuitet i vården.
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2 Metod
I denna sektion behandlas den metodiska ansatsen till lösningen av studiens syfte och
metodiken som användes vid införskaffandet av studiens empiriska och teoretiska data.
Slutligen presenteras valet av respondenter som har legat till grund för studiens empiriska
del.

Kontinuitet i vården är ett ämnesområde med komplex problematik. Termen god kontinuitet går
att tolka på flera sätt, och värdet av kontinuitet blir svårt att mäta. Det blir ett problem vars
definition är beroende på problemlösarens uppfattning av problemet. Det finns heller ingen rätt
eller fel lösning, utan snarare mer eller mindre lämpliga sådana. Lämpligheten i en lösning beror
på tolkningen av problemet, och ofta finns det ingen tydlig definition på när det komplexa
problemet är löst (Ritter & Webber, 1973; Horner & Atwood, 2006). Ett lämpligt angreppsätt för
denna typ av problem är att gradvis utveckla förståelse och kunskap om både problemet och de
potentiella lösningarna (Ritter & Webber, 1973). I och med detta resonemang har studiens
utgångspunkt varit att bygga kunskap om studieobjektet och problemområdet för att kunna
besvara dess frågeställningar. Utifrån detta har en omfattande undersökning av tidigare forskning
inom ämnet kontinuitet i vården legat till grund för förståelse av problemet och potentiella
lösningar och mått på kontinuitet. Medan empirisk datainsamling i form av intervjuer har legat
till grund för kunskap om studieobjektet och hur olika potentiella lösningar kan passa
verksamheten.

Empirisk datainsamling
Då författarna saknade tidigare kunskaper och erfarenheter av arbete inom vården har ett delvis
induktivt, hypotesgenererande tillvägagångssätt använts vid informationsinsamling om
Hjärtkliniken. Med hjälp av detta har författarna, genom empirisk datainsamling, lyckats skapa
en bild av verksamheten. I takt med att mer kunskap samlades in om organisationen växte en
tydligare bild fram av vad som kunde påverka kontinuitet och för vilka mottagningar denna
undersökning var relevant. Successivt under studiens gång framkom det även vilken typ av
statistisk information som fanns tillgänglig och hur dessa sjukhusdata kunde tillämpas.
Metodiken är inspirerad av ”grundad teori”, som är ett övervägande induktivt tillvägagångssätt
(Glaser & Strauss, 1967). Den kunskap som växt fram i studien som baserats utifrån empirisk
data har ständigt setts över i takt med att mer information blir tillgänglig genom
datainsamlingarna. Kontinuerlig analys och jämförande av ny information med tidigare har varit
centralt i studien (Glaser & Strauss, 1967). Författarna har under studiens gång varit medvetna
om behovet att vara analytiska och kritiska mot det som studeras för att minimera risken att
felaktiga slutsatser dras. Samtidigt har författarna varit medvetna om vikten av att behålla en
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helhetssyn över problemet för att kunna se kopplingar mellan olika delproblem (Glaser & Strauss,
1967).
Författarna har i denna studie använt sig av både ostrukturerade och semi-strukturerade
intervjuer, men även deltagande observationer för att samla in empiriskt datamaterial. Dessa
intervjuer och observationer har legat till grund för datainsamlingen av information om
studieobjektets verksamhet och all information som presenteras i sektion 3. Hjärtkliniken på
Danderyds sjukhus baseras på dessa intervjuer om inget annat anges i sammanhanget.
2.1.1 Semi-strukturerade intervjuer
Semi-strukturerade intervjuer har använts med ett huvudsakligt syfte att införskaffa information
om Hjärtkliniken och dess olika arbetsprocesser. Intervjuer har genomförts med varierande grad
av formalitet och standardisering av intervjufrågorna för att bäst passa studieobjektet (Saunders,
2009). En telefonintervju har även hållits med en verksamhetsutvecklare på Umeå
Universitetssjukhus Cancerklinik, för att skaffa kunskap om metoden för kontinuitetsmätning de
tillämpar i sin verksamhet.
Intervjufrågor som har ställts har varit om både individens roll i verksamheten men också av
generell art om verksamheten i sig. Detta har lett till att ordningsföljden frågorna har ställts på
har varierat och att vissa frågor ibland har utelämnats då de ansetts vara irrelevanta. Då det är
intressant att intervjua flera typer av respondenter med liknande bakgrund, eller med kunskap om
samma frågor, är det viktigt att ha standardiserade frågor. Dessa frågor har ställts till var och en
av respondenterna, men intervjuaren har även möjlighet att ställa specifika följdfrågor beroende
på intervjusvar (Bryman & Bell, 2007).
2.1.2 Ostrukturerade intervjuer
Ostrukturerade intervjuer har använts i en form av mindre formella möten där studiens olika
resultat har presenterats för enskilda läkare med syfte att få feedback och återkoppling på den
framtagna metoden för kontinuitetsberäkning samt kontinuitetsberäkningarnas rimlighet. Dessa
intervjuer har även legat till grund för hur arbetet kunde föras vidare och förslag på vidare
forskning. Under intervjuerna har delresultat presenterats varav respondenten har fått möjlighet
att fritt kommentera och prata om vad den anser vara relevant utav det presenterade resultatet.
Vid behov har intervjuare ställt följdfrågor för att förtydliga olika begrepp och problem.
2.1.3 Deltagande observationer
För att få grundläggande information och kunskap om hur Hjärtkliniken fungerar som
organisation har deltagande observationer använts. Vad intervjupersoner säger att de tycker och
påstår att de gör kan motsäga deras faktiska beteende. Vetenskaplig forskning menar att detta
fenomen ofta förekommer, omedvetet eller medvetet, av individen som utfrågas. I och med att
denna differens i uppfattning existerar kan observationer vara lämpliga komplement till
intervjuer för att undersöka hur ett fenomen verkligen ligger till (Mack et al, 2005). Denna
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metodik användes för att skapa en fullständig bild av hur inbokning av patienter sker på en
mottagning men även för att skaffa generell information om organisationen och dess
arbetsprocesser. Med kunskap om organisationen var det möjligt att identifiera hur mottagningar
fungerar och hur kontinuitet hanteras.
2.1.4 Val av respondenter
Intervjurespondenterna för denna studie har delvis varit baserade på kontakt som författarna fått
vid initialt möte med läkare engagerade i kontinuitet, men också baserat på individens roll i
verksamheten. Främst har respondenter valts som har haft en central roll i verksamheten, bland
annat klinikens verksamhetschef, schemaansvarig läkare, mottagningsansvariga läkare men även
inbokningsansvarig personal och administrativ personal som arbetar med ekonomi och statistik.
Intervjuerna och observationerna genomfördes huvudsakligen på respondenternas respektive
arbetsplats under våren 2015. Semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer genomfördes på
30 – 60 minuter. Möten och observationer varade mellan 1 – 2 timmar. Alla intervjurespondenter
har i denna studie anonymiserats och de namn som uppges är inte respondenternas riktiga namn.
Se Tabell 1 för sammanfattning av studiens respondenter.
Tabell 1. Sammanfattning av de respondenter som har valts för studiens kvalitativa studie.

Namn

Organisation

Position

Intervjutyp

Fahlström

DS Hjärtklinik

Specialistläkare

Ostrukturerad

Sandberg (intervju 1)

DS Hjärtklinik

Specialistläkare

Semi-strukturerad

Sandberg (intervju 2)

DS Hjärtklinik

Specialistläkare

Ostrukturerad

Andersson

DS Hjärtklinik

Specialistläkare

Ostrukturerad

Eliasson

DS Hjärtklinik

Specialistläkare

Ostrukturerad

Svensson

DS Hjärtklinik

Specialistläkare

Ostrukturerard

Magnusson

DS Hjärtklinik

Verksamhetsansvarig
Hjärtkliniken

Semi-strukturerard

Sandström

DS

Ekonomi och statistik

Semi-strukturerad

Jansson

DS

Ekonomi och statistik

Semi-strukturerad

Axelsson

DS Hjärtklinik

Inbokare

Semi-strukturerad

Ekström

DS Hjärtklinik

Inbokare

Observation

Gustavsson

Umeå Universitetssjukhus Cancerklinik

Verksamhetsutvecklare

Telefon
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3 Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus
I denna sektion presenteras Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus som organisation och
dess olika mottagningar. Det beskrivs även hur personal på dessa arbetar och vilka
aspekter i arbetet som påverkar kontinuitet på sjukhuset. Informationen i detta kapitel
kommer främst från intervjuer med vårdpersonal om inget annat anges.

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och har en bred
specialistverksamhet (Danderyds Sjukhus, 2015a). En av dessa specialistverksamheter är
hjärtmedicin och Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus är en av Sveriges största med behandling
av ca 10 000 patienter årligen (Danderyds sjukhus, 2015b).
Hjärtkliniken består av fem vårdavdelningar för sluten vård och en dagvårdsavdelning, men även
en omfattande mottagningsverksamhet som är uppdelad efter olika specialistområden inom
hjärtmedicin (Danderyds sjukhus, 2015b). Att vårdas på en avdelning innebär att en patient är
inlagd ett antal dagar och ofta kommer patienter till en avdelning efter att den varit på sjukhusets
akutmottagning. Ett besök på en mottagning innebär däremot att en patient får träffa en läkare
eller specialist på en förbokad tid (Danderyds sjukhus, 2015c). Mottagningsverksamheten är
geografiskt uppdelad och en del av den sker i sjukhusets lokaler medan en annan del sker i
närbelägna Mörby centrum.
Verksamheten i Mörby centrum kallas för Hjärt-kärlcentrum Nord (HC Nord) och består av en
hjärtsviktsmottagning och en kranskärlsmottagning. På Danderyds sjukhus finns en
arytmimottagning, en flimmermottagning, en hemostasmottagning och en HND–mottagning
(Hjärt, Njure, Diabetes) (Danderyds sjukhus, 2015b). HND-mottagningen är ett
kliniköverskridande samarbete där en specialistläkare från Hjärtkliniken arbetar var tredje vecka.
Detta innebär att mottagningen skiljer sig väldigt mycket från de övriga på Hjärtkliniken, både i
antal behandlade patienter, men också organisatoriskt och den har därför exkluderats ur studien1.
Även flimmermottagningen har exkluderas ur studien då den är sjuksköterskebaserad vilket gör
att det inte finns några registrerade läkarbesök att beräkna kontinuitet på. En del patienter med

1

Detta beslut har tagits i samråd med Hjärtkliniksansvarig under ett initialt möte i projektets uppstart.
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flimmerrelaterade besvär har dock ett behov av att träffa läkare, dessa besök registreras på
arytmimottagningen och inkluderas således i beräkningarna för den mottagningen.

Arytmimottagningen
Arytmimottagningen tar emot de patienter som har hjärtproblem och behöver avancerad
utrustning, exempelvis pacemaker, även kallat ”device-patienter”, men även de patienter som har
hjärtrytmrubbningar och svimningsbesvär. Personalen på Arytmimottagningen består av
sjuksköterskor, ST-läkare och läkare med specialistutbildning inom hjärtmedicin. För att som
patient komma till denna mottagning krävs en remiss från antingen en husläkare eller en
specialistläkare och därefter skickas en kallelse ut till patienten (Danderyds sjukhus, 2015d).
Arytmimottagningen utgör en av de största mottagningsverksamheterna för Hjärtkliniken.
Verksamheten innehåller förutom vanlig mottagningsverksamhet även inplanerade ”device”
ingrepp som exempelvis pacemaker-operationer och relaterade åtgärder. Vanligtvis bemannas
mottagningen av fem olika läkare. Två av dessa behöver vara specialistläkare och arbetar med
tidigare nämnda ”device” ingrepp. De tre övriga positionerna bemannas av minst en
specialistläkare och minst en ST läkare som till stor del arbetar dagligen med
mottagningsverksamhet.

Hjärt-kärlcentrum Nord
Hjärt-kärlcentrum Nord (HC Nord) är uppdelad i en kranskärlsmottagning och en
hjärtsviktsmottagning och ligger i samma lokaler i Mörby Centrum. Dessa mottagningar låg
tidigare i Danderyd sjukhus, men flyttade under våren 2014. I samband med det expanderade
även mottagningsverksamheten med fler läkare och ett större patientflöde. Mottagningarna i
Mörby Centrum tar emot patienter som har hjärtsviktsrelaterade problem och patienter med
kranskärls-sjukdomar som tidigare hjärtinfarkt eller kärlkramp. Patienter som besöker HC Nord
kan komma via remiss från husläkare, specialistläkare eller sjukhusintern avdelning. (Danderyds
sjukhus, 2015e)
Kranskärlsmottagningen och Hjärtsviktsmottagningen använder samma kombika-kod, vilket är
en identifikationskod för vårdenheter i Stockholms läns landsting, och besök på dessa
mottagningar registreras därför tillsammans under HC Nord. Således separeras inte besök mellan
dessa mottagningar och denna studie undersöker kontinuitet för HC Nord som en enhet.
Tillsammans utgör dessa två en väldigt stor mottagningsverksamhet i samma storlek som
Arytmimottagningen. Enligt läkare Andersson arbetar det på HC Nord, utöver ett antal
sjuksköterskor, i regel tre specialistläkare varje dag, en hjärtsviktspecialist och två
hjärtspecialister, men även ofta minst en ST läkare.

Hemostasmottagningen
Hemostasmottagningen är en i hopslagning av Hjärtklinikens AK-mottagning och
Medicinklinikens HAK- och trombosmottagning och ligger i lokaler på Danderyds sjukhus.
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Mottagningen är i relation till Arytmi och HC Nord relativt liten och tar betydligt färre patienter.
Här behandlas patienter som är i behov av blodförtunnande medel och patienter kallas hit via
brev eller telefon. Utöver sjuksköterskor arbetar här även läkare från de båda klinikerna och
bemannas i regel av minst en specialistläkare från respektive klinik varje dag.

Patientinbokning och besöksgrupper
Alla patientbesök bokas in genom journalsystemet TakeCare, vilket även innehåller information
om läkarnas mottagningstider. En stor andel av remisser kommer elektroniskt via detta system,
men det finns även en del remisser som kommer i pappersformat varvid remissinformationen
behöver föras in manuellt i TakeCare. Detta är ett jobb som en inbokare ansvarar för, som främst
utförs av en eller fler undersköterskor eller sjuksköterskor med administrativt ansvar.
Inbokare Ekström är en undersköterska med ansvar för Arytmimottagningen. Ekström menar att
kontinuitet är något som hon strävar efter i sitt dagliga arbete med inbokningar. Hon försöker
boka så att varje patient ska få träffa samma läkare som vid senaste besöket. Detta gör hon delvis
för både patientens och läkarens vinning, men också för att underlätta sitt eget arbete. Ekström
menar att det finns en vilja hos läkare att träffa de patienter som de tidigare träffat eftersom de
känner till dennes medicinska historia. Detta kan dock inte alltid ske, t.ex. om det vid ett besök
krävs en specifik kompetens som en annan läkare innehar. I vissa fall, om patientens orsak till
besök inte kräver någon specifik kompetens, försöker hon boka patienten till ST-läkare för att
undvika att boka upp specialistläkare vars kompetens kan vara mer lämpad för andra patienter.
För varje studerad mottagning finns det i huvudsak tre olika sätt en patient kan komma i kontakt
med mottagningen. Dessa presenteras följande som olika typer av besöksgrupper.




Nybesök via extern remiss. Den första gruppen är patienter som kommer via en remiss
från vårdcentral eller husläkare. Dessa patienter täcks av vårdgarantin vilket innebär att
de har rätt till en mottagningstid inom 30 dagar från det datum då remissen beslutas 2.
Enligt läkare Andersson prioriteras denna patientgrupp högt då mottagningarna vill
undvika de straffavgifter som utdelas i fall de inte klarar av att följa vårdgarantin. Detta
kan ske på andra patientgruppers bekostnad då tider måste erbjudas med kort varsel.
Nybesök via intern remiss. Den andra gruppen patienter är de som exempelvis tidigare
har varit inlagda på en slutenvårdsavdelning eller varit på besök på en mottagning inom

2

Vårdgarantin inom Stockholms län garanterar att en patient ska träffa en specialist inom 30 dagar från att en remiss
är beslutad av patientens husläkare (Vårdguiden, 2015).
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sjukhuset och nu har ett behov av uppföljning på en annan mottagning. Denna typ av
interna nybesök måste enligt Andersson oftast ske inom en viss bestämd tid från att
patienten har varit inlagd eller besökt en mottagning och ofta kan patientens tillstånd vara
allvarligt. Om en patient exempelvis har haft en hjärtinfarkt och varit inlagd på en
avdelning följs detta i regel upp med ett besök på en mottagning 4-6 veckor efter att
patienten blivit utskriven från avdelningen. Detta gör att mottagningarna även prioriterar
denna typ av besök väldigt högt då en annan läkare inom sjukhuset har gjort
bedömningen att patienten behöver konsultation hos en specifik mottagning.
Återbesök från samma mottagning. Den tredje gruppen av besök är återbesök från
egen mottagning och dessa sker ofta med relativt långa uppföljningstider som kan variera
på allt mellan ett par månader till ett år. Enligt Andersson är patientens tillstånd ofta inte
lika kritiskt som vid de andra besöken. Då behovet av ett besök av denna typ ofta kan
vara drivet av en godtycklig uppföljningsperiod, snarare än ett kritiskt medicinsk tillstånd,
kan denna typ av besök bli nedprioriterade och förskjutna i tiden. Det kan då hända att ett
uppföljningsbesök som planeras om 12 månader förskjuts till förmån för mer kritiska
besök och först sker efter 13 månader.

Bemanning och schemaläggning av läkare
Enligt Ekström är det oftast inte är någon mening med att boka in en patient mer än fem till sex
veckor i förväg, då schemaändringar kan göra att tiderna behöver bokas om. Ekström menar på
att hon endast kan bedriva kontinuitet i den mån som läkarnas schema tillåter det. Om läkaren
inte är tillgänglig under rätt tidsperiod kan inte patienterna bokas med kontinuitet.
Läkarnas tillgänglighet och bemanning är således en viktig faktor för möjliggörandet av
kontinuitet. Detta stöds av Sveriges Läkarförbund som belyser vikten av god läkarbemanning för
att god kontinuitet ska kunna uppnås (Asplund & Damell, 2015). Utöver detta nämns även
forskning och undervisning som försvårande omständigheter för kontinuitet inom just
specialistvården. Med detta menas att många specialistläkare även stundtals forskar eller har
utbildningsansvar vilket begränsar möjligheterna till att ta emot patienter och erbjuda kontinuitet.
Ofta behöver läkare rotera i sina tjänster med anledning av ett individuellt utbildningsbehov.
Detta är extra påtagligt för ST-läkare. Dessa genomgår en specialisttjänstgöring för att utbilda sig
till specialistläkare. En stor del av denna utbildning innebär arbeten inom angränsande
specialistområden vilket kallas för ”randning”. ST-läkare roterar därför ofta och mycket till
skillnad från färdiga specialistläkare vilket gör att de sällan stannar en längre tid inom samma
mottagning och avdelning. Det är då väldigt svårt att etablera någon form av längre kontinuitet
för dessa läkare.
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4 Kontinuitet i vården
I denna sektion presenteras en genomgång av tidigare forskning. Detta ligger till grund för
val av metod för mätning av kontinuitet. Först diskuteras begreppet kontinuitet i vården
och olika teoretiska modeller presenteras. Detta följs av en kort diskussion om nyttan med
kontinuitet och ett avsnitt som behandlar olika aktörers perspektiv av kontinuitet i vården.
Slutligen förs en redogörelse om kontinuitet inom primärvård gentemot kontinuitet inom
specialistvård.

Det finns ett flertal vetenskapliga studier som behandlar ämnet kontinuitet i vården (Jee et al,
2006; Salisbury et al, 2009; Smedby et al, 1983; Saultz, 2003; Ejlertsson et al, 1984; Hjortdahl,
2001). De har inte någon gemensam definition av vad som menas med kontinuitet i vården. Detta
är ett problem då det är svårt att generalisera resultaten från de olika studierna för att kunna
komma fram till några enhälliga slutsatser (Saultz et al, 2005). Hjortdahl (2001) skriver att inom
vården är begreppet ”continuity of care” ofta omnämnt men att det sällan är tydligt definierat.
Saultz (2003) har i en omfattande kartläggning av 379 olika vetenskapliga artiklar som behandlar
ämnet kontinuitet i vården identifierat ett antal olika dimensioner av kontinuitet. Den första
dimensionen handlar om kontinuitet i information och syftar till att varje vårdgivare ska ha
tillgång till tillräcklig vårdhistorik och kunskap om en patients sjukdomshistoria för att kunna ge
bra vård även om patienten tidigare har besökt andra vårdgivare. Den andra dimensionen handlar
om kontinuitet i besöksmönster och kallas för longitudinell kontinuitet. Detta syftar till
regelbundna besök, men fram för allt till att patienten får träffa samma läkare vid olika besök.
Den tredje dimensionen är interpersonell kontinuitet och syftar till ett speciellt patientläkarförhållande, som präglas av stor tillit och ansvar gentemot varandra och kunskap om den
andres livssituation. En fjärde dimension är s.k. geografisk kontinuitet som syftar till vård som
ges i olika geografiska sammanhang som i olika orter men även på olika platser som på sjukhuset,
patientens arbetsplats eller i hemmet. En femte dimension nämns som interdisciplinär kontinuitet
vilket utökar kontexten till att inkludera kontinuitet och kunskap om patientens situation även
inom alternativmedicin. En sista dimension som Saultz (2003) identifierar är familjekontinuitet
vilket syftar till att när en patient får behandling så har vårdgivaren kunskap om
sjukdomstillstånd hos andra familjemedlemmar.
Vissa utav dessa typer av kontinuitet är mer eller mindre relevanta beroende på sammanhanget.
Familjekontinuitet kan tänkas vara mer relevant för så kallade familjeläkare och geografisk
kontinuitet kan tänkas vara mer aktuell för vård som kan ges på olika platser som exempelvis
vård i hemmet, på sjukhuset eller på patientens arbetsplats. Avsaknaden av konsensus för hur
kontinuitet i vården ska definieras gör att det är väldigt svårt att jämföra slutsatser och resultat
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från olika studier med varandra. Saultz (2003) anser detta vara underligt då kontinuitet tycks
spela en väldigt viktig roll i vårdverksamheten och då det finns många rapporter som behandlar
ämnet.

Kontinuitetsmodeller
För att hantera denna otydliga och breda definition av begreppet föreslår Saultz (2003) en
hierarkisk modell med bara tre dimensioner; informationskontinuitet, longitudinell kontinuitet
och interpersonell kontinuitet. Interpersonell kontinuitet är en av grundstenarna i primärvårdens
verksamhet och för att interpersonell kontinuitet ska kunna uppstå krävs det en viss form av
longitudinell kontinuitet som i sin tur kräver en viss form av informationskontinuitet. De övriga
tre dimensionerna, geografisk-, interdisciplinär-, och familje-kontinuitet kan ses som aspekter av
en eller flera av de tre grunddimensionerna som utgör hierarkin (Saultz, 2003). Tabell 2 visar på
hur denna hierarkiska modell ser ut.
Tabell 2. Hierarkisk modell av olika dimensioner av besökskontinuitet. (Källa: Saultz, 2003)

Nivå av kontinuitet

Förklaring

1.
Informationskontinuitet.

Detta syftar till att varje vårdgivare ska ha tillgång till tillräcklig
vårdhistorik och kunskap om en patients sjukdomshistoria för att kunna
ge bra vård även om patienten tidigare har besökt andra vårdgivare.

2.
Longitudinell
kontinuitet.

Även kallad kronologisk kontinuitet. Denna syftar till ett kontinuerligt
mönster i patientens besök, vilket kan inkludera regelbundna besök,
men även kontinuitet gentemot vem patienten träffar. På denna nivå får
patienten träffa samma läkare och vårdgivare, men även om ett sådant
besöksmönster existerar garanteras inte en god relation och personlig
kontakten mellan läkaren och patienten.

3.
Interpersonell
kontinuitet.

Detta syftar till en speciell typ av kronologisk kontinuitet där en
långvarig regelbundenhet mellan en vårdgivare och en patient har lett
till ett patient-läkarförhållande som präglas av stor tillit och ansvar
gentemot varandra och kunskap om varandras livssituation och person.

Saultz (2003) skriver att en sådan hierarkisk definition skapar viktiga frågor att ta hänsyn till.
Exempelvis är det otydligt var gränsen mellan de olika nivåerna går. Kan kronologisk kontinuitet
i form av besöksmönster ersätta informationskontinuitet för en patient? Kan digitala
journalsystem göra att patienter kan söka vård hos olika vårdgivare utan att information går
förlorad? Hur förhåller sig kronologisk kontinuitet till interpersonell kontinuitet och hur många
besök krävs för att tillit ska uppstå mellan patient och läkare? Om en stark interpersonell
kontinuitetsrelation skapas mellan en patient och en läkare, hur kommer denna relation förändras
över tid om andra läkare involveras i patientens vård och den kronologiska kontinuiteten
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begränsas? Dessa frågor visar på att det är komplicerat att dra tydliga gränser mellan de olika
nivåerna av kontinuitet vilket också gör att det är svårt att mäta kontinuitet.
Haggerty et al (2003) presenterar tre olika typer av kontinuitet som kan liknas vid Saultz (2003)
modell. En skillnad är dock att Haggerty et al (2003) ersätter longitudinell kontinuitet med s.k.
management kontinuitet som syftar till ett konsekvent och sammanhängande tillvägagångsätt i
hanteringen av en patients vårdsituation och behov. Longitudinell kontinuitet benämns istället
som ett grundläggande och centralt element i alla olika typer av kontinuitet.
Oavsett om longitudinell kontinuitet ses som en egen dimension i sig eller som en nödvändighet i
all typ av kontinuitet finns det vissa problem med dessa modeller. I Saultz (2003) fall krävs en
viss mängd av en underliggande dimension för att en övre dimension ska kunna existera. Dessa
dimensioner överlappar och saknar en tydlig gräns. Det finns exempelvis inget svar på hur
mycket av en dimension som krävs för att en överliggande dimension ska kunna existera. Det
finns heller inget självklart värdeflöde i hierarkin, exempelvis är det inte självklart att upprepade
och kontinuerliga besök hos en läkare skapar en givande vårdrelation mellan patienten och
läkaren (Salisbury, 2009). Saultz (2003) skriver exempelvis att longitudinell kontinuitet är en
nödvändighet men inte en enskilt tillräcklig faktor för att interpersonell kontinuitet ska kunna
uppstå. Detta är inte heller tydligt i Haggerty et al’s (2003) uppdelning där longitudinell
kontinuitet benämns som en nödvändighet i all typ av kontinuitet. Salisbury (2009) skriver att
det är viktigt att skilja på objektiva registreringar av upprepade besök hos samma läkare med den
subjektiva uppfattningen av en givande och vårdande relation mellan en läkare och en patient.
För att hantera denna distinktion presenterar Salisbury (2009) en konceptuell modell över
kontinuitet och dess resultat. Denna modell presenteras i Figur 1 och kan ses som en platt
version av Saultz (2003) hierarkiska modell där upprepade besök hos samma läkare
(longitudinell kontinuitet) kan leda till en givande, eller god, vårdrelation (”patient-professional

Figur 1. Salisbury’s kontinuitetsmodell (Källa: Salisbury, 2009)
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relationship”). I denna modell kan även god informationshantering, samordning och
koordinering mellan vårdgivare, definierat som koordinerad vård, leda till longitudinell
kontinuitet. Dessa tre koncept; koordinerad vård, god vårdrelation och longitudinell kontinuitet
samverkar och kan tillsammans och separat leda till olika positiva effekter som ökad
patientnöjdhet, effektivare utnyttjande av resurser och förbättrad vård. Samtidigt som dessa
koncept samverkar är det viktigt att vara medveten om att de är åtskilda och därför bör mätas
separat från varandra (Salisbury et al, 2009).
En egenskap med Salisbury et al’s (2009) modell är att den begränsar användandet av
termen ”kontinuitet” till att bara vara inkorporerad i dess ursprungliga bemärkelse ”longitudinell
kontinuitet”. Detta minskar risken för missförstånd jämfört med modeller som använder termen
mera fritt, så som Saultz eller Haggerty’s, där ”kontinuitet” används i begrepp som hanterar
information, management och interpersonella relationer (Salisbury, 2009). Oavsett om
kontinuitet ses som en mångdimensionell hierarkisk modell eller en platt konceptualisering med
olika faktorer som samverkar betonas dock vikten av longitudinell kontinuitet av såväl Saultz
(2003) som Haggerty et al (2003) och Salisbury et al (2009). Det är just longitudinell kontinuitet
som denna studie ämnar undersöka och i det avseendet är det viktigt att vara medveten om att det
inte går att dra några slutsatser om hur givande en vårdrelation är genom att enbart mäta den
longitudinella kontinuiteten.
Det finns ett antal olika index som används för att kvantifiera och mäta besöksmönster mellan
patient och vårdgivare, dvs. longitudinell kontinuitet. Många vetenskapliga rapporter som
använder denna typ av index drar slutsatser som kopplas till den personliga relationen mellan
läkare och patient. Med andra ord använder många rapporter indexvärden, som mäter
besöksmönster, för att dra slutsatser om vårdrelationen mellan läkaren och patienten. Detta är
enligt Saultz (2003) felaktigt då det inte går att dra slutsatser eller avgöra hur den personliga
relationen mellan en patient och en läkare är utifrån hur besöksmönstret ser ut. Endast då en
patient träffar samma läkare vid vårdbesök behöver det inte vara en personlig och interpersonell
relation. Det får stöd av Christakis (2003) som skriver att kronologisk kontinuitet i sig inte
behöver leda till en bra relation och att det ibland kan vara långt från optimalt. I fallet då en
patient har en konsekvent och kontinuerlig kontakt med en läkare som, exempelvis, inte ställer
en korrekt diagnos är denna kontinuitet inte att eftertrakta. De index som används för att mäta
kontinuitet i besöksmönster och kronologisk kontinuitet kan endast användas som proxy för att
mäta kvalitén på läkar-patient relationen. Relationen mellan dessa två existerar i den mån att
longitudinell kontinuitet är en nödvändig, men ej tillräcklig, faktor för att en givande och
personlig vårdrelation ska kunna skapas (Christakis, 2003). Det går således inte att dra slutsatser
om hur bra och givande en vårdrelation är bara genom att mäta besöksmönstret vilket är ett
väldigt viktigt faktum att ha i åtanke vid införande av kontinuitetsmätning i en vårdverksamhet.
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Saultz (2003) skriver att det går att mäta interpersonell kontinuitet, men att då måste den faktiska
variabeln mätas. Det innebär att relationen mellan läkare och patient mäts genom att intervjua
patienter eller observera mötet mellan patient och läkare, vilket oftast är dyrt och tidskrävande.
4.1.1 Kontinuitet som medel eller som mål?
Men är då kontinuitet i sig någonting positivt och vad finns det då för värde i kontinuitet? Detta
är en viktig fråga eftersom den avgör om kontinuitet enbart är ett medel för att nå ett
eftersträvansvärt mål eller om det är ett mål i sig. Högre vårdkvalité eller lägre vårdkostnader
kan anses vara exempel på mål med hög kontinuitet. Frågan är dock om en siffra på kontinuitet
har ett värde i sig, d.v.s. en variabel som kan mätas oberoende av andra variabler och positiva
eller negativa slutsatser kan härledas genom att studera variabelns värde (Christakis, 2003).
Enligt Hjortdahl (2001) är kontinuitet i besök hos samma läkare ett verktyg för att uppnå en
personlig vårdrelation mellan patienten och läkaren vilket i sig är ett positivt resultat. Detta stöds
av Saultz (2003) som skriver att besöksmönster som visar på kontinuitet i sig inte är ett mål med
ett egenvärde. För att kunna värdera kontinuitet i besöksmönster måste den underliggande
dynamiken i hur kontinuitet främjar en interpersonell och givande vårdrelation undersökas och
förstås på ett djupare plan (Saultz, 2003). Samtidigt skriver Saultz et al (2005) att det finns goda
anledningar att anta att kontinuitet leder till positiva effekter i form av förbättrade
sjukvårdresultat och minskade sjukvårdskostnader.
Forskningsresultaten är som tidigare nämnts väldigt spridda och svåra att generalisera men
Christakis (2003) menar att det finns en tillräckligt bred grund för att visa på att kontinuitet leder
till lägre vårdkostnader och högre vårdkvalité och att detta är tillräckliga argument för att
acceptera och introducera kontinuitet som ett eftersträvansvärt resultat i sig. Det vill säga att
kontinuitet introduceras som en variabel som kan användas för att mäta kvalitén på sjukvård.
Detta är ett viktigt steg att ta enligt Christiakis (2003), då detta kommer leda till att forskningen
skiftar från att undersöka effekterna av kontinuitet till att undersöka hur kontinuitet kan
förbättras, underhållas och implementeras i vårdverksamheter. Christiakis (2003) lyfter dock
fram en fråga som han anser vara obesvarad, vilket är huruvida kontinuitet är eftersträvansvärt
för alla patientgrupper eller om det bara är en viss del av patientgrupperna som gynnas av
kontinuitet.

Olika perspektiv på kontinuitet
De för- och nackdelar som finns med kontinuitet i vården är beroende på vilken aktörs perspektiv
som beaktas. Kontinuitet kan variera i innebörd och kan få olika positiva och negativa
konsekvenser för läkare och för patienter (Saultz et al, 2005; Salisbury et al, 2009). Det är därför
viktigt att vara medveten om hur kontinuitet påverkar de olika aktörerna, och hur de olika
aktörerna påverkar kontinuitet, för att kunna betrakta och mäta kontinuitet på ett lämpligt sätt
(Salisbury et al, 2009).
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4.2.1 Patientens perspektiv
Forskningsrapporter visar att ur patientens perspektiv är det värdefulla med kontinuitet att en
känsla av tillit och förståelse byggs upp mellan patienten och läkaren. Detta kan ses som en
konsekvens av longitudinell kontinuitet (Salisbury et al, 2009). Denna tillit och förståelse kan
sägas vara en orsak till att kontinuitet ger hög patientnöjdhet (Saultz et al, 2005; Hjortdahl, 2001).
Men det behöver nödvändigtvis inte vara något ensidigt positivt. En patient kan få vård av låg
kvalité men ändå vara nöjd med sin situation och ha en bra relation till sin vårdgivare, i alla fall
så länge den lägre vårdkvalitén inte resulterar i några allvarliga konsekvenser (Christakis, 2003).
En patient-läkarrelation kan ha hög longitudinell kontinuitet, och patienten kan i regel vara
väldigt nöjd med sin läkarrelation, men patienten kan ändå få undermålig vård vilket är
suboptimalt ur ett större perspektiv.
Samtidigt finns det forskningsresultat som visar på att kontinuitet ofta relateras till förbättrade
sjukvårdsresultat och framförallt bättre förebyggande vård (Saultz et al, 2005). Detta är såklart
någonting positivt ut patientens perspektiv, men kausaliteten i dessa samband är inte bestämd
(Saultz et al, 2005). Patienter med positiva vårdresultat kan vara mer nöjda med sina vårdgivare
än de utan och kan välja att bibehålla relationen med sina läkare. Detta leder till hög kontinuitet
för dessa jämfört med patienter som har negativa vårdresultat och väljer att byta vårdgivare
(Saultz et al, 2005).
Det finns anledning att understryka att vissa patientgrupper har större behov och nytta av
kontinuitet än andra (Skånsk Livskraft, 2004). Exempelvis går det att misstänka att yngre
patienter som sällan uppsöker sjukhus inte lägger stor vikt vid kontinuitet. Men för vissa
patientgrupper, t.ex. beroende på ålder, sjukdom och socio-ekonomiska tillhörigheter, kan
kontinuitet vara av större vikt (Christakis, 2003; Skånsk Livskraft, 2004). Hjortdahl (2001)
menar på att patienter med mer allvarliga besvär eller psykologiska sjukdomar värderar en
personlig kontakt framför en snabb och smidig mottagningstid. Detta stöds av Jee (2006) som
hänvisar till studier där 49 % av en vuxen population uppger att de skulle föredra en snabb
mottagningstid framför alternativet att vänta på att sin personliga läkare får en ledig tid.
Kontinuitet behöver därför inte vara något enstämmigt positivt för en patient om kontinuitet sker
på bekostnad av tillgänglighet. Detta förhållande är inte fastställt men det finns misstanke att tro
att en hög kontinuitet kan begränsa tillgängligheten (Troon, 2009).
4.2.2 Vårdgivarens perspektiv
Ur en vårdgivares perspektiv kan de primära fördelarna med kontinuitet hänvisas till att den
behandlande läkaren får en känsla av ansvar för patienten (Salisbury, 2009). Ökad kontinuitet
kan också leda till ökad tillit mellan läkaren och patienten och en personlig kunskap om varandra
(Hjortdahl, 2001). Det finns två kategorier av personlig kunskap som kan utvecklas i en patientläkarrelation. Den första är en ömsesidig förståelse för varandra och en kunskap om vad som kan
förväntas av mötet, både från patientens och från läkarens sida. Patienten känner till läkarens
kompetens och läkaren känner till patientens sjukdomshistoria. Den andra kategorin är kopplad
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till läkarens kompetensutveckling. Genom att kontinuerligt få följa upp samma patient kan
läkaren bättre utveckla sina kunskaper och förståelse för olika sjukdomar. (Hjortdahl, 2001)
Förbättrade sjukvårdsresultat i form av bättre förebyggande vård och färre inläggningar är även
positiva effekter ur en vårdgivares perspektiv (Saultz et al, 2005). Om högre kontinuitet leder till
bättre preventivvård och färre antal inläggningar skulle belastningen för läkaren kunna bli
mindre. Detta gör i sin tur att fler patienter kan behandlas och att tid blir tillgänglig för läkaren
att utföra fler aktiviteter. Kontinuitet blir viktigt ur läkarens perspektiv då ett ökat ansvar kan
leda till ett större engagemang och förbättrad kunskap. I dessa fall kan god kontinuitet vara av
vikt för läkaren, oberoende av vad patienten har för intresse i att ha kontinuitet i sina läkarbesök.
4.2.3 Vårdsystemets perspektiv
Ur vårdsystemets perspektiv är både patientens och vårdgivarens perspektiv av vikt. Både ökad
patientnöjdhet, ökat patientansvar och ökad inlärningsförmåga är av intresse för vårdsystemet.
Förbättrade vårdresultat i form av bättre förebyggande vård är eftersträvansvärt då färre behöver
vårdas för sjukvård vilket gör att resurserna räcker längre och en större del av befolkningen kan
täckas av befintliga vårdresurser. Minskade sjukvårdskostnader är en konsekvens av exempelvis
färre och/eller kortare vårdbesök men även som lägre avdelningskostnader, lägre
laborationskostnader, färre akutinläggningar och lägre andel missade mottagningsbesök (Saultz
et al, 2005; Hjortdahl, 2001).
Det kan också finnas organisatoriska faktorer som hindrar eller främjar kontinuitet, d.v.s. som
hindrar eller främjar att patienter får träffa samma läkare. Dessa faktorer är viktiga att identifiera
då de kan påverka patientnöjdheten, vårdresultat och resursutnyttjande mm (Salisbury, 2009). Att
mäta kontinuitet blir relevant på en verksamhet som vill göra förändringar för att förbättra dess
kontinuitet. Det är svårt att dra slutsatser om effekterna av förändringarna om ingen före- och
eftermätning utförs (Salisbury et al, 2009).

Kontinuitet inom primärvård kontra specialistvård
Kontinuitet i vården har varit och är en av primärvårdens grundkoncept och spelar en stor roll i
allmänmedicinska verksamheter. En stor del av forskningen inom kontinuitet har varit just inom
primärvården (Hjortdahl, 2001; Saultz, 2003; Saultz et al, 2005; ACP, 2008). Dock är kontinuitet
även relevant för specialistvården. Till exempel är det värdefullt om en och samma kardiolog har
ett praktiskt fungerande övergripande ansvar för vården av en patient som har drabbats av en
stroke (Nilsson, 2009). Inom cancervården är kontinuitet ett relevant ämne och även om de
studier som har gjorts om kontinuitet är av majoritet inom primärvården så är dess resultat är inte
begränsade till patienter inom den typen av vård (SBU, 2012). En skillnad mellan primärvård
och specialistvård är dock att i primärvården betraktas kontinuitet ofta som ett långvarigt patientläkarförhållande som sträcker sig över flera olika sjukdomar och sjukdomsepisoder (Haggerty et
al, 2003). En patient kan besöka sin husläkare för olika typer av krämpor och besvär men inom
specialistvården finns det ofta ett uttalat behov av en viss typ av specifik kompetens (Haggerty et
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al, 2003). Detta gör att patienter kan få träffa många olika typer av specialistläkare beroende på
deras sjukdomstillstånd. Sveriges Läkarförbund efterfrågar dock ökad samordning och högre
kontinuitet inom specialistvården som centrala delar för att skapa en mer patientcentrerad vård.
Framförallt benämns kroniskt sjuka, multisjuka, patienter med komplicerade sjukdomstillstånd
och patienter med pågående och längre behandlingar som de patientgrupper som har störst behov
av kontinuitet i sin vårdrelation (Asplund & Damell, 2015). Dessa typer av patientgrupper är alla
högst representativa för specialistvården. Det finns därför anledning att anta att kontinuitet, trots
att den mesta forskningen är tillämpad på primärvård, även är högst relevant inom specialistvård.
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5 Att mäta kontinuitet
I denna sektion presenteras olika mått (index) på kontinuitet. Vidare presenteras värden
som indexen kan ta beroende på hur en patients besöksmönster sett ut, samt när dessa
värden kan korrelera. Slutligen presenteras etablerade metoder.

Det finns en mängd olika index för att mäta longitudinell kontinuitet och vad dessa egentligen
mäter kan variera (Saultz, 2003). Rent matematiskt kan de variera från att mäta längden av en
vårdrelation till hur fördelningen av besök ser ut hos olika vårdgivare där totala antalet
vårdgivare vägs in och fler besök hos färre vårdgivare premieras (Jee et al, 2006; Saultz, 2003;
Salisbury et al, 2009). För en mer komplett redogörelse av olika index rekommenderas läsning
av rapporterna skrivna av Jee et al (2006), Saultz (2003), Ejlertsson et al (1984), Smedby et al
(1983) samt Salisbury et al (2009).

Kontinutetsindex
Det finns ett flertal studier som har kategoriserat index beroende på deras matematiska
egenskaper (Jee et al, 2006; Saultz, 2003; Salisbury et al, 2009). Saultz (2003) gör en viktig
distinktion där han skiljer på index som kräver en listad läkare och de som inte gör det. Detta
syftar till om indexet mäter kontinuiteten mellan en patient och en specifik läkare eller om
indexet mäter kontinuitet generellt över hela patientens vårdsituation. För att beräkna ett index
som kräver en listad läkare måste en vårdgivare vara känd. Indexets värde baseras därefter på
antalet besök till denna vårdgivare i relation till det totala antalet besök (Saultz, 2003). Jee et al
(2006) och Salisbury et al (2009) gör mer detaljerade kategoriseringar och där även sekventiella
ordningen av besök hanteras.
Det finns distinktioner som skiljer på dessa kategoriseringar av index. En av kategorierna består
av de index som baseras på en patients besök hos en listad läkare i relation till dess övriga besök.
En annan kategori innefattar de index som inte kräver en listad läkare och där kontinuiteten
baseras på alla läkarbesök. Dessa har även en mer avancerad matematisk formel som premierar
fler besök hos färre vårdgivare. En tredje kategori består av de index som tar hänsyn till
ordningen som olika läkare har förekommit i under en patients läkarbesök. Jee et al (2006) kallar
dessa kategorier för ”Density”, ”Dispersion” och ”Sequence”. Distinktionerna är intressanta då
det går att finna tydliga matematiska skillnader i beräkningarna, vilket gör att indexvärdet
påverkas olika kraftigt beroende på hur besöksmönstret ser ut. (Jee et al, 2009)
5.1.1 UPC/MFPC-index
UPC (Usual Provider Continuity) är ett vanligt förekommande index och baseras på fördelningen
av besök hos en definierad ”Usual provider” (Jee et al, 2006). Detta index utgår från att patienten
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är listad3 på en läkare som en besöksfördelning kan beräknas för. Om en patient inte är listad på
en specifik läkare kan en läkare definieras utifrån andra kriterier, exempelvis den mest besökta
läkaren under undersökningsperioden (Saultz, 2003). Denna typ av modifiering av UPC kallas
för MFPC (Most Frequent Provider Continuity) och kommer användas i denna studie då
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus inte tillämpar ett listningsystem (Salisbury et al, 2009;
Ejlertsson et al, 1984).
MFPC tar inte hänsyn till hur många läkare patienten träffat utöver den listade läkaren eller hur
fördelningen av dessa ser ut i de övriga besöken. Detta innebär att en vårdhistoria där en patient
träffat läkare ”A” tre gånger och sen läkare ”B” tre gånger får samma värde som en vårdhistoria
där patienten träffat läkare ”A” tre gånger och därefter träffat läkare ”B”, ”C” och ”D” en gång
vardera. Indexet beräknas alltid utifrån fördelningen hos (den mest förekommande) läkare A (Jee
et al, 2006). Det tar inte heller hänsyn till det totala antalet besök, exempelvis tilldelas en
vårdhistoria med två besök vardera hos två olika läkare samma värde som en vårdhistoria med
fem besök vardera hos två olika läkare (Smedby et al, 1983).
Detta index är det vanligaste inom ”Density”-kategorin och är väl använd inom olika
forskningssammanhang (Salisbury et al, 2009). En fördel med denna typ av index är att de
baseras på simpla beräkningar, då dessa i princip bara kräver en kvotberäkning. Det gör att det är
relativt lätt att förmedla vad indexet mäter. Indexet är en normaliserad fördelning av antalet
besök hos den mest förekommande läkaren och det går att utläsa information om besöksmönstret
utifrån ett indexvärde (Eriksson, 1990). De två extremfallen IMFPC = 0 och IMFPC = 1 innebär att
patienten i första fallet får träffa en ny läkare vid varje besök och i andra fallet samma läkare vid
varje besök. Vid värden mellan 0 och 1 är tolkningen aningen otydligare. Vid dessa värden är
andelen besök hos den mest förekommande läkaren är minst andelen som indexet påvisar. IMFPC
= 0,5 innebär således att åtminstone hälften av alla patientens besök har varit hos den mest
förekommande läkaren.
Samtidigt finns det nackdelar med MFPC då fördelningen bara är beräknad utifrån antalet besök
hos en specifik läkare, vilket gör att situationen för de övriga besöken inte tas i beaktning (Jee et
al, 2006). Detta mått kan därför anses vara representativt för att mäta kontinuitet ur en läkares
perspektiv. Det kan exempelvis vara av intresse för en läkare att kunna följa upp hur

3

Att vara listad på en läkare innebär att en patient väljer en specifik läkare som sin primära läkare, främst aktuellt
inom primärvården (Vårdgivarguiden, 2010).
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besöksfördelningen ser ut för de patienter som läkaren är ”usual provider” för (Jee et al, 2006).
Se nedan i ekvation ( 1 ) hur MFPC beräknas.
𝑚𝑎𝑥{𝑥1 , … , 𝑥𝑖 } − 1
,
𝑛 ≥ 2, 𝑖 ≥ 1
n−1
𝑛 = 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠ö𝑘
𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑡
𝑥𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠ö𝑘 ℎ𝑜𝑠 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑖
𝐼𝑀𝐹𝑃𝐶 =

(1)

5.1.2 K-index
Detta är ett index framtaget av Ejlertsson och Berg (1984) och kan klassificeras som
ett ”Dispersion” index och kräver inte att patienten är listad på en läkare. K-index, se ekvation
( 2 ) nedan, använder sig av två olika variabler i sin formel; antalet besök en patient har gjort
och det totala antalet läkare patienten har träffat. Indexet använder sig av en simpel formel för att
beräkna indexvärdet för en patient, men dock tar det inte hänsyn till hur många gånger patienten
har träffat varje läkare. Extremvärdet IK = 0 innebär att patienten har träffat lika många läkare
som den har haft besök, dvs. en ny läkare vid varje besök. Extremvärdet IK = 1 innebär att
patienten bara har träffat en läkare på alla sina besök. Alla värden mellan 0 och 1 är dock svårt
att utläsa någon explicit information från.
𝑛−𝑖
,
𝑛 ≥ 2, 𝑖 ≥ 1
𝑛−1
𝑛 = 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠ö𝑘
𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑡
𝐼𝐾 =

(2)

5.1.3 COC-index
COC (Continuity of Care) presenteras i ekvation ( 3 ) nedan och är ett index som baseras på en
patients antal besök hos varje läkare samt patientens totala antal besök (Salisbury et al, 2009).
Detta index är, liksom MFPC, relativt vanligt förekommande i forskningsstudier och används
bland annat av Salisbury et al (2009) som ett mått på kontinuitet. COC är ett ”dispersion”-index
och tar hänsyn till att patienter ofta träffar flera olika läkare och hur vårdhistoriken ser ut hos alla
läkare som en patient har träffat (Jee et al, 2006). Detta gör att denna typ av index kan
representera kontinuitet ur ett patient- och systemperspektiv, vilket kan vara av intresse för
exempelvis sjukhusledningen då det ger en överblick av en patients alla besök och besökta läkare
(Jee et al, 2006).
Jee et al (2006) skriver att denna typ av index kan vara lämpliga om kontinuiteten ska beräknas
för patienter som generellt har många vårdbesök som potentiellt kan ske hos flera olika
vårdgivare. Nackdelar med COC är att den kräver mer komplicerade beräkningar än exempelvis
MFPC. Indexet bygger på en formel som det inte går att läsa ut någon information ur mer än i
extremfallen 0, vilket innebär en ny läkare vid varje besök, och 1, som innebär samma läkare vid
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varje besök. Detta skiljer sig från MFPC där det går att uttala sig mer om dess olika indexvärden
(Salisbury et al, 2009).
𝑖

𝐼𝐶𝑂𝐶 =

∑𝑧=1(𝑥𝑧2 ) − 𝑛

,
𝑛≥2
𝑛(𝑛 − 1)
𝑥𝑧 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑠ö𝑘 ℎ𝑜𝑠 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑧
𝑛 = 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠ö𝑘
𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑡

(3)

5.1.4 MCI-index
MCI (Modified Continuity Index) är, liksom COC, ett ”dispersion”-index som tar hänsyn till att
patienter kan träffa flera olika läkare. Det är ett mått på kontinuitet som räknar in hur
vårdhistoriken ser ut hos alla läkare patienten har träffat (Jee et al, 2006).
MCI och COC har liknande styrkor och svagheter i den mån att de båda kan anse representera
kontinuitet ur ett systemperspektiv, då de beräknas på en patients alla besök och besökta läkare
(Jee et al, 2006). MCI baseras förvisso, likt K, enbart på de två variablerna ”patientens totala
antal besök” och ”antalet olika läkare patienten har träffat” vilket kan ses i ekvation ( 4 ) nedan.
Den matematiska formeln gör att indexet aldrig kan anta värdet 0 eller 1, utan dessa är
gränsvärden som indexet närmar sig ju fler besök patienten har haft och ju bättre respektive
sämre kontinuiteten är. Detta gör MCI unikt i den aspekten att ett besöksmönster på fler besök
med en och samma läkare (exempelvis ”AAAAA” som ger MCI = 0,8) får högre
kontinuitetsvärde än ett besöksmönster på färre besök men också bara en och samma läkare
(exempelvis ”AAAA” som ger MCI = 0,756). Detta är en god egenskap i och med att kontinuitet
kan anses vara viktigare för patienter med många besök än för patienter med få besök. Det går
dock inte att säga något om ett besöksmönster utifrån ett givet indexvärde, då tolkningen av
värdet är otydligt.
𝑖
,
𝑛≥2
𝑛 + 0.1
𝑛 = 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠ö𝑘
𝑖 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑟 𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑡
𝐼𝑀𝐶𝐼 = 1 −

(4)

5.1.5 SECON index
Detta index tillhör kategorin ”Sekventiella” index och tar, till skillnad från de tidigare
presenterade index, hänsyn till ordningen som en patient har träffat läkare i under patients besök.
SECON-indexet är binärt och antar värdet ”1” då det aktuella besöket sker hos samma läkare
som besöket före, eller värdet ”0” då besöket inte är hos samma läkare. Se ekvation ( 5 ) nedan
för indexformel (Jee et al, 2006). Denna binära beräkning sker på besöksnivå men kan
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aggregeras upp till individnivå genom att medelvärdet för en patients alla besök räknas ut
(Smedby et al, 1983).
Jee et al (2006) skriver att sekventiella index kan vara användbara för att mäta kontinuitet i de
fall där patienten lider av allvarligare sjukdomstillstånd som kräver kontinuerlig uppföljning och
där återbesök ska ske hos samma läkare. Konsekvent uppföljning hos samma läkare värderas
väldigt högt av detta index (Jee et al, 2006).
Dock används detta index sällan då den praktiska tolkningen av det kan vara svår att tyda,
eftersom besök hos återkommande läkare måste ske efter varandra (Jee et al, 2006). Om en
patient exempelvis alternerar mellan två specialister i olika specialistområden kommer detta inte
att räknas som hög kontinuitet (Jee et al, 2006). Det går dock att anse att denna typ av index
representerar ett patientperspektiv då det kvantifierar det potentiella kaoset som en patient kan
uppleva när den alternerar mellan två eller fler läkare i sina besök (Jee et al, 2006).
∑

𝑛−1

𝑠𝑗

1 𝑜𝑚 𝑧𝑗 = 𝑧𝑗+1
𝑑ä𝑟 𝑛 ≥ 2, 𝑠𝑘 = {
0 𝑜𝑚 𝑧𝑗 ≠ 𝑧𝑗+1
𝑛−1
𝑛 = 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠ö𝑘
𝑧𝑗 = 𝑙ä𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑒𝑠ö𝑘 𝑗
𝐼𝑆𝐸𝐶𝑂𝑁 =

𝑗=1

,

(5)

Indexkorrelation & olika besöksmönster
Tabell 3 presenterar ovanstående index och deras värde för olika besöksmönster. I den vänstra
kolumnen återfinns olika besökskombinationer där varje bokstav motsvarar ett besök hos en
läkare och där olika bokstäver motsvarar olika läkare. Exempelvis motsvarar
kombinationen ”ABAB” fyra besök i ordningen ”läkare A”, ”läkare B”, ”läkare A” och ett sista
besök till ”läkare B”. Tabellen visar att på individnivå kan samma besöksmönster få väldigt olika
värdering för olika kontinuitetsindex. Med andra ord kan ett besöksmönster värderas ha hög
kontinuitet av vissa index, medan det värderas som låg kontinuitet av andra index. Ett sådant
exempel är just besöksmönstret ”ABAB” som värderas till 0 kontinuitet av ISECON medan
exempelvis IK och IMFPC värderar samma kombination till 0,667 och 0,333 respektive. På ett
liknande sätt kan olika besöksmönster få samma kontinuitetsvärde för ett och samma index.
Exempelvis värderas kontinuiteten till densamma för både ”AABBBB” och ”ABABAB” av IK
och får värdet 0,8, trots att besöksmönstret skiljer sig åt.
Tabell 3 är ett utdrag av olika kombinationer av besöksmönster med syfte att visa hur olika index
kan skilja sig åt beroende på olika besöksmönster. Tabellen är dock inte representativ för alla
besöksmönster som kan uppkomma för olika antal besök. En del besöksmönster har utelämnats
då indexvärden inte påverkats av förändringen i besöksmönster.
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Alla index har olika matematiska egenskaper som tar hänsyn till olika faktorer i besöksmönsterskombinationerna och motsvarar olika tolkningar av kontinuitet. Samtidigt saknas det inom
vetenskapen en gemensam överenskommelse av vad ett kontinuitetsindex egentligen bör mäta
(Jee et al, 2006). Inget enskilt index tar hänsyn till alla olika aspekter som berör kontinuitet i
vården, vilket kan göra det svårt att välja ut endast ett index som mått på kontinuitet (Jee et al,
2006; Ejlertsson et al, 1984). Ett besöksmönster som av ett index bedöms som hög kontinuitet
kan av ett annat index bedömas som låg kontinuitet. Att välja ett index som representation för
kontinuitet kan då innebära problem och det är i en sådan situation väldigt viktigt att vara
medveten om vad det är det valda indexet verkligen mäter.
Det finns dock forskningsrapporter som visar på hög korrelation mellan de olika indexen. Bland
annat skriver Salisbury et al (2009) att trots sina olikheter i matematiska egenskaper fick MFPC
och COC ett förändringsmönster som stämde väl överens med varandra. Salisbury et al (2009)
jämför dessa två index och skriver att trots MFPC matematiska svagheter kan det indexet vara att
föredra framför COC, i och med att MFPC har en intuitivare tolkning och då skillnaderna i
förändring inte verkar vara märkbar i studier med stora populationer.
I en annan forskningsstudie av Ejlertsson et al (1984) påvisas en hög korrelation i förändring
mellan SECON, COC och K. En annan viktig aspekt som framgår i denna studie är att även om
olika index får liknande värden i samma storleksförhållanden kan de inte numeriskt jämföras mot
varandra på samma skala (Ejlertsson et al, 1984). Om ett index ger värdet 0,5 och ett annat ger
värdet 0,7 betyder inte det nödvändigtvis att det senare är ett ”bättre” index eller visar på högre
kontinuitet. Varje index mäts på en individuell skala och det går bara att jämföra indexvärden av
samma typ av index.
Även Smedby et al (1983) påvisar hög korrelation mellan olika index, framförallt mellan COC,
K, SECON och MFPC. De nämner att K och SEC är index som tar fasta på relationsaspekten och
samtidigt visar på ett positivt samband med antalet besök. Vidare nämns att MFPC mäter
kontinuitet i en annan mening än övriga index i och med en negativ korrelation till hur många
besök varje patient har gjort (Smedby et al, 1983).
Tabell 3. Index och olika besökskombinationer

Besökskombination

ISECON

IK

IMFPC

ICOC

IMCI

AAAAA

1

1

1

1

0,8

AAAA

1

1

1

1

0,756

AAAB

0,667

0,667

0,667

0,5

0,51

AABA

0,333

0,666

0,666

0,5

0,51
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ABBB

0,666

0,666

0,666

0,5

0,51

AABB

0,666

0,666

0,333

0,333

0,51

ABBA

0,333

0,666

0,333

0,333

0,51

ABAB

0

0,666

0,333

0,333

0,51

AABC

0,333

0,333

0,333

0,167

0,268

ABAC

0

0,333

0,333

0,167

0,268

AB

0

0

0

0

0,048

AAABBB

0,8

0,8

0,4

0,4

0,672

ABABAB

0

0,8

0,4

0,4

0,672

AABBBB

0,8

0,8

0,6

0,467

0,672

AAABCD

0,4

0,4

0,4

0,2

0,344

ABCD

0

0

0

0

0,024

Etablerade mätmetoder
Många tidigare studier om kontinuitet i vården har undersökt lämpligheten hos kontinuitetsindex
och exempelvis korrelationer mellan indexvärde och olika patientgrupper (Smedby et al, 1983;
Ejlertsson & Berg, 1984; Troon, 2008; Salisbury et al, 2009). Beräkningar har då gjorts en gång
för varje berört index över en godtycklig tidsperiod utifrån tillgänglig besöksrelaterad
sjukhusdata. Författarna i den här studien har inte påträffat någon annan studie som undersöker
att löpande mäta kontinuitet för att kunna jämföra förändring över längre tidsperioder, vilket gör
syftet med den här rapporten unikt.
Det finns dock vårdverksamheter som har implementerade system för mätning av kontinuitet.
Cancerkliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå lyfts fram som ett föredöme när det
kommer till att arbeta patientcentrerat med fokus på kontinuitet (Nordin, 2014). Förutom
klinikens patientcentrerade arbetssätt har den etablerat verksamhetsmål och uppföljning genom
mätning av kontinuitet. Alla patienter får angivet i journalen vem som är den ansvarige läkaren
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och de har som mål att minst 50 procent av en patients alla planerade öppenvårdsbesök ska göras
hos samma läkare (Agerberg, 2014; Karlsson, 2015). Gustavsson4 är verksamhetsutvecklare på
Cancerkliniken och uppger att detta mål är godtyckligt satt och att de överväger att höja kraven.
Dock uppger Gustavsson att de inte tror att 100 procent av alla besök hos samma läkare är
eftersträvansvärt då det kan vara positivt för patienter att i viss mån få träffa olika läkare och få
saker förklarade på annorlunda sätt.
Gustavsson uppger att för att räkna på kontinuitet så undersöks en patients planerade
läkarkontakter på Cancercentrums öppenvårdsmottagning under en period på max tre år. Det
som beräknas är; det totala antalet besök en patient har gjort, antalet olika läkare patienten har
träffat och andelen besök till den läkaren patienten har träffat flest gånger. Denna beräkning görs
som stickprov under en vecka fördelat över fyra gånger per år. Stickprov tas av de patienter som
är inbokade för besök under dagen och detta kräver en arbetsinsats av en person som därefter
manuellt går igenom patientens vårdhistoria för att sammanställa informationen (Karlsson, 2015).
Ett krav på stickproven att patienten måste ha besökt mottagningen minst tre gånger under någon
period max tre år tillbaka i tiden för att den ska inkluderas i beräkningen.
Denna mätmetod kan liknas vid ett icke-normaliserat MFPC-index då ”kontinuiteten” aldrig kan
bli 0 för dessa patienter. En nackdel med metoden är att beräkningarna enbart baseras på
stickprov och Gustavsson uppger att de gärna skulle vilja kunna identifiera de extremfall som
sker där andelen besök och träffade läkare är väldigt höga. Stickprov kan bara ge ett försök till en
representativ bild, det kan aldrig ge en fullständig representation av sjukvårdens alla patienters
situation.
Denna studie vill, till skillnad från den etablerade metoden i Umeå, ta fram en datoriserad metod
för kontinuerlig mätning som inte baseras på stickprov, utan som ger en kontinuerlig helhetsbild
av alla patienter. Med inspiration av detta presenteras denna metod i nästkommande avsnitt.

4

Gustavsson, Telefonintervju.
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6 Framtagande av metod för kontinuitetsberäkning
I denna sektion presenteras den framtagna metoden och hur denna fungerar. Först
diskuteras storlek på mätfönster och hur detta kan bestämmas. Därefter presenteras
tillgänglig sjukhusdata som indexberäkningarna baseras på. Avslutningsvis förs ett kort
resonemang om kodningen för att utföra beräkningarna.

Återbesök och mätfönster
En förutsättning för att kunna mäta på en patients kontinuitet är att det finns en definierad
tidsperiod, även kallat ”mätfönster”, samt att patienten har gjort minst två besök inom denna. Ett
första besök och ett återbesök måste ha skett inom det mätfönster som beräkningen görs över.
Ett mätfönster kan sättas till en godtycklig tidsperiod på exempelvis en månad eller ett år.
Indexberäkningen utförs då på de besöksdata som finns tillgänglig inom den perioden och det
resulterande indexvärde som erhålls representerar kontinuiteten för den perioden. Genom att
därefter ”flytta” mätfönstret till en efterföljande tidsperiod och repetera beräkningen kan ett nytt
kontinuitetsvärde erhållas och det går därmed att avgöra om kontinuiteten har förändrats jämfört
med den tidigare beräkningen. Se Figur 2 ”Mätfönster för kontinuitetsberäkning” och Figur
3 ”Beräkning med förskjutet mätfönster” för en illustration av hur konceptet fungerar.

Figur 2. Mätfönster för kontinuitetsberäkning. Patienten ”A:s” besök utplacerade längs en tidsaxel.

En fördel med att ha en kort tidsperiod är att förändringar i verksamheten och förändring i
kontinuitet får ett tydligare genomslag i mätresultatet. Om beräkningen baseras på en väldigt
lång tidsperiod, exempelvis två år, kommer indexvärdet baseras på besök som skedde upp till två
år sedan. Detta kanske inte speglar nulägessituationen i verksamheten, vilket då kan ge ett
vilseledande värde. En kortare tidsperiod, på exempelvis en månad, kan anses ge ett mer aktuellt
värde då beräkningen baseras på enbart en månad gammal data. Dock ger en kortare tidsperiod
lägre sannolikhet att en patient har haft två besök inom tidsperioden. Med en tidsperiod på en
månad måste en patient ha haft relativt kort period mellan ett besök och dess återbesök för att
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kunna inkluderas i indexberäkningen. Det är därför en stor risk att mycket data faller bort och
inte tas med i beräkningen. Med en längre tidsperiod på ett år är sannolikheten större att
återbesök har skett och att patienten kan inkluderas i beräkningen.
Valet av mätfönster att utföra beräkningarna på är en övervägning mellan dessa två aspekter och
väcker en frågeställning om hur långt tillbaka i tiden kontinuitet bör värderas. Är det rimligt att
sträva efter kontinuitet om det är flera år mellan en patients besök? Kan patienten kräva att få
träffa samma läkare som för tre år sedan? Vid längre tid mellan besöken ökar risken att samma
läkare inte längre är kvar på sjukhuset och i de fallen är det omöjligt att erbjuda kontinuitet.

Figur 3. Beräkning med förskjutet mätfönster.

Förutom storleken på mätfönstret behövs det även ta ställning till hur långt mätfönstret ska
flyttas inför nästa beräkning. I Figur 3 representeras detta tidssteg av Δ tid och om den sätts till
kortare än mätfönstret kommer de två mätfönstren överlappa varandra. Att ha ett kort tidssteg
innebär att fler beräkningar görs, och fler indexvärden erhålls. Om datamängderna är stora kan
detta vara tungt beräkningsmässigt. Dock behöver algoritmen inte köras mer än en gång för att få
ut alla indexvärden över den datamängden som ämnas beräknas. Ett större tidssteg innebär färre
resultatpunkter och går snabbare att beräkna, men det innebär också att fler besök faller bort ur
beräkningen. Författarna ser ingen fördel med att ha ett stort tidssteg och har därför använt det
minsta möjliga, vilket är på en dag.

Mottagningar och tid till återbesök
För att besluta om storleken på mätfönster, som diskuterats i 6.1 Återbesök och mätfönster, har
patienters tid till återbesök för de olika mottagningarna undersökts. Detta har gjorts genom att
räkna ut tiden mellan två besök för varje patient för respektive mottagning. Därefter har antalet
återbesök som sker inom olika veckointervall summerats. Resultatet av detta presenteras i ett
histogram för respektive mottagning som visar på fördelningen av tid till återbesök med antalet
veckor mellan två besök på x-axeln och antalet besök som faller inom respektive veckointervall
på y-axeln.
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För att få en tydligare bild av inom vilken tid en viss andel av alla återbesök sker har denna
information kompletterats med en kumulativ fördelningsfunktion av tiden för återbesök.
Beräkningarna baseras på data på patienters besök där patienten under åren 2011-2015 besökt
respektive mottagning minst en gång. De patienter som bara har besökt en mottagning en gång
har inga återbesök och dessa besök inkluderas därför inte i beräkningen.
6.2.1 Arytmimottagningens återbesök
Figur 4 visar på fördelningen av tid till återbesök för Arytmimottagningen. Det går att utläsa tre
tydliga toppar med tider som förekommer ofta. Den första är mellan 12-15 veckor, den andra
mellan 26-28 veckor och den tredje mellan 52-54 veckor. Detta blir ca 3 månader, 6 månader och
12 månader mellan respektive sådan topp. En intressant notering är hur återbesökstopparna
återkommer med mellanrum som har en gemensam nämnare på tre månader. Detta tolkas som att
någon form av systematisk inbokning förekommer. En patient bokas in på återbesök antingen 3
månader, 6 månader eller 12 månader efter ett tidigare besök. Det är även intressant att notera att
efter en period på 62 veckor (14 månader) börjar antalet återbesök plana ut och bli väldigt få.
Det går även att utläsa en relativt kraftig ökning i återbesök vid 5 veckor, vilket tyder på att en
del av återbesöken bokas så att patienten kan återkomma till mottagningen redan efter 5 veckor.
Denna iakttagelse bekräftas av läkare som förklarar att vissa patienter återkommer till
arytmimottagningen för uppföljning efter ca sex veckor. Dessa patienter har då varit inlagda på
avdelning och som under sin tid på avdelning varit på ett besök på arytmimottagningen för att
därefter, sex veckor senare, komma på återbesök för uppföljning på arytmienheten.
I Figur 5 går det att utläsa hur stor andel av alla återbesök som sker inom en viss tidsperiod.
Exempelvis så sker 50 % av alla återbesök inom 170 dagar, vilket är ca 6 månader. Det går att se
att en väldigt stor andel, ca 90 % av återbesöken, sker inom 400 dagar. Det går även att utläsa att
några återbesök sker efter en väldigt lång tid, eftersom återbesökstiden är beräknad på data över
4 år. I teorin kan en patient ha besökt mottagningen i början av 2011 och inte besökt
Arytmimottagningen - Fördelning av återbesök över tid (Max 2 år)
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Figur 4. Fördelning av återbesök över tid på Arytmimottagningen.
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Figur 5. Andel återbesök kumulativt presenterat i procent över tid på Arytmimottagningen

mottagningen igen fören tidigt 2015. Ett sådant scenario skulle således ge en återbesökstid på ca
48 månader, eller 1500 dagar.
6.2.2 HC Nord-mottagningens återbesök
I Figur 6 illustreras hur återbesöken har fördelats på HC Nord. Även här går det att utläsa tre
tydliga toppar, den första mellan 11-15 veckor, den andra mellan 27-30 veckor och den tredje
mellan 53-57 veckor. Liksom hos Arytmimottagningen blir detta ca 3-4 månader, 6-7 månader
och 12-13 månader.
Även här förekommer det en systematisk inbokning vilket bekräftas av läkare Andersson som
förklarar att de brukar försöka boka in patienter efter 3, 6 och 12 månader beroende på patientens
situation. Dock är inte topparna och således även dalarna inte lika tydliga hos HC Nordmottagningen som hos Arytmimottagningen. Återbesöken hos HC Nord tenderar vara aningen
HC Nord mottagningen - Fördelning av återbesök över tid (max 2 år)
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Figur 6. Fördelning av återbesök över tid på HC Nordmottagningen
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Figur 7. Andel återbesök kumulativt presenterat i procent över tid på HC Nord mottagningen

förskjutna med en viss eftersläpning efter varje respektive topp. Andersson förklarar att detta kan
bero på att återbesök, som normalt ska ske om 3, 6 eller 12 månader, kan bli bortprioriterade och
ske med någon månads förskjutning. Det är till förmån för externa nybesök som kräver att en
vårdtid ges till patienten inom 4 veckor, eller för interna nybesök där andra mottagningar eller
avdelningar inom DS har remitterat patienten till HC Nord, varav patientens tillstånd kan vara
mer kritiskt.
Det är även intressant att notera att efter en period på 68 veckor (16 månader) börjar antalet
återbesök plana ut och bli väldigt få. Det går att tolka dessa återbesök som oplanerade besök där
patienten har en ny sjukdomsepisod.
Från Figur 7 går det att utläsa, i likhet med Arytmimottagningen, att ca 50 % av alla återbesök
sker efter 165 dagar (ca 6 månader). En större andel av alla besök, 90 %, sker inom 452 dagar.
För att inkludera en lika stor andel besök skulle det krävas ett större mätfönster på HC Nord än
på Arytmimottagningen.
6.2.3 Hemostasmottagningens återbesök
I Figur 8 visas fördelningen av återbesökstider för Hemostasmottagningen. Även denna graf
följer det mönster med tre olika toppar som de två övriga mottagningarna har påvisat. Det finns
en topp vid 13-14 veckor, en andra topp vid 28-27 veckor och en tredje topp vid 52-54 veckor.
Detta bokningsmönster stöds av läkare Svensson som bekräftar att återbesök bokas med detta
tidsperspektiv beroende på sjukdomstillstånd. Vidare kan noteras att återbesöken tenderar att
minska efter 70 veckor vilket är ca 16 månader.
I Figur 9 presenteras andelen återbesök i procent över tid på Hemostasmottagningen. Det går att
utläsa att ca 50 % av alla återbesök sker inom en period av 120 dagar. En större andel besök, 90 %
sker inom en period av 380 dagar. Detta indikerar på att patienter på Hemostasen i snitt har
kortare tid mellan sina besök än de andra två mottagningarna.
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Figur 8. Fördelning av återbesök över tid på Hemostasmottagningen

Vid beräkning av dessa resultat har dock Hemostasmottagningen noterats avvikande från de två
andra mottagningarna. I det första resultat som togs fram för Hemostasmottagningen var det en
kraftig representation av återbesök inom en period av 1-2 veckor från senaste besöket. Detta
resultat återfinns i Appendix B – Återbesök på Hemostasen. Läkare bokar generellt inte återbesök
med patienter inom en sådan kort tid. Efter överläggning med den medicinsk ansvariga läkaren
på Hemostasmottagningen framkom det att orsaken till detta förmodligen är en felaktig
registrering av patienter. Dessa patienter kommer på återbesök för uppföljning av en ordinerad
medicin och får träffa sjuksystrar, även om besöket registreras som läkare. Denna misstanke
stöds av det faktum att en stor del av de återbesök som skedde inom två veckor var registrerade
utan en namngiven läkare. Författarna har hanterat detta genom att ta bort alla besök som saknar
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33

1560

1500

1440

1380

1320

1260

1200

1140

1080

1020

960

900

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

60

120

0%
0

Procent av återbesök

100%

en namngiven läkare. Resultatet av detta är det som presenteras figurerna i appendix.
Vid samma överläggning framkom det även att en stor del av besöksdata som fanns tillgängligt
för Hemostasmottagningen innehöll läkare som egentligen arbetar under Medicinkliniken.
Orsaken till detta är att Hemostasmottagningen är ett kliniköverskridande samarbete med läkare
från både Hjärtkliniken och Medicinklinken. Författarna har dock beslutat att behålla den data
med besök som har gjorts hos dessa läkare då det fortfarande är relevant ur en patients perspektiv.
6.2.4 Val av mätfönster
Med utgångspunkt i ovanstående information om återbesökstider för de olika mottagningarna har
ett mätfönster på 547 dagar valts, vilket motsvarar ca 18 månader eller 1,5 år. Med ett mätfönster
på 1,5 år kommer en väldigt stor andel av återbesöken att inkluderas i beräkningarna för varje
mätfönster. För Arytmimottagningens del ligger 95 % av alla återbesök inom 1,5 år.
Motsvarande siffra för HC Nord och Hemostasmottagningen är 93 % och 98 % respektive. En
nackdel med ett mätfönster på 1,5 år är, som diskuteras i avsnitt 6.1 Återbesök och mätfönster, att
det finns risk att indexvärdet inte speglar nulägessituationen i verksamheten. Ett mätfönster bör
dock vara längre än ett år för att inte missa den ”tredje” toppen av återbesök som sker med ett års
intervall och även de återbesök som sker med en viss förskjutning. Författarna har även
konsulterat läkare som har gett stöd för detta val av mätfönster5.

Erhållen sjukhusdata
De data som erhållits i studien kommer från Danderyd sjukhus Qlikview-miljö. Qlikview är
statistikmjukvara som sjukhuset använder för att presentera sjukhusdata. Alla besöks som görs
på sjukhuset är registrerade i en databas som Qlikview hämtar informationen ifrån. Listan på
olika typer av data kopplat till varje besöks kan göras lång, och innefattar attribut så
som ”Besöksdatum”, ”Krypterat personnummer”, ”ålder”, ”kön”, ”Mottagning”, ”Typ av
vårdgivare”, ”Vårdgivarnamn” osv, men även information om diagnoser och utförda åtgärder
och behandlingar under besöket. Hur komplett informationen i sjukhusdata är kan dock variera,
och ibland är inte all besöksinformation ifylld korrekt, vilket gör att information saknas i
databasen. Dessa dataceller utan information blir då tomma. Detta kan resultera i att en rad med
besöksdata blir oanvändbar, då det finns några specifika variabler som måste finnas tillgänglig
för beräkning av olika index. De dataattribut som är av intresse för studien förklaras och
motiveras i korthet i Tabell 4 nedan:

5

(Läkare Fahlström, intervju; Läkare Sandberg, intervju 2; Läkare Svensson, intervju; Läkare Andersson, intervju;
Läkare Eliasson, intervju).
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Tabell 4. Relevanta dataattribut för beräkning av kontinuitet.

Attribut

Beskrivning

Besöksdatum

För att identifiera när ett besök har skett krävs besökets datum.

Klinik

Enbart besök på hjärtkliniken är av intresse för studien.

Mottagningsnamn

Olika mottagningar inom Hjärtkliniken är av intresse. Dessa är HC Nord,
Arytmi och Flimmer. Övrig mottagningsdata inkluderades ej.

Krypterat
personnummer

För varje besök sparas patientens personnummer. Denna information krävs
för att kunna skilja på olika patienter. Av integritetsskäl fick studiens
författare bara tillgång till krypterade personnummer.

Typ av
vårdgivare

För varje besök loggas vilken typ av vårdgivare besöket har varit hos.
Exempelvis sjuksköterskor eller läkare. Enbart besök hos läkare var av
intresse för studien.

Vårdgivarnamn

Vilken vårdgivare som patienterna har träffat sparas. Detta är av intresse
för att identifiera respektive vårdgivare. Detta görs dock bara för läkare och
inte för de besök som görs hos sjuksköterskor.

Besökstyp

Representerar besökets karaktär, detta kan vara fysiska besök på sjukhuset i
form av ”Nybesök enskilt”, ”Återbesök enskilt” eller ”Gruppbesök” men
också ”Telefonkontakt”. För studiens syfte användes bara fysiska enskilda
besök. Initialt tänkte författarna värdera dessa olika beroende på om de
klassades som återbesök eller nybesök. Ett beslut att inte göra detta och se
dom som likvärdiga togs efter ett möte med läkare Magnusson då det
framkom att arbetsrutiner för hur dessa fylls i och loggas av vårdpersonal
kan skilja mellan olika mottagningar.

Utav dessa attribut är tre relevanta för att kunna utföra själva indexberäkningarna. Dessa
är ”Besöksdatum”, ”Krypterat personnummer” och ”Vårdgivarnamn”. Information från dessa tre
används vid beräkning av kontinuitet i de olika index-formlerna från sektion 5 Att mäta
kontinuitet. Nedan presenteras en tabell med varje variabel som krävs för beräkning, samt till
vilken formel som variabeln hör till.
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Tabell 5. Variabelbeskrivning och indexformler där variabeln förekommer.

Variabler

Indexformler där variabler förekommer

n: ”Antalet totala besök som en patient har varit på”

( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 )

i: ”Antalet olika läkare som en patient har sett”

( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )

x: ”Antalet besök som en patient har haft hos en
specifik läkare”

( 1 ), ( 3 )

z: ”Läkare (läkarnamn) vid ett besök”

(5)

De övriga fyra attributen i Tabell 4; ”Klinik”, ”mottagningsnamn”, ”typ av vårdgivare”
samt ”besökstyp” är aktuella för att begränsa urvalet av data som exporterades ut från systemet.
Nedan i Tabell 6 presenteras ett utdrag på obehandlad data från Qlikview för HC Nordmottagningen. Författarna behandlade därefter dessa data för att skapa en datastruktur som kunde
passa utvecklad kod så att beräkningar kunde utföras.
Tabell 6. Exempel på extraherad, obehandlad data från mottagningen på Hjärt-kärlcentrum Nord.

Besöksdatum

Klinik

Mottagningsnamn

Krypterat
Personnummer

Typ av
vårdgivare

Vårdgivarnamn

Besökstyp

2010-11-23

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

D$\7KSZ/R1&!M#]&.3F
$_%

Läkare

Läkare A

Återbesök
enskilt

2010-11-23

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

G;,Q*@!2!26YDY"DX3
Q6_!

Läkare

Läkare B

Återbesök
enskilt

2010-11-23

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

GF$?L)Q?C^A&IW_0`D
P72/

Läkare

2010-11-23

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

CX\DK]6+%M2PSG)[B(
=+.$

Läkare

Läkare C

Återbesök
enskilt

2010-11-25

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

L.*7^."@:X95(L'8WUH.&

Läkare

Läkare D

Nybesök
enskilt

2010-11-25

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

PH?9.01$RFI$QJI+4E97
H(

Läkare

Läkare E

Återbesök
enskilt

2010-11-27

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

I^;6V7SO?I2'<8`"5F"=I-

Läkare

Läkare F

Nybesök
enskilt

2010-12-01

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

D$\7KSZ/R1&!M#]&.3F
$_%

Läkare

Läkare C

Nybesök
enskilt

…

...

…

…

…

…

…

Återbesök
enskilt

Det första steget i denna databehandling var att rensa data och ta bort de besök som saknade
information för något av attributen ”Besöksdatum”, ”Krypterat personnummer” och ”Läkarnamn”
då dessa krävs för indexberäkningar. Därefter ersattes det krypterade personnumret med ett unikt
patient ID-nummer. Detta gjordes för att skapa en tydligare översikt av data då det var lättare att
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identifiera enskilda patienter via heltal än med en textsträng (se Appendix C – Pythonkod för
konvertering av krypterade personnummer). Även datumformatet ändrades för att bli
kompatibelt med pythonskriptet. När detta var gjort sorterades data först efter patient ID och
därefter efter datum så att varje patients besök kom efter varandra i stigande ordning med äldre
besök först och nyare besök sist. Ett exempel på den slutgiltiga strukturen ges i Tabell 7 som
innehåller behandlad data från Tabell 6.

Programmering av indexberäkningar
Efter databehandlingen bestämts och applicerats på samtlig erhållen data var förutsättningarna
satta för att skriva beräkningsalgoritmerna. Dessa algoritmer skrevs i Python och under
programmeringen uppkom ett antal frågor och aspekter som ansågs vara avgörande och viktiga
för logiken i koden. Pythonkoden krävde besöksdata formaterat enligt Tabell 7 som indata och
utförde därefter beräkningar för varje mätfönster. Ett mätfönster på 18 månader användes, enligt
motiveringen i avsnitt 6.2.4 Val av mätfönster. När en beräkning var färdig för ett mätfönster,
flyttades fönstret med en dag och beräkningarna upprepades. Se Appendix A för fullständig kod
för indexberäkning.
Tabell 7. Exempel på utdrag av sorterad och behandlad data från mottagningen på Hjärt-kärlcentrum Nord.

Besöksdatum

Klinik

Mottagningsnamn

Patient ID

Typ av
vårdgivare

Vårdgivarnamn

Besökstyp

23 11 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

1

Läkare

Läkare A

Återbesök
enskilt

01 12 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

1

Läkare

Läkare C

Nybesök enskilt

23 11 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

2

Läkare

Läkare B

Återbesök
enskilt

23 11 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

4

Läkare

Läkare C

Återbesök
enskilt

25 11 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

5

Läkare

Läkare D

Nybesök enskilt

25 11 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

6

Läkare

Läkare E

Återbesök
enskilt

27 11 2010

HJÄ

DS Hjärt-kärlcentrum
Nord

7

Läkare

Läkare F

Nybesök enskilt

…

...

…

…

…

…

…
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7 Mätresultat
I denna sektion presenteras resultatet av den framtagna metoden för att beräkna
kontinuitet. Först presenteras alla indexvärden över varje enskild mottagning med en
diskussion om hur dessa förhåller sig till varandra. Därefter ges ett förslag på hur
kontinuitet kan betraktas ur läkarens perspektiv och slutligen presenteras en metod för att
undersöka en mottagnings totala besöksomfattning där varje patients antal besök och
antal sedda läkare beräknas.

Indexvärden för respektive mottagning
I denna sektion presenteras resultaten av alla indexberäkningar för samtliga berörda
mottagningars data. Resultaten presenteras för respektive mottagning. Det totala tidsspannet där
kontinuitet beräknas på är mellan 1:a januari 2011 till 1:a april 2015. Alla indexberäkningar har
gjorts över ett mätfönster på 18 månader, vilket innebär att varje datapunkt är baserad på data
upp till 18 månader bakåt i tiden. Exempelvis är den första datapunkten "jul -12" (i Figur 10,
Figur 11 och Figur 12) beräknad på data från 1:a januari 2011 till 1:a juli 2012. Även antalet
besök som varje mätpunkt baseras på plottas i dessa grafer. Viktigt att poängtera är att dessa
besök är de besök där patienten har gjort minst två besök inom mätfönstrets tidsspann.
Eftersom varje datapunkt baseras på data upp till 18 månader bakåt i tiden, och varje datapunkt
är ett mätfönster förskjutet med en dag, kommer det inte vara alltför kraftiga fluktuationer mellan
två datapunkter. Indexvärden beräknade på två intilliggande datum, exempelvis 1 och 2 juni
2014, baseras båda på i stort sett samma datamängd, då mätfönstret bara är förskjutet en dag.
Däremot kan indexet fånga upp långsiktiga trender och förändringar med en viss fördröjning. Det
är därmed intressant att titta på flera mätpunkter för att kunna urskilja en positiv eller negativ
utveckling i kontinuitet.
7.1.1 Arytmimottagningen – index över tid
I Figur 10 visar på hur olika indexvärden förändras över tid på Arytmimottagningen. Mellan
datapunkt ”jul -12” och ”jul -13” skedde en ökning i samtliga kontinuitetsindex. I juli 2013
avstannade denna ökning och värdet började gradvis minska över det efterföljande året. I
september 2014 vände denna trend och indexvärdet ökade för att därefter återigen vända nedåt
under våren 2015. Generellt har indexvärdet ökat från juli 2012 till april 2015, dock har denna
ökning skett periodvis och stundtals har det funnits perioder i data då indexvärdena haft negativa
trender. Det går även att utläsa en positiv utveckling i antalet besök i varje mätfönster, från 3200
besök för datapunkten ”jul -12” till ca 4000 besök för datapunkten ”apr -15”.
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Indexvärden över Arytmimottagningen över tid
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Figur 10. Värde på index på Arytmimottagningen. Baserat på ett datafönster som sträcker sig 18 månader bakåt från
beräkningsdatumet (datapunkten i grafen).

Ur Figur 10 framgår det att alla beräknade index tenderar att följa varandras förändring väldigt
väl. En grupp index (MFPC, K, COC & SECON) ligger alla relativt nära varandra i värde,
medan MCI-index ligger på ett betydligt lägre värde. Dock går det inte att jämföra två olika
index värden mot varandra då de agerar på olika skalor men detta gör att korrelationen blir tydlig.
De olika indexvärdena kan i sig vara svårtolkade men utvecklingen i förändring är tydligare. I
Tabell 8 presenteras korrelationen mellan de olika indexen för Arytmimottagningen. Värdet 1
indikerar full korrelation och det innebär att två dataserier exakt följer varandra i förändring. De
flesta index har en korrelationskoefficient på 0,99 vilket kan ses som så nära på full korrelation
som det kan gå att nå utan att två mätserier är kopior av varandra. MCI index har generellt lite
lägre korrelationskoefficient än de övriga och det lägsta värdet är mot COC-indexet med en
korrelationskoefficient på 0,9 vilket ändå kan ses som väldigt god korrelation.
Tabell 8. Korrelation mellan index på Arytmimottagningen. Räknat på datapunkter med sex kvartals mätfönster.

Arytmimottagningen

K-index

MCI-index

K-index

1

MCI-index

0,95539

1

MFPC-index

0,99956

0,951372

1

COC-index

0,98915

0,904734

0,99101

1

SECON-index

0,99738

0,938462

0,997931

0,995212
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Indexvärden på Hjärt-kärlcentrum Nord över tid
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Figur 11. Värde på index på HC Nord-mottagningen. Baserat på ett datafönster som sträcker sig 18 månader bakåt från
beräkningsdatumet (datapunkten i grafen).

7.1.2 HC Nord-mottagningen – index över tid
Figur 11 beskriver hur indexvärdet för olika kontinuitetsindex förändrats över tid på Hjärtkärlmottagningen. Även i denna graf (likt Figur 10) ligger fyra av fem index runt ungefär samma
kontinuitetssiffra. MCI-index särskiljer sig från de övriga med ett markant lägre värde. Det går
att utläsa en negativ utveckling fram till oktober 2014. Därefter går indexvärdena upp, dock inte
till de indexnivåer som avlästes i de tidiga datapunkterna av grafen. Orsaken till dessa
fluktuationer är osäker, men en spekulation är att interna aktiviteter och organisatoriska
förändringar kan ligga bakom en del av denna utveckling. Vid möte med läkare Andersson
konstaterades att HC Nord-mottagningen flyttades och att prioriteten för patientkontinuitet
förmodligen sjunkit i samma process. Detta skedde i början på 2014, vilket kan observeras i data
att en kraftig nedåt trend kan utläsas efter det datumet. Dock ser vi även att indexvärdena ökar
runt datapunkt oktober 2014, vilket kan tyda på att mottagningen stabiliserats efter flytten.
Antalet besök inom varje mätfönster ligger runt 3000 i början av datapunkterna och ökar till ca
4500 mot slutet av mätpunkterna. Detta är i ungefär samma storleksordning som på
Arytmimottagningen.
Även här finns det en kraftig korrelation mellan de olika index och dess förändringar. När ett
index ökar, följer de andra efter. Tabell 9 visar på korrelationen mellan de olika indexen för HC
Nord mottagningen. Liksom för Arytmimottagningen så har de flesta index en
korrelationskoefficient på 0,99. MCI-indexet kan även här anses vara det som har sämst
korrelation men korrelationen är fortfarande väldigt hög och ligger som lägst på 0,98.
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Tabell 9. Korrelation mellan index på HC Nord-mottagningen. Räknat på datapunkter med sex kvartals mätfönster.

HC Nordmottagningen
K-index

K-index

MCI-index

MFPC-index

COC-index

SECONindex

1

MCI-index

0,99367

1

MFPC-index

0,99975

0,993111

1

COC-index

0,99594

0,983319

0,995256

1

SECON-index

0,99431

0,984473

0,994218

0,990972

1

7.1.3 Hemostasmottagningen – index över tid
Tillgängliga data skiljer sig väldigt mycket åt för Hemostasmottagningen jämfört med Arytmioch HC-Nord mottagningen. Det syns tydligt i Figur 12 där det saknas data fram till februari
2013. Väldigt få antal patienter finns registrerade fram till dess vilket ger ett väldigt lågt underlag
indexberäkning. Efter februari 2013 går det att utläsa indexvärden, dock med en väldigt kraftig
fluktuation fram till juni 2013 då värdet stabiliseras en aning. I Figur 12 går det även att utläsa
antalet besök som respektive mätpunkt är uträknad på. De två övriga mottagningarna använder
mätfönster som baseras på 3000+ besök och Hemostasmottagningen ligger betydligt lägre i
antalet besök under hela den undersökta dataperioden. Det framgår tydligt ur Figur 12 att när
besökskurvan ökar stabiliseras indexvärdet och det finns därför anledning att bortse från den
delen av mätningen som har ett lågt antal besök.
Det uppskattas av författarna att all data efter datapunkt ”jun -13” är data med tillräckligt många
besök (ca 350 st). Denna uppskattning baseras på att indexvärden har mindre kraftiga förändring
mellan datapunkter efter den tiden. Tabell 10 och Tabell 11 visar på korrelationen före och efter

Indexvärden på Hemostasmottagningen över tid
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Figur 12. Värde på index på Hemostasmottagningen. Baserat på ett datafönster som sträcker sig 18 månader bakåt från

beräkningsdatumet (datapunkten i grafen).
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1 juni 2013. Det är tydligt att korrelationen mellan de olika index är betydligt lägre innan juni
2013 då antalet besök var relativt få. Somliga index har fortfarande en relativt hög korrelation
exempelvis MFPC och K som har en korrelationskoefficient på 0,96. Dock finns det ett antal
som har betydligt lägre korrelation och spridningen är stor. Detta stämmer väl med resultat från
andra studier, exempelvis Salisbury et al (2009) som skriver att index korrelerar väl om de
beräknas på tillräckligt stora populationer. En möjlig orsak är att de besöksmönster där indexen
skiljer sig på får större påverkan om besöksmängden är liten. Med en tillräckligt stor
besöksmängd påverkar dessa "extremfall" inte medelvärdet på kontinuiteten i samma
utsträckning.
De beräkningar som har gjorts efter juni 2013 har dock en betydligt bättre korrelation,
fortfarande inte lika hög som de två övriga mottagningarna men de flesta index har en
korrelationskoefficient på 0,96 eller högre vilket kan anses som väldigt god korrelation. Den
lägsta korrelationen uppstår även här mellan COC och MCI och ligger på 0,88 vilket trots det
kan anses vara god korrelation.
Tabell 10. Korrelation mellan index på Hemostasmottagningen. Alla datapunkter före 2013-06-01. Räknat på datapunkter med
sex kvartals mätfönster.

Hemostasmottagningen
(Före 2013-06-01)
K-index

K-index

MFPCindex

MCI-index

COC-index

SECONindex

1

MCI-index

0,89902

1

MFPC-index

0,95947

0,805293

1

COC-index

0,79626

0,470116

0,820184

1

SECON-index

0,87485

0,823968

0,838385

0,64476

1

Tabell 11. Korrelation mellan index på Hemostasmottagningen. Alla datapunkter efter 2013-06-01. Räknat på datapunkter med
sex kvartals mätfönster.

Hemostasmottagningen
(Efter 2013-06-01)
K-index

K-index

MCI-index

MFPCindex

COC-index

SECONindex

1

MCI-index

0,96393

1

MFPC-index

0,99967

0,966744

1

COC-index

0,97505

0,883054

0,972525

1

SECON-index

0,99126

0,924465

0,990072

0,993682
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1

Kontinuitet per läkare
MPFC-Index definierar en ”usual provider” för varje patient, detta betyder att den läkaren som
patienten har träffat flest antal gånger blir den definierade läkaren som indexvärdet baseras på.
Utifrån detta går det att räkna ut vad varje läkares patienter i snitt har för kontinuitet. Detta har
gjorts för Arytmimottagningen och HC Nord-mottagningens6 sista mätfönster, d.v.s. med data
från den 1 oktober 2013 till 1 april 2015. Resultatet av detta presenteras i Appendix D –
Kontinuitet per läkare. Detta värde kan vara av intresse för varje enskild läkare för att få en
överblick över hur den själv som individ bidrar med kontinuitet på mottagningen. Det är dock
viktigt att notera att det kan finnas organisatoriska orsaker till varför vissa läkare har ett högt
värde på kontinuitet medan andra har ett lågt värde. Exempelvis kan läkarens antal besök vara
avgörande och även läkarens roll inom verksamheten.
I Figur 15 presenteras de olika läkargruppernas bidrag till kontinuitet på arytmimottagningen.
Det är tydligt att arytmispecialsiter som i regel arbetar ofta på arytmimottagningen också är de
som bidrar med hög kontinuitet medan andra typer av specialister, som arbetar mer sällan, får en
lägre bidragande kontinuitetsvärde. I Figur 16 presenteras motsvarande information fast för HC
Nord-mottagningen. I detta fall är situationen omvänd och arytmispecialisterna är de som bidrar
med låg kontinuitet medan de övriga specialisterna, svikt- och ischemi, är de som bidrar med
högre kontinuitet. Det är även dessa specialister som arbetar mer regelbundet på mottagningen
och tar emot fler besök medan arytmispecialisterna sällan arbetar på HC Nord-mottagningen. Det
är även tydligt att ST och AT läkare generellt har ett lågt bidragande kontinuitetsvärde för båda
mottagningarna, vilket är rimligt för dessa typer av läkare. De arbetar kortare perioder på olika
mottagningar i utbildningssyfte och kontinuitet kan därmed inte prioriteras, eller förväntas,
upprätthållas av ST- och AT-läkare.

6

Författarna beslutade att inte göra motsvarande beräkning för Hemostasmottagningen då en stor del av läkarna som
arbetar där är läkare från Medicinkliniken vilket inte ligger inom ramarna för denna studie.
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Bidragande kontinuitet

Olika läkar-gruppers bidrag till kontinuitet på arytmimottagningen
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Figur 15. Olika läkar-gruppers bidrag till kontinuitet på Arytmimottagningen (1/10/2013 -1/4/2015)

Olika läkar-gruppers bidrag till kontinuitet på HC Nord-mottagningen
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Figur 16. Olika läkar-gruppers bidrag till kontinuitet på HC Nord-mottagningen (1/10/13-1/4/15)

Hjärtklinikens besöksomfattning
Ett index kan vara lämpligt för att tilldela kontinuitet en variabel som kan följas över tid för att
fånga långsiktiga trender. Det säger dock inte mycket om patienternas faktiska besökssituation.
För att komplettera med en övergripande helhetsbild av patienternas situation för de olika
mottagningarna har varje patients antal besök och antal olika träffade läkare undersökts.
(Appendix E – Pythonkod för besöksmatriser för kod som användes för dessa beräkningar)
Resultatet presenteras i tre olika besöksmatriser, där den lodräta axeln representerar antalet besök
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en patient har gjort och den vågräta axeln representerar antalet olika läkare en patient har träffat.
Dessa ger en illustration av problemets omfattning, d.v.s. hur många besök har patienter gjort
och hur många läkare de egentligen får träffa. För att skapa en fullständig bild av omfattningen
så har dessa beräkningar baserats på alla tillgänglig data, d.v.s. data från 2011 till 1 april 2015.
Besöksmatris 1. Antal patienter som besökt Arytmimottagningen mellan januari 2011 och april 2015 med deras respektive antal
besök på mottagningen och det totala antalet läkare som de har träffat under alla besök. Ett identifierat extremfall är markerat
med röda kanter.

Arytmi –
Patienter

1
2
3
4
5
6
läkare läkare läkare läkare läkare läkare

7
läkare

8
9
läkare läkare

10
läkare

10 +
läkare

Antal
patienter

1 besök

4449

2 besök

520

1017

3 besök

156

249

285

4 besök

106

116

136

96

5 besök

87

83

77

60

39

6 besök

61

49

49

38

20

14

7 besök

34

25

24

27

14

11

5

8 besök

17

14

16

10

8

4

5

3

9 besök

11

7

12

10

8

0

0

2

0

10 besök

2

3

7

7

2

3

2

1

0

0

11 besök

1

1

1

5

3

4

0

1

0

0

0

16

12 besök

2

3

5

2

0

0

0

0

0

0

0

12

13 besök

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

0

4

14 besök

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

15 besök

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

16 besök

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

17 besök

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

998

1568

618

256

95

37

12

7

1

1

0

3593

Totalt antal
patienter
med minst 2
besök
Totalt antal
patienter

4449
1537
690
454
346

5447

231
140
77
50
27

8042
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Utifrån dessa besöksmatriser går det bl.a. att utläsa två objektiva fenomen; antal patienter som
har träffat samma läkare vid varje besök (full kontinuitet) samt antal patienter som har träffat en
ny läkare vid varje besök (ingen kontinuitet). För att undersöka dessa är det intressant att enbart
kolla på de patienter som har två eller fler besök. Detta av anledningen att de patienter som bara
har gjort ett besök bara har träffat en läkare och kan således, per definition, inte ha kontinuitet.
Även Full kontinuitet beräknas genom att summera alla celler med minst två besök i
kolumnen ”1 läkare” och dividera dessa med det totala antalet patienter med minst två besök.
Ingen kontinuitet beräknas genom att summera cellerna i diagonalen som har gjort minst två
besök och dividera detta på antalet patienter med minst två besök.
Det kan utläsas ur Besöksmatris 1 att det finns 8042 patienter som har besökts
Arytmimottagningen i de data som vi har fått tillgång till. 4449 av dessa patienter hade bara ett
besök på Arytmimottagningen under undersökta dataperioden, vilket ger oss att 55,3% av alla
patienter som besökt mottagningen är ointressanta då vi tittar på data om kontinuitet. Vad som
dock är intressant att titta på är hur fördelningen av olika grad av kontinuitet ser ut på
mottagningen för resterande patienter. Den fullständiga kontinuiteten kan läsas ut som summan
av kolumn ”1 läkare” genom antalet patienter med ”minst 2 besök”. Denna beräkning visar på att
27,7% av alla patienter har fått fullständig kontinuitet under tidsperioden. Andelen patienter med
ingen kontinuitet beräknas till 0,406, alltså 40,6% av patienterna.
Besöksmatris 2. Antal patienter som besökt HC Nord-mottagningen mellan januari 2011 och april 2015 med deras respektive
antal besök på mottagningen och det totala antalet läkare de har träffat under alla besök. En cell med identifierade extremfall
markeras med röda kanter.
HC Nord Patienter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9+
läkare läkare läkare läkare läkare läkare läkare läkare läkare läkare

Antal
patienter

1 besök

7426

7426

2 besök

778

1668

3 besök

186

417

481

4 besök

75

152

195

162

5 besök

29

50

81

77

46

6 besök

1

15

26

25

35

13

7 besök

3

4

6

18

13

10

2

8 besök

4

1

5

2

8

4

1

1

9 besök

0

1

0

3

2

2

3

1

0

10 besök

0

0

1

2

1

1

1

0

1

0

7

11 besök

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2446
1084
584

46

283
115
56
26
12

Totalt antal
patienter med minst
2 besök
Totalt antal
patienter

1076

2308

795

289

106

31

7

2

1

0

8502

4615

12041

Det kan utläsas ur Besöksmatris 2 att det finns 12,041 patienter för HC Nord mottagningen i de
data som fåtts tillgång till. 7426 av dessa patienter hade bara ett besök på mottagningen under
presenterade dataperiod, vilket ger oss att 61,7% av alla patienter som besökt mottagningen är
ointressanta dessa data inte är relaterade till kontinuitet. Den fullständiga kontinuiteten är 23,3%.
Beräknandet av ingen kontinuitet resulterar i 0,514, alltså 51,4% av patienterna.
Besöksmatris 3. Antal patienter som besökt Hemostasmottagningen mellan januari 2011 och april 2015 med deras respektive
antal besök på mottagningen och det totala antalet läkare de har träffat under alla besök.
Hemostasmottagningen

1 läkare

1 besök

2199

2 besök

315

686

3 besök

67

120

187

4 besök

21

26

33

54

5 besök

10

12

13

11

9

6 besök

2

4

2

7

2

2

7 besök

0

2

1

1

2

2

0

8

8 besök

1

0

0

1

0

0

0

2

9 besök

0

0

1

0

0

0

0

1

10 besök

0

0

0

0

0

0

0

0

11 besök

0

1

0

0

0

0

0

1

416

851

237

74

13

4

0

1595

Totalt antal
patienter
med minst 2 besök
Totalt antal
patienter

2 läkare

3 läkare

4 läkare

5 läkare

6 läkare

6+ läkare

Antal patienter
2199
1001
374

2615

134
55
19

3794

Det kan utläsas ur Besöksmatris 3 att det finns 3794 patienter i de erhållna data för
Hemostasmottagningen. 2199 av dessa patienter hade bara ett besök på mottagningen under
presenterade dataperiod, vilket utger 60,0% av alla patienter. Beräkning av fullständig
kontinuiteten ger ett värde på 0,261, vilket innebär att 26,1% av alla patienter har fått fullständig
kontinuitet under tidsperioden. Andelen patienter med ingen kontinuitet beräknas till 58,8% av
patienterna.
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Tabell 12. Arytmi-, HC Nord- och Hemostasmottagningarnas olika grader av kontinuitet. Baserat på all tillgänglig data över
mottagningarna.

Arytmi

HC Nord

Hemostas

Fullständig kontinuitet

27,78%

23,32%

26,08%

Ingen kontinuitet

40,61%

51,42%

58,81%

Genomgående är att ca 60 % av alla patienter på de olika mottagningarna bara har besökt
mottagningen en gång och således inte är aktuella för kontinuitet. Det är även intressant att
notera skillnaderna i patientflöde, där HC Nord uppenbart har det största underlaget med ca 12
000 patienter, Arytmi strax efter med ca 8 000 och Hemostasmottagningen med ca 3800
patienter inom den undersökta perioden.
Utifrån Tabell 12 framgår det att andelen fullständig kontinuitet är relativt jämn mellan de olika
mottagningarna. Detta innebär att ca ¼ av alla patienter med minst två besök får träffa samma
läkare vid varje besök. Samtidigt finns det läkare7 som anser att det är ”godkänd” kontinuitet så
länge patienten inte träffar mer än tre läkare. Detta på grund av att organisatoriska faktorer som
läkarens schemaläggning och frånvaro kan göra det omöjligt att träffa samma läkare vid varje
besök. Behovet av ”second opinion” och att låta ”nya ögon” göra en bedömning av patienten gör
att full kontinuitet inte är helt eftersträvansvärt i alla situationer. Vid intervjuer med
vårdpersonal 8 har detta kommit på tal ett flertal gånger. Detta har även uppmärksammats i
litteraturstudien.
Andelen ingen kontinuitet skiljer sig dock lite åt mellan de olika mottagningarna med
Arytmimottagningen på 40 %, HC Nord på 51 % och Hemostasmottagningen på så högt som
58 %. Samtidigt finns det fler enskilda extremfall där patienter har väldigt många besök och
många olika läkare på både HC Nord och Arytmi jämfört med Hemostasen. Den patienten som
har träffat flest antal läkare på Hemostasen har under 7 besök träffat 6 olika läkare. På
Arytmimottagningen är motsvarande en patient som på 13 olika besök träffat 10 olika läkare. På
HC Nord-mottagningen finns det två patienter som under 10 besök har träffat 9 olika läkare. Att
det finns fler och värre extremfall på HC Nord- och Arytmimottagningen kan delvis, men

7
8

(Läkare Fahlström, intervju; Läkare Sandberg, intervju 2)
(Läkare Fahlström, intervju; Läkare Sandberg, intervju 2; Läkare Axelsson, intervju; Gustavsson, intervju)
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förmodligen inte enbart, förklaras av att ett större patientunderlag ökar sannolikheten för fler
patienter med många besök och fler träffade läkare. Hur alvarliga dessa extremfall är, är något
som måste avgöras från fall till fall. Generellt går det dock att säga att celler nära diagonalen och
långt åt höger i Besöksmatris 1, Besöksmatris 2 och Besöksmatris 3 kan ses ha en sämre
kontinuitet än de långt åt vänster. Dessa celler inkluderas inte i ingen kontinuitet men de kan
ändå ses som oönskade med dålig kontinuitet. På samma sätt går det att säga att celler till vänster
med få antal läkare kan anses ha bra kontinuitet även om antalet träffade läkare är över 1.
Var gränsen går mellan celler med bra kontinuitet och celler med dålig kontinuitet är subjektiv
och bör bedömas beroende på mottagningens omständigheter samt för varje enskild patients fall.
Dessa tabeller kan dock hjälpa till att identifiera patienter vars situation är allvarlig i och med låg
kontinuitet. Olika extremfall kan identifieras och orsaker till patientens situation kan undersökas
i detalj. Detta skulle kunna vara ett bra verktyg och komplement till generella indexmätningar
över tid för mottagningar.
7.3.1 Identifikation av extremfall
Utifrån de ovan presenterade tabellerna, Besöksmatris 1, Besöksmatris 2 och Besöksmatris 3, går
det att identifiera enskilda extremfall, d.v.s. patienter som har träffat ett väldigt högt antal läkare
i relation till sina antal besök. I Besöksmatris 1 är ett sådant extremfall markerat med röd cellfärg
i kolumnen ”13 besök” och raden ”10 läkare”. Besökshistoriken för denna patient, patient med
ID 475, presenteras nedan i Tabell 13. Genom att undersöka den enskilda patientens
besökshistorik går det att avgöra hur fördelningen av besök ser ut till de olika läkarna, samt hur
besöken låg i tiden, om de var tätt inpå varandra eller med lång tid emellan. Patient 475 har
besökt Arytmimottagningen relativt regelbundet med 3-4 besök per år under åren 2011-2014.
Samtidigt har patient 475 fått träffa en ny läkare under nästan alla sina besök, med undantag för
en period i slutet av 2012-2013 då läkare B återkom regelbundet. Under de intervjusessioner som
har hållits med olika läkare har samtliga intervjuade läkare påpekat att ett fall som patient 475
inte ska få ske. Bland annat påpekades det att det kan finnas fall då det är rimligt att en patient
träffar flera olika läkare, bland annat om patientens besvär inte anses kräva specialistkompetens.
I de fallen bör patienten träffa en ST-läkare och eftersom ST-läkare roterar mycket i sitt arbete är
sannolikheten låg att patienten får träffa samma läkare igen. För patient 475 har dock inte fallet
varit så då alla läkare som patienten har träffat har identifierats som specialistläkare.
För att undersöka orsakerna till varför patient 475:s besökshistorisk ser ut som den gör bör
scenariot undersökas i mer detalj där exempelvis varje besöks orsaker och diagnoser undersöks.
Var dessa besök planerade återbesök inom mottagningen? Besökte patienten även andra
mottagningar? Var patienten inskriven på en avdelning under någon period? Detta är frågor som
kan vara av intresse för att identifiera varför patientens besökshistorisk ser ut som den gör.
Förutom detta går det även att vidta åtgärder för att förhindra att patientens situation förvärras.
Exempelvis skulle det utifrån denna information gå att se till att om patienten kommer på ett nytt
besök till mottagningen får den, i största mån av tillgänglighet, träffa en läkare som den tidigare
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har träffat. Ett liknande extremfall går att finna på HC Nord och i Tabell 14 presenteras
besökshistoriken för patient 1770. Även i detta fall är besöken väldigt regelbundna med 3-6
månaders mellanrum och patienten har fått träffa en ny läkare vid alla besök utom ett besök. För
att identifiera orsakerna till detta bör, som tidigare nämnts, varje enskilt besök undersökas i mer
detalj.
Tabell 13. Extremfall på Arytmimottagningen. Läkares namn är ersatta med unik bokstav av integritetsskäl gentemot både läkare
och patient.

Besöksdatum

Patient ID

Klinik

Mottagning

Läkarnamn

13-jan-11

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

A – (Specialist)

14-jun-11

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

B – (Specialist)

02-dec-11

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

C – (Specialist)

09-jan-12

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

D – (Specialist)

16-mar-12

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

E – (Specialist)

03-sep-12

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

F – (Specialist)

11-dec-12

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

B – (Specialist)

28-maj-13

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

B – (Specialist)

31-jul-13

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

B – (Specialist)

16-okt-13

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

G – (Specialist)

02-jan-14

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

H – (Specialist)

01-apr-14

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

I – (Specialist)

03-jun-14

475

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

J – (Specialist)

Tabell 14. Extremfall på HC Nord-mottagningen. Läkares namn är ersatta med bokstav av integritetsskäl gentemot både läkare
och patient.

Besöksdatum

Patient ID

Klinik

Mottagning

Läkarnamn

24-maj-11

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

A – (Specialist)

19-aug-11

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

B – (Specialist)

06-dec-11

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

C – (Specialist)

19-jan-12

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

D – (Specialist)

05-jun-12

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

E – (Specialist)
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23-aug-12

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

F – (Specialist)

03-dec-12

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

G – (Specialist)

31-jan-13

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

E – (Specialist)

17-jun-13

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

H – (Specialist)

13-dec-13

1770

HJÄ

DS Hjärt -kärlcentrum Nord

I – (Specialist)

Vad som utgör ”extremfall” och fall med dålig kontinuitet är en godtycklig bedömning. I
Besöksmatris 1 hamnar 1017 patienter i cellen ”2 besök” och ”2 läkare”. Detta utgör ca 28 % av
alla patienter som har två eller fler besök på mottagningen. Dessa 1017 patienter har noll
kontinuitet, då de har en ny läkare vid varje besök, dock har de bara gjort två besök mellan 2011
och 1 april 2015. Är det då rättvist att klassa dessa som noll kontinuitet? Enligt en del läkare är
det ”godkänt” att en patient får träffa två olika läkare, då ena läkaren ofta kan vara otillgänglig
p.g.a. schemaläggning eller arbete på annan placering. Generellt går det dock att säga att långt
ner till höger nära diagonalen är dålig kontinuitet medan långt till vänster nära kolumnen ”1
läkare” är bra kontinuitet. Var den konkreta gränser mellan bra och dålig kontinuitet går är något
som måste avgöras från mottagning till mottagning och även från patient till patient då alla
situationer kan vara olika.
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8 Utvärdering av framtagen metod
I denna sektion diskuteras och utvärderas den metod för beräkning av kontinuitet som tas
fram i studien. Först presenteras det val av index som beräknar kontinuitet på
mottagningar. Detta följs av ett verktyg för kontinuitetsmätning på enstaka patientfall.
Avslutningsvis presenteras hur läkares bidrag till kontinuitet kan beräknas.

Val av index
I den här studien har fem olika index utvärderats och undersökts som mått på kontinuitet. De tar,
i många fall, hänsyn till olika aspekter på vad som räknas in i beräkning av kontinuitet. Dessa
index skiljer sig därmed åt i resultatvärde, då deras variabler skiljer sig åt. Samtliga Figur 10,
Figur 11 och Figur 12 visar på olika värden på index vid datapunkterna. Vissa index har alltid ett
högre värde än andra, t.ex. visar K-indexet alltid det högsta värdet gentemot de fyra andra. Detta
betyder inte att det indexet är bättre än de andra. Det är viktigt att ha förståelse över vad siffran
på ett indexvärde faktiskt förmedlar. Ur de flesta index (K-, SECON-, COC-, MCI-index) är det
svårt (om inte omöjligt) att tolka det faktiska siffervärdet, så länge det inte är 1 eller 0. I dessa
extremfall är kontinuitet för alla index maximal eller obefintlig.
Dock går det att säga något om MFPC-index värde, oavsett vilket värde det har. Som tidigare
förklaras i avsnitt 5.1.1 UPC/MFCP Index motsvarar ett MFPC-värde på 0,5 att åtminstone
hälften av alla patientens besök har varit hos den mest förekommande läkaren. MFPC-index är
således relativt lätt att förklara med ord för någon som inte är insatt i kontinuitetsberäkningar,
vilket är en positiv egenskap för indexet. Läkare Fahlström uppgav i intervju att det är mer
intressant att titta på vilken läkare som är den mest förekommande hos en patient, snarare än t.ex.
vilken ordning en patient träffat sina läkare (exempel på detta; SECON-index). Detta talar för
MFPC-index som lämpligt index att använda, då det inte bara är det mest intuitiva index av de
fem presenterade, utan även det index som i ord matchade kontinuitet beskrivet av en läkare.
Fahlström ansåg också att det även var god kontinuitet om en patient så länge en patient max har
träffat två läkare. Denna värdering tas inte med i beräkningen av MFPC-index, dock
förekommer ”antalet olika läkare” som variabler i andra indexformler (MCI- och K-Index).
Tabell 8, Tabell 9, Tabell 10 och Tabell 11 visar på att korrelationen mellan index är hög, så
länge de beräknas på en tillräckligt stor populationsmängd. Detta stämmer väl överens med
Salisbury et al (2009) slutsatser om korrelation mellan olika index när de aggregeras upp på en
tillräckligt stor population. Hög korrelation innebär att oavsett hur förändringarna ser ut hos ett
visst index kommer de andra indexen till stor del att följa förändringarna på samma sätt. Även
om värdena i sig skiljer hos index sig blir den procentuella förändringen hos respektive index
nära på det samma. I praktiken betyder det att även om olika index baseras på olika aspekter av
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Alla mottagningar - MFPC-index
Arytmi MFPC

HC Nord MFPC

Hemostasen MFPC
0,6

0,5

0,3

Indexvärde

0,4

0,2

0,1

0

Figur 17. Alla mottagningars MFPC-index över all tillgänglig data.

kontinuitet speglar de varandras förändringsmönster väldigt väl, och dessa olika aspekter blir då
indirekt representerade i varje index. Det går alltså att säga att då MFPC-index stiger i värde,
stiger även t.ex. K- och MCI-index. Dessa tre index olika aspekter av kontinuitet kan, till en viss
grad, innefattas i varandra. De blir likvärdigt intressanta att titta på vid förändring och
uppföljning av kontinuitet. Det som främst skiljer dem åt är att MFPC-index siffervärde är
enklare att förklara i ord. Med detta resonemang så väljs MFPC-indexet som lämpligt index för
beräkning av kontinuitet på Hjärtkliniken.
Ett uttalat behov för Hjärtkliniken var att kunna följa upp utvecklingen av kontinuitet. Figur 17
representerar alla mottagningars MFPC-indexvärden över all tillgänglig data. Det går att
observera var mottagningarnas kontinuitetsgrad ligger i förhållande till varandra, och vilken typ
av utveckling de har haft över tiden. Detta ger en möjlighet att följa upp den genomsnittliga
kontinuiteten och dess förändring på de olika mottagningarna. Eftersom det är ett genomsnittligt
värde av en mottagnings alla patienter representerar detta ett systemperspektiv. Det kan vara
intressant att undersöka långsiktiga utvecklingar som effekter på ett organisatoriskt
förändringsarbete. Detta mått säger däremot väldigt lite om de enskilda patienterna som besöker
mottagningen.
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Uppföljning på enskilda fall
Metoden för att mäta kontinuitet som har tagits fram med hjälp av MFPC-index beskriver endast
ett medelvärde av kontinuitet och en utveckling av denna på respektive mottagning och ger inte
insikt i enskilda patienters besökssituation. För att komplettera detta föreslås, med grund i
resultat från avsnitt 7.3 Hjärtklinikens besöksomfattning, att en besöksmatris i stil med
Besöksmatris 1, Besöksmatris 2 och Besöksmatris 3 används som verktyg för uppföljning på
kontinuitet. Dessa besöksmatriser ger en tydligare bild av olika patienters besökssituationer över
den tidsperiods som vill observeras och kan således anses representera kontinuitet ur patientens
perspektiv. En besöksmatris innehållande besöksdata över en tid på ett mätfönster (18 månader)
kan användas som komplement för att beskriva kontinuitetsläget på varje mottagning. Detta är av
intresse då enskilda extremfall där patienter har träffat många olika läkare i relation till antalet
besök kan identifieras och undersökas. Exempelvis går det att sätta mål som att alla patienter
som har träffat fler än tre läkare oavsett antalet besök bör undersökas för att undvika att deras
situation förvärras. Var gränserna går mellan godkänd kontinuitet och dålig kontinuitet är dock
godtycklig och kan inte fastställas för alla olika mottagningar på ett generellt plan. Detta bör
fastställas för respektive mottagning för sig beroende på organisatoriska omständigheter.
Generellt representerar dock celler i närheten av diagonalen dålig kontinuitet medan celler långt
till vänster representerar god kontinuitet. Besöksmatris 4 och Tabell 13 visar på exempel för hur
detta verktyg kan användas som komplement till kontinuitetsindex vid uppföljning av kontinuitet
och vid identifikation av enskilda extremfall.
Besöksmatris 4. Matris över kontinuitet på Arytmienheten april 2015. Baseras på data mellan 2013-10-01 till 2015-04-01. Cell
med identifierade extremfall är markerad med röda kanter.

Arytmi - Antal
besök

1
läkare

1

2572

2

541

555

3

146

124

114

4

32

31

18

15

5

15

14

8

4

3

6

0

1

4

1

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

1

0

0

0

0

1

734

725

144

21

3

0

0

0

1627

3306

725

144

21

3

0

0

0

4199

Totalt antal
patienter
med minst 2 besök
Totalt antal
patienter

2
läkare

3
läkare

4
läkare

5
läkare

6
läkare

7
läkare

8
läkare

Antal
patienter
2572
1096
384

54

96
44
6
0

Tabell 15. Exempel på enskilda patienter som kan ses som extremfall från Besöksmatris 4. Läkares namn är ersatta med bokstav
av integritetsskäl gentemot både läkare och patient.
Besöksdatum

Patient ID

Klinik

Mottagning

Läkarnamn

28-nov-2013

1390

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

A

27-feb-2014

1390

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

B

04-jul-2014

1390

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

C

03-sep-2014

1390

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

D

26-nov-2014

1390

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

E

Besöksdatum

Patient ID

Klinik

Mottagning

Läkarnamn

17-dec-2013

5828

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

F

03-feb-2014

5828

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

G

22-aug-2014

5828

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

H

18-dec-2014

5828

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

L

11-mar-2015

5828

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

M

Besöksdatum

Patient ID

Klinik

Mottagning

Läkarnamn

29-jan-2014

6007

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

N

10-apr-2014

6007

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

O

14-maj-2014

6007

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

P

08-aug-2014

6007

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

A

10-feb-2015

6007

HJÄ

DS Hjärt Arytmimott

Q

Läkarnas bidrag till kontinuitet
Uppföljning av kontinuerlig förändring av kontinuitet över tid kan ses som beräkning av
kontinuitet ur ett systemperspektiv och uppföljning av enskilda extremfall har ett tydligare
patientperspektiv. För läkarnas del kan det vara av intresse att se hur väl de som individer bidrar
med kontinuitet till mottagningen. Som tidigare nämnts möjliggör MFPC-index detta, till
skillnad från de övriga index. När det gäller statistik gäller det att vara medveten om vad det är
som mäts och hur detta bör tolkas. I fallet med MFPC kontinuitet per läkare återges det
genomsnittliga värdet från de patienter som läkaren är vanligaste läkaren för under den
undersökta tidsperioden. Tabell 16 visar ett utdrag av de läkare på Arytmimottagningen vars
patienter i snitt har högst kontinuitet. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till förutom
kontinuitetsgraden, bland annat är antalet mottagningsbesök läkaren haft väldigt relevant då detta
visar på hur mycket, och indirekt hur ofta, läkaren arbetar på mottagningen. Vissa läkare arbetar
sällan på mottagningen och det blir då mer naturligt att de har lägre kontinuitet. Vidare är antalet
patienter som en läkare är ”vanligaste läkare” för också väldigt relevant. Ett lågt sådant värde
innebär att kontinuitetsvärdet är uträknat på få patienter och detta kan även spegla läkarens
arbetssituation. Ett intressant sådant exempel är ST-läkaren vars 4 patienter har 1 i kontinuitet
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men som bara har haft 8 besök. Det är inte riktigt jämförbart med en specialistläkare som har haft
377 besök under samma tidsperiod. Hur många patienter en läkare är ”delad vanligaste läkare”
för är också av intresse då dessa situationer generellt genererar låga kontinuitetsvärden. Slutligen
är det även intressant att kolla på vilken roll läkaren har. Inbokning sker med kontinuitet i åtanke
när patienter bokas in till specialistläkare, medan inbokningar till ST läkare i regel inte sker med
hänsyn till kontinuitet.
Med kunskap om detta och insikt i hur sin egna, som läkare, situation ser ut kan strävan efter
högre kontinuitet uppmärksammas och lyftas så att kontinuitet blir ett mer närvarande ämne
inom den dagliga verksamheten. Detta kan vara ett hjälpmedel för att från läkarens perspektiv
följa upp och förbättra arbetet med högre kontinuitet.
Tabell 16. Läkare på Arytmimottagningen. Baseras på data mellan 2013-10-01 till 2015-04-01.

Läkare

Läkarens patienters
genomsnittliga
kontinuitet (MFPC)

“Vanligast läkare”9
(antal patienter)

“Delad vanligast
läkare”10
(antal patienter)

Antal
mottagningsbesök
läkare haft

ST-läkare

1,0000

4

0

8

Specialistläkare

0,8673

145

17

377

Specialistläkare

0,6355

91

38

276

Specialistläkare

0,6068

133

73

407

Specialistläkare

0,5531

90

61

297

...

...

...

...

...

“Vanligast läkare” är den läkaren som förekommit flest gånger vid en patients läkarbesök.
Detta baseras på besöksdata från en bestämd tidsperiod (mätfönster).
9

“Delad vanligast läkare” utses då det inte finns en unik läkare som patienten träffat flest
gånger. T.ex. om en patient har träffat tre läkare under tre läkarbesök blir varje läkare “delad
vanligast läkare”. I detta exempel ges även varje läkare kontinuitet 0.
10
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9 Diskussion & Slutsatser
I denna sektion diskuteras studien som gjorts och vilka slutsatser som kan dras.
Diskussionen kretas kring aspekter av kontinuitet, mätning av kontinuitet och upptäckter
som skett via empirisk datainsamling. Förslag på framtida arbete presenteras
avslutningsvis.

Kontinuitet innefattar flera olika dimensioner som att information om patienten ska vara
tillgängligt för alla vårdgivare, att patienten ska få en konsekvent och sammanhängande vård, att
patienten ska få träffa samma läkare vid upprepade besök och att patienten ska få en givande och
trygg vårdrelation med sin läkare. Från studerad litteratur kring ämnet kontinuitet i vården
framkommer det att målet och det som ofta eftersträvas är att skapa en givande vårdrelation
mellan patienten och läkaren och att detta oftast antas vara en effekt av upprepade besök hos
samma läkare. Studerad litteratur belyser att hög kontinuitet i form av upprepade besök hos
samma läkare är en nödvändighet, men inte en garanti, för att en givande vårdrelation ska uppstå.
Det är således viktigt att vara medveten om att hög kontinuitet inte nödvändigtvis innebär en
givande och bra vårdrelation mellan en patient och en läkare. Detta styrks av intervjuad
vårdpersonal som uppger att fullständig kontinuitet, där varje patient enbart får träffa en läkare
varken är eftersträvansvärt eller ett särskilt rimligt mål i dagens vårdsystem. Detta innebär dock
inte att det är irrelevant att mäta kontinuitet i form av besöksmönster. Det ska dock göras med en
medvetenhet om att det enbart är besöksmönstret som mäts och inte hur patienten upplever sin
situation.
Utifrån detta har studien presenterat ett antal olika sätt att mäta kontinuitet på genom olika index.
Dessa index har alla olika matematiska egenskaper och fångar således olika aspekter av
kontinuitet. På individnivå innebär detta att ett index kan indikera hög kontinuitet medan ett
annat kan indikera låg kontinuitet för en och samma individ. Detta kan vara problematiskt om
bedömningar görs enbart utifrån siffror och värden i sig. Inget index tar hänsyn till alla aspekter
av kontinuitet och det gör att index kan vara en bristfällig representation av kontinuitet om det
tillämpas på enskilda individer.
Resultaten visar, i likhet med tidigare forskning från bl.a. Salisbury et al (2009), att alla
indexvärden korrelerar väl då ett medelvärde beräknas på tillräckligt stora populationer. En
anledning till detta kan vara att de fall när de olika index matematiska egenskaper särskiljer dem
åt är få och får inte en lika stor inverkan på slutresultatet om underlaget är tillräckligt stort.
Studien har inte ämnat undersöka anledningarna till denna korrelation vidare, utan endast
accepterat att en hög korrelation existerar och att samtliga undersökta index då är likvärdigt bra
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på att fånga förändring över tid. Andra aspekter, som intuitiv tolkning av värde och simpel
matematisk formel, har varit avgörande för slutgiltigt val av MFPC som mest användbara index.
MFPC-indexet baseras på en patients antal besök till den mest förekommande läkaren.
Indexberäkningar har utförts med ett mätfönster på 1,5 år. Vid val av mätfönster är det fram för
allt två faktorer som måste ställas mot varandra. Ett långt mätfönster med större mängd återbesök
eller ett kortare mätfönster med mer dagsaktuell data. Att mätfönstret har valts till 1,5 år baseras
på data om patienters tid till mellan två läkarbesök. En stor andel patienter har återbesök efter ca
1 år, vilket gör att ett mätfönster bör vara minst så stort för att fånga upp dessa. Ett mätfönster på
1,5 år inkluderar ca 95 % av alla återbesök på varje undersökt mottagning och fångar upp
stora ”återbesökstoppar”. Det är rimligt att tänka sig att tid till återbesök kan förändras i
framtiden och storleken på mätfönster kan då behöva anpassas efter ny data. Detta kan även
skilja sig från mottagning till mottagning och från verksamhet till verksamhet och bör
undersökas i varje enskilt fall där en liknande indexberäkning ämnas implementeras.
Användningen av ett mätfönster gör att varje mätpunkt representerar kontinuiteten för
mätpunktens dag och 1,5 år bakåt i tiden. Detta gör att en viss fördröjning existerar i den mån att
om organisatoriska förändringar påverkar kontinuiteten kommer detta ge ett utslag först några
månader efter förändringens implementation. Denna indexberäkning möjliggör en översikt över
hur förändringen i kontinuitet sker över tid i ett systemperspektiv. Om olika mottagningar ska
jämföras mot varandra bör det även olika organisatoriska förutsättningar tas i beaktande.
Studiens resultat visar att mottagningar kan skilja mycket i kontinuitetsvärde och att
schemaläggning, antalet anställda läkare, intern utbildning av personal, inbokningsrutiner och
antalet patienter kan ha inverkan på kontinuiteten. Det kan vara rättvisare att sätta upp interna
mål för varje enskild mottagning för att sträva efter att alltid förbättra sin egen kontinuitet utan
att sätta det i relation till andra mottagningar.
MFPC-index möjliggör även en tillämpning där ett genomsnittligt index räknas ut för varje
enskild läkares patienter. En sådan tillämpning kan vara av intresse för läkare för att kunna följa
upp sitt egna bidrag av kontinuitet. På så sätt går det att representera läkarens perspektiv på
kontinuitet. När det gäller statistikdata bör ett kritiskt förhållningssätt till informationen tillämpas.
I detta fall kan det finnas många olika organisatoriska anledningar till varför en läkare visar på
högt bidrag av kontinuitet medan andra visar på lågt bidrag av kontinuitet. Denna studie har inte
undersökt detta djupare men faktorer som antal patienter och typ av läkare kan vara avgörande.
Resultat från denna studie visar dock att de läkare som i regel arbetar ofta och regelbundet på en
mottagning också är de som har ett bidragande värde på kontinuitet. Detta bekräftar läkares
initiala misstankar om hur verksamheten fungerar och resultatet kan anses vara rimligt då det är
större chans att en patient som kommer på återbesök får träffa samma läkare som innan om
läkaren arbetar regelbundet på samma mottagning.
Indexvärden över tid är lämpliga för att fånga förändringsmönster ur ett systemperspektiv
alternativt tillämpade som nämnts ovan för att fånga kontinuitet ur en läkares perspektiv. Index i
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sig är mindre lämpliga för att värdera enskilda patienternas situationer då det kan finnas stora
olikheter mellan olika index. För att komplettera detta har även ett verktyg introducerats där alla
patienters besök och besökta läkare räknas och sammanställs i en besöksmatris. Dessa
besöksmatriser representerar kontinuitet ur patientens perspektiv och kan användas för att fånga
upp patienter som har träffat mer än ett visst antal läkare eller enskilda extremfall. Dessa fall kan
identifieras, och därefter undersökas mer djupgående för att finna orsaker till situationen.
Åtgärder kan då sättas in för att inte förvärra patientens situation vid nästa besök. Med hjälp av
detta kan det gå att på ett organisatoriskt plan genomföra förändringar som kan testas och mätas
med hjälp av kontinuerlig indexmätning.
Dessa tre olika implementeringar ger en bred och representativ helhetslösning som svarar mot
både systemets, läkarens och patientens perspektiv. Lösningarna är unika i den mån att
författarna inte har hittat några studier med liknande förslag om kontinuerlig mätning av
kontinuitet. Tidigare forskning berör olika typer av kontinuitet, hur olika kontinuitetsindex tar
hänsyn till olika aspekter, hur dessa index korrelerar och hur kontinuitet mäts över en mängd
data. I det här arbetet har problematiken varit annorlunda och de lösningar som presenteras i
form av mätning med MFPC-index i mätfönster med tidssteg samt besöksmatriserna är
framtagna unikt för denna studie. Mot bakgrund av den tidigare forskningen är det viktigt att
vara medveten om att även om det går att säga att en mottagning har ett högt, eller en positiv
utveckling av, kontinuitetsindex säger det inget om vad det innebär för mottagningen. Det går
inte med säkerhet säga att det genereras positiva effekter av uppmätt hög kontinuitet och detta är
något som denna rapport vill belysa.
MFPC-index undersöker endast en patients besöksmönster, med utgångspunkt från en vanligaste
förekommande läkare. Hur nöjd patienten är med besöken går det inte att uttala sig om. Detta är
tätt kopplat till det faktum att dessa mätningar enbart är baserade på Hjärtklinikens mottagningar
och bara representerar patienternas kontinuitet inom varje mottagning. Det är således bara en del
av patientens kontinuitet som presenteras och i många fall går det att tänka sig att patienten har
besökt även andra mottagningar eller vårdavdelningar. Patientens totala antal besökta läkare kan
vara betydligt högre, och patientens totala kontinuitet kan vara annorlunda än vad dessa
mätningar återspeglar. Denna studie har heller inte tagit hänsyn till besök som görs hos
sjuksköterskor vilket även är viktigt att ha i åtanke då en stor del patienter besöker
sjuksköterskor på mottagningar. Patientens helhetssituation kan vara betydligt större och mer
komplext än vad som fångas upp av denna studie.
Inom denna studie har även tre olika grupper av besök till mottagningar identifierats. Dessa
är ”Nybesök via extern remiss”, ”Nybesök via intern remiss” och ”återbesök från samma
mottagning”. Dessa har olika prioritet när det kommer till inbokning. Den första gruppen har
lagstadgad rätt till besök inom 30 dagar från att remiss skrivs, vilket ger dem en väldigt hög
prioritet. Den andra gruppen har bedömts ha ett behov av att besöka en mottagning av andra
läkare inom sjukhuset och prioriterats således väldigt högt. En stor del av patienterna i den tredje
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gruppen kommer på regelbundna, förebyggande, uppföljningar som inte behöver vara
tidsmässigt kritiska. Det finns misstanke om att denna grupp nedprioriteras vid inbokningar till
förmån för de två andra grupperna. Det är även denna grupp som till stor del, förmodligen
representeras i detta arbete då varje mottagning har behandlats separat. Denna studie har således
bara undersökt de patienter som har besökt samma mottagning tidigare. Samtidigt är detta
oundvikligt om inte kontinuitet ska beräknas över alla mottagningar. Rent praktiskt har detta
ingen betydelse för beräkningsmetodiken, utan är ett beslut som togs i samråd med
Hjärtklinikens verksamhetschef då det var av intresse att undersöka kontinuitet på
mottagningsnivå.
Om mätning av kontinuitet implementeras i verksamheten är det rimligt att misstänka att interna
mål och styrmedel kommer anpassas för att nå ett visst resultat. Om verksamhetsstyrning
anpassas med mål att främja kontinuitet är det viktigt att vara medveten om risker och problem
som kan vara associerade med behovet av att vilja förbättra mätresultatet på bekostnad av det
faktiska syftet. Då mätningen av en mottagnings kontinuitet, via MFPC-index, sker efter en
formel skulle beteende hos vårdgivare kunna förändras i förmån att uppnå en högre indexsiffra.
Detta skulle kunna ske på bekostnad av mottagningens patienter och skulle därmed vara
kontraproduktivt. Exempelvis skulle läkare kunna undvika att ta emot patienter om detta
genererar en låg kontinuitet. Alternativt går det att tänka sig att vissa enskilda patienter bokas på
återbesök väldigt ofta för att skapa ett högre kontinuitetsvärde. Dessa exempel är dock bara
spekulativa men implementation av styrsystem kan skapa beteenden hos människor som får
kontraproduktiva effekter.

Summering
Tidigare utförda vetenskapliga undersökningar om kontinuitet i vården använder olika typer av
mått på kontinuitet i form av index. Dessa index baseras på matematiska formler som tar hänsyn
till olika aspekter av kontinuitet. Det gör att varje index representerar en tolkning av kontinuitet,
vilket kan vara problematiskt. En enskild patients besökshistorik kan i teorin kvantifieras som
hög kontinuitet av ett index och som låg kontinuitet av ett annat. Studien har undersökt fem olika
etablerade index; MFPC, K, COC, MCI och SECON. Studiens resultat visar bland annat på att
trots olika matematiska egenskaper uppstår en hög korrelation mellan de olika index, om
beräkningar sker på en tillräckligt stor populationsnivå. Resultaten indikerar att de olika index
kan anses vara likvärdiga när det gäller att fånga genomsnittlig förändring av kontinuitet över tid
på en mottagning. Andra egenskaper, så som intuitivare tolkning av värde och matematisk
simpelhet, är i föreliggande studie avgörande för val av MFPC som enskilt variabelmått av
kontinuitet. Mätning med MFPC-index presenteras som ett lämpligt mått för en mottagnings
patienters genomsnittliga kontinuitet och detta möjliggör en uppföljning av förändring över tid.
MFPC anses även ha fördel över andra index, då den definierar vanligaste förekommande
läkaren i uträkningen. Utifrån detta presenteras en metod att beräkna genomsnittlig kontinuitet
för en läkares patienter.
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En enskild variabel kan dock vara en bristfällig representation av kontinuitet då detaljerad
information om den individuella patienten inte kan uppmärksammas. Studien föreslår därför
även ett verktyg i form av en besöksmatris, som visar hur många patienter som har haft ett visst
antal besök och olika läkare. Detta kan användas för att identifiera enskilda extremfall och skapa
en överblick över hur många besök varje patient har haft, och hur många olika läkare varje
patient har träffat.
Tidigare studier har belyst att kontinuitet i vården kan betraktas ur tre olika vårdaktörers
perspektiv. De metoder denna studie introducerar erbjuder sätt att betrakta kontinuitet ur
respektive perspektiv.




Systemperspektivet tas hänsyn till i indexberäkning över tid på mottagningarna.
Läkarperspektivet kan beaktas genom ett medelvärde av alla patienters kontinuitet som
en läkare är vanligaste förekommande läkare för.
Patientperspektivet tas i beaktning i och med en besöksmatris där enskilda patienter
med låg kontinuitet kan identifieras.

Framtida arbete
De mätmetoder som redovisats i denna rapport är förslag på hur mätning av kontinuitet kan ske
på olika vårdmottagningar. Då studien enbart har undersökt hur mätning kan göras återstår den
faktiska implementationen av kontinuitetsmätning. Ett vidare arbete vore att implementera en
sådan teknisk lösning som kan integreras med sjukhusets mjukvara. Detta skulle även kunna
implementeras på en klinik- och mottagningsöverskridande nivå, där besök mellan dessa olika
vårdenheter inkluderas i beräkningarna.
Mätning av kontinuitet som presenterats i denna studie baseras på tillgänglig besöksdata. Denna
studie har begränsats till att betrakta alla patienter som en gemensam grupp. Besöksdata
innehåller mer detaljerad information om varje patient så som ålder, kön, samt information om
besöket som olika diagnoser och åtgärder. Ett ytterligare steg för att beräkna kontinuitet kan vara
att separera patienter i olika grupper beroende på dessa attribut och undersöka om det går att
finna mönster och samband mellan olika attribut och hög eller låg kontinuitet.
Läkare har under arbetets gång påpekat att kontinuitet mellan patient och läkare skulle kunna ses
som god om patienten endast får träffa två läkare totalt sett under alla sina besök. Det vore
intressant att undersöka läkarnas uppfattning av kontinuitet närmre. Var går gränsen mellan god
och dålig kontinuitet? Samma frågeställning gäller för patienterna. Vid en djupare förståelse av
mjuka värden (mänskliga värderingar och uppfattningar) istället för hårda värden (mest
förekommande läkare i besöksserie) skulle en mer komplett bild av kontinuitet i vården kunna
skapas.
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Appendix A – Pythonkod för index-beräkningar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

# This Python file uses the following encoding: utf-8
import csv
import operator
from datetime import date
import datetime
from scipy.stats.stats import pearsonr
import copy
from collections import Counter
# Initalvärden
curPat = ''
curDoc = ''
prevDoc = ''
sameDoc = 0
focusPat = 0
visits = 0
docDict = {}
totDocDict = {}
totVisits = 0
totVisitsList = []
totDocList = []
totPatList = []
visitsDict = {}
visitsDict2 = {}
docCont = {}
maxDocList = []
tempValList = []
visitCounterPatDict={}
doctorCounterPatDict={}

# Datum
dateStep = datetime.timedelta(days = 1)
startIntervalDate = date(2013,7,1)
endIntervalDate = date(2015,1,1)
maxDate = date(2015,4,1)
# Index MFPC
indexMFPCDict = {}
indexMFPCList = []
sumIndexMFPC = 0.0
countPatMFPC = 0.0
totIndexMFPC = 0.0
# Index K
indexKDict = {}
indexKList = []
sumIndexK = 0.0
countPatK = 0.0
totIndexK = 0.0
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

# Index MCI
indexMCIDict = {}
indexMCIList = []
sumIndexMCI = 0.0
countPatMCI = 0.0
totIndexMCI = 0.0
# Index COC
indexCOCDict = {}
indexCOCList = []
sumIndexCOC = 0.0
countPatCOC = 0.0
totIndexCOC = 0.0
# Index SECON
indexSECONDict = {}
indexSECONList = []
sumIndexSECON = 0.0
countPatSECON = 0.0
totIndexSECON = 0.0
def calculateIndexK( docDict ):
nrOfDocs = len(docDict.keys())
contIndex = (visits-nrOfDocs)/(visits-1.0)
return contIndex
def calculateIndexMCI( docDict ):
nrOfDocs = len(docDict.keys())
contIndex = 1-(nrOfDocs/(visits+0.1))
return contIndex
def calculateIndexMFPC( docDict ):
global docCont
mostFreqDocName = max(docDict.iteritems(), key=operator.itemgetter(1))[0]
highestDocFreq = docDict.get(mostFreqDocName)
contIndex = (highestDocFreq-1.0)/(visits-1.0)
return contIndex
def calculateIndexCOC( docDict ):
sqrOfDifDocs = [a*b for a,b in zip(docDict.values(),docDict.values())]
sqrSumOfDifDocs = sum(sqrOfDifDocs)
contIndex = (sqrSumOfDifDocs-visits)/(visits*(visits-1.0))
return contIndex
def calculateIndexSECON( sameDoc ):
contIndex = (sameDoc-1)/(visits-1)
return contIndex
def setNewFocusPat( currentRowPatient, currentRowDoctor ):
global focusPat, visits, docDict, sameDoc, prevDoc
focusPat = currentRowPatient
docDict.clear()
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

docDict[currentRowDoctor] = 1
prevDoc = currentRowDoctor
sameDoc = 1
return
def newRowSetup( row ):
global rowDate, day, mon, year, curDate, curPat, curDoc, sameDoc
rowDate = row[0]
splitDate = rowDate.split(" ")
day = int(splitDate[0])
mon = int(splitDate[1])
year = int(splitDate[2])
curDate = date(year,mon,day)
curPat = row[1]
curDoc = row[7]
return
def newWindowSetup():
global inputfile, focusPat, visits, sameDoc, totVisits
inputfile.seek(1,0)
header = next(inputfile)
headerList = header.split(';')
focusPat = 0
totVisits = 0
return
def ifFirstRow( curPat, curDoc ):
global focusPat
if focusPat == 0:
focusPat = curPat
return

#Funktion som beräknar hur många gånger olika values finns i ett dictionary.
def distributionFunction( dictionary ):
#Counter räknar förekomsten av olika värden.
b = Counter( dictionary.values() )
return b.items()

#Beräknar fördelningen av antalet läkare för de olika antalen besök patienterna
145 har gjort
146 def distributionOfVisits( visitsdictionary, doctorsDictionary ):
147
#skriver ut maxvisits för tydlighet
maxVisits = max(visitsdictionary.iteritems(), key=operator.itemgetter(1))[1]
148
print "Max number of visits = ", maxVisits
149
150
x = 1
151
while x <= maxVisits:
152
tempDocDict = {} #Skapar och nollställer tempDocDict innan varje ny
153 patient
for key in visitsdictionary:
154
if (visitsdictionary[key] == x):
155
156
# Sparar alla patienter med x antal besök i en
157
# dict där värdet är antalet träffade läkare
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158
159
160

tempDocDict[key] = doctorsDictionary[key]

print "" #Skapar en tom rad i utskriften
print "distribution of no of doctors seen for patients with", x, "number
161 of visits"
print "(number of doctors visited, number of patients)"
162
print len(tempDocDict.keys())
163
print distributionFunction( tempDocDict )
164
165
x = x + 1
166
167
return
168
169
170 hemostas = "Hemostas_2010-2015.csv"
171 arytmi = "Arytmi_2010-2015.csv"
172 hcnord = "Hjärt-kärlcentrum_2010-2015.csv"
173
174 # Öppna csv-filen med patientbesök. OBS: SORTERAT EFTER PATIENT ID.
175 with open( arytmi , mode="r") as inputfile:
reader = csv.reader(inputfile, delimiter=";")
176
177
# Loopar igenom varje rad (besök) i infile. Loop förutsätter att alla
178 patientID av samma
179
# nummer kommer efter varandra. Alltså att filen är sorterad efter patientID.
while (endIntervalDate + dateStep) <= maxDate :
180
181
# Skapar nya värden för nästa intervallfönster
newWindowSetup()
182
183
for row in reader:
184
185
# Ger curPat patient-ID på nuvarande rad & ger curDoc läkarens namn
newRowSetup(row)
186
187
# Om det är första patienten som vi tittar på
curPat = int(curPat)
188
189
190
# Om besökests datum är innanför intervalfönstret
if (startIntervalDate + dateStep <= curDate <= endIntervalDate +
191 dateStep):
192
193
# Om nuvarande patient är samma som fokus ligger på (föregående)
if focusPat == curPat:
194
195
# Lägger in patientes läkare i en dictionar vars värde
196
# är antalet gånger läkaren träffat patienten
if curDoc in docDict:
197
docDict[curDoc] += 1
198
else:
199
docDict[curDoc] = 1
200
201
# För SECON-index
if curDoc in prevDoc:
202
sameDoc += 1.0
203
204
prevDoc = curDoc
205
206
# Beräkna contIndex för föregående patient. Måste vara fler
207 visits än 1.
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230 dictionary
231

visits = sum(docDict.values())
# Index K
indexKDict[focusPat] = calculateIndexK(docDict)
# Index MCI
indexMCIDict[focusPat] = calculateIndexMCI(docDict)
# Index MFPC
indexMFPCDict[focusPat] = calculateIndexMFPC(docDict)
# Index COC
indexCOCDict[focusPat] = calculateIndexCOC(docDict)
# Index SECON
indexSECONDict[focusPat] = calculateIndexSECON(sameDoc)
visitsDict[focusPat] = visits
visitsDict2[focusPat] = docDict.copy()
totDocDict.update(docDict)
else:
if (endIntervalDate + dateStep) == maxDate:
visitCounterPatDict[focusPat] = sum(docDict.values())
# antalet läkare en patient träffar sparas i
#

med patID som key och antalet läkare som värde
doctorCounterPatDict[focusPat]

232 len(docDict.keys())
233
# Ny patient skapas
setNewFocusPat( int(curPat), curDoc )
234
235
dateStep = dateStep + datetime.timedelta(days = 1)
236
sharedDocCont = {}
237
238
239
if (endIntervalDate + dateStep) == maxDate:
240
241
newDocList = visitsDict2.values()
242
for newDocDict in newDocList:
243
maxDocList = [key for key,val
244
in newDocDict.iteritems() if val == max(newDocDict.values())]
245
contIndex
=
float((max(newDocDict.values())246 1))/(sum(newDocDict.values())-1)
247
for docName in maxDocList:
248
tempValList = docCont.get(docName, [])
249
tempValList.append(contIndex)
250
docCont[docName] = tempValList
251
if len(maxDocList) > 1:
252
if docName not in sharedDocCont:
253
sharedDocCont[docName] = 1
254
else:
255
sharedDocCont[docName] += 1
256
257
for key in docCont:
258
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ett

=

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

if key not in sharedDocCont:
contSharedPat = 0
else:
contSharedPat = sharedDocCont[key]
contPat = len(docCont[key])
contMean = sum(docCont[key])/len(docCont[key])
docCont[key] = (contMean, [contPat , contSharedPat])
visitsDict2.clear()
# cleara docDict efter sista raden i datafönstret
docDict.clear()
# Index K
countPatK = len(indexKDict.keys())
sumIndexK = sum(indexKDict.values())
totIndexK = sumIndexK/countPatK
indexKList.append(totIndexK)
indexKDict.clear()
# Index MCI
countPatMCI = len(indexMCIDict.keys())
sumIndexMCI = sum(indexMCIDict.values())
totIndexMCI = sumIndexMCI/countPatMCI
indexMCIList.append(totIndexMCI)
indexMCIDict.clear()
# Index MFPC
countPatMFPC = len(indexMFPCDict.keys())
sumIndexMFPC = sum(indexMFPCDict.values())
totIndexMFPC = sumIndexMFPC/countPatMFPC
indexMFPCList.append(totIndexMFPC)
indexMFPCDict.clear()
# Index COC
countPatCOC = len(indexCOCDict.keys())
sumIndexCOC = sum(indexCOCDict.values())
totIndexCOC = sumIndexCOC/countPatCOC
indexCOCList.append(totIndexCOC)
indexCOCDict.clear()
# Index SECON
countPatSECON = len(indexSECONDict.keys())
sumIndexSECON = sum(indexSECONDict.values())
totIndexSECON = sumIndexSECON/countPatSECON
indexSECONList.append(totIndexSECON)
indexSECONDict.clear()
print endIntervalDate + dateStep
totVisitsList.append(sum(visitsDict.values()))
visitsDict.clear()
totDocList.append(len(totDocDict.keys()))
totDocDict.clear()
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313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

totPatList.append(countPatK)
print '\nK-index: ' + str(indexKList)
print '\nMCI-index: ' + str(indexMCIList)
print '\nMFPC-index: ' + str(indexMFPCList)
print '\nCOC-index: ' + str(indexCOCList)
print '\nSECON-index: ' + str(indexSECONList)
print '\nAntal Patienter: ' + str(totPatList)
print '\nAntal besök: ' + str(totVisitsList)
print '\nAntal läkare: ' + str(totDocList)
print '\nLäkares Kontinuitet: '
for doc in docCont:
print str(doc) + ' ' + str(docCont[doc])
print ""
print "Printing distribution of doctors seen for each amount of visits"
distributionOfVisits (visitCounterPatDict, doctorCounterPatDict )
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Appendix B – Återbesök på Hemostasen
Graferna nedan visar de första presentationerna av Hemostasmottagningens återbesökstider.
Dessa förkastades dock senare i arbetet, då de via uppföljningsmöten med läkare identifierades
som missvisande och felaktiga. De flesta läkaråterbesöken kunden enligt intervjuade läkare inte
ha skett efter en veckas tid från föregående möte. Detta misstänks vara återbesök hos
sjuksköterskor på mottagningen snarare än läkare.
Hemostasen - Fördelning av tid för återbesök (Ej korrigerad för Waranuppföljning)
1800
1600

Antal besök

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77

Veckor mellan två besök

Hemostasen - Procent av återbesök och tid mellan besök (Ej korrigerad för
Waranuppföljning)
100,00%

Procent av återbesöken

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0

200

400

600

800

Tid i dagar
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1000

1200

1400

Appendix C – Pythonkod för konvertering av krypterade
personnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

# This Python file uses the following encoding: utf-8
import csv
myDict = {}
myIDs = []
i = 0
with open('data_hjärt-kärlcentrum_2010-2015.csv', mode="r") as infile:
reader = csv.reader(infile, delimiter=";")
with open('data_hjärt-kärlcentrum_2010-2015_patID.csv', mode="w") as outfile:
writer = csv.writer(outfile, delimiter=';')
for row in reader:
if row[1] not in myDict.keys():
myDict[row[1]] = i
writer.writerow(row[0:1] + [i] + row[2:8])
i += 1
else:
writer.writerow(row[0:1] + [myDict.get(row[1])] + row[2:8])
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Appendix D – Kontinuitet per läkare
Tabell 17. Bidragande kontinuitet per läkare för Arytmimottagningen. Utdraget från 2015-04-01 med mätfönster på 18
månader.

Bidrar med
Kontinuitet
1,0000

Listad läkare
(antal patienter)
4

Delad listad
läkare
0

0,8673

145

17

377

0,6355

91

38

276

0,6068

133

73

407

0,5531

90

61

297

0,4882

68

63

238

0,4678

77

72

284

Specialist - FoU

0,4621

40

37

138

Specialist - Arymi

0,4550

80

77

284

Specialist - FoU

0,4147

68

78

259

ST

0,2000

1

4

8

ST

0,1947

29

87

155

0,1833

13

47

79

0,1771

10

38

63

0,1268

12

59

88

0,1069

13

79

112

0,0984

10

62

94

AT/ST

0,0968

4

27

39

AT/ST

0,0871

9

57

87

ST

0,0833

4

30

39

Specialist Arytmi

0,0729

5

51

67

ST

0,0645

2

29

35

ST

0,0582

5

58

75

Typ av läkare
ST
Specialist Arytmi
Specialist Arytmi
Specialist Arytmi
Specialist- Arytmi
Specialist Arytmi
Specialist Arytmi

Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
ST
Specialist Arytmi
Specialist Hjärtsvikt
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Antal besök
8

Specialist Hjärtsvikt

0,0526

1

18

21

ST

0,0417

1

23

26

Specialist Hjärtsvikt

0,0401

3

51

65

ST

0,0192

1

25

28

ST

0,0185

1

26

28

SpecialistIschemi

0,0000

0

20

20

AT/ST

0,0000

0

4

4

AT/ST

0,0000

0

2

2

Specialist - FoU

0,0000

0

20

22

AT/ST

0,0000

0

2

2

AT/ST

0,0000

0

2

3

AT/ST

0,0000

0

1

1

AT

0,0000

0

2

2

Specialist Ischemi

0,0000

0

2

2

AT/ST

0,0000

0

1

1

AT/ST

0,0000

0

1

1

ST

0,0000

0

16

18

0,0000

0

6

7

0,0000

0

3

3

0,0000

0

6

7

0,0000

0

10

12

0,0000

0

23

26

0,0000

0

5

6

0,0000

0

6

6

0,0000

0

8

12

0,0000

0

7

7

AT/ST

0,0000

0

1

1

ST

0,0000

0

11

11

Specialist Hjärtsvikt
Specialist Arytmi
ST
Specialist –
Hjärtsvikt
Specialist Ischemi
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Ischemi
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Ischemi

75

ST

0,0000

0

9

9

0,0000

0

8

9

0,0000

0

2

2

0,0000

0

9

9

AT/ST

0,0000

0

2

2

AT/ST

0,0000

0

1

1

Specialist Ischemi

0,0000

0

17

20

Specialit - Ischemi

0,0000

0

8

8

AT/ST

0,0000

0

2

2

UL

0,0000

0

1

1

ST spec

0,0000

0

2

2

0,0000

0

7

7

0,0000

0

10

10

0,0000

0

2

2

Specialit - Ischemi

0,0000

0

1

1

ST

0,0000

0

6

6

Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi

Specialist Hjärtsvikt
Specialist Ischemi
Specialist Hjärtsvikt

Tabell 18. Bidragande kontinuitet per läkare för HC Nord mottagningen. Utdraget från 2015-04-01 med mätfönster på 18
månader.

Typ av läkare
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist - FoU
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Hjärtsvikt

Bidrar med
Kontinuitet
0,536069652
0,430851064
0,422161172
0,410897436
0,388888889
0,375
0,346153846

Listad läkare
(antal patienter)

Delad listad
läkare

41

26

44

50

41

50

59

71

37

47

2

0

20

32

76

Antal besök
124
153
148
216
131
4
80

Specialist Ischemi
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
ST
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Arytmi

0,328671329
0,31501182
0,312734082
0,286666667
0,267123288
0,233112583
0,225108225
0,224806202
0,216666667
0,215686275
0,2

Specialist - FoU

0,2

Specialist Hjärtsvikt

0,199838188

ST

0,198559671

Specialist Hjärtsvikt
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Hjärtsvikt
Specialist Ischemi

0,191904762
0,184444444
0,15625
0,14009324

56

87

56

85

32

57

31

57

34

66

22

51

49

102

21

56

22

64

26

69

21

64

1

4

2

8

26

77

21

60

40

135

18

57

3

13

222
212
133
155
105
220
111
121
135
115
13
10
146
120
231
104
19
183

ST

0,121621622

25

118

47

Specialist - FoU

0,119565217

5

32

61

Specialist Ischemi

0,113333333

7

39

ST

0,105345912

4

21

66

ST

0,102339181

9

44

71

6

51

3

23

5

44

Specialist Arytmi
Specialist Hjärtsvikt
ST/AT

0,096153846
0,091836735
0,070572917

77

31

30
72
82

Specialist Hjärtsvikt

0,05

ST

48

7

57

0,048611111

3

37

54

ST

0,046948357

3

45

89

ST

0,038888889

5

66

76

Specialist Ischemi

0,034188034

3

57

ST

0,03125

3

36

36

ST

0

1

31

13

ST

0

0

1

4

ST

0

0

3

8

0

1

0

15

0

12

0

9

0

12

0

7

0

1

0

1

0

1

0

18

0

1

0

8

0

7

0

7

0

2

0

17

0

9

0

5

Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist Arytmi
Specialist Arytmi
Specialist Arytmi
Specialist - FoU
Specialist Ischemi
Specialist Ischemi
Specialist - FoU
Specialist Ischemi
Specialist Arytmi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Specialist - FoU

0

Specialist Arytmi

0

ST/AT

0

Specialist Arytmi
Specialist Ischemi
ST

0
0
0

78

48

19
23
16
1
12
11
9
2
11
1
13
11
4
1
2
5
9
1

Specialist Arytmi

0

0

12

79
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Appendix E – Pythonkod för besöksmatriser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

#Pythonskript för att räkna på patienters antal besök och antal sedda läkare
# This Python file uses the following encoding: utf-8

import csv
import operator
from collections import Counter
from datetime import date
import datetime
#Name of indata files
testArytmi = 'visit_arytmi_2014_patient_sorted_only_docs.csv'
arytmi = 'data_arytmi_2010-2015_patID_patientsorted.csv'
hemostas ='data_hemostas_2010-2015_patID_patSorted.csv'
hcnord = 'data_hjart-karlcentrum_2010-2015_patID_patSorted.csv'
testfile = 'data_arytmi_last_window_patID_patientsorted.csv'

#Set file to be read
#inDataFile = testArytmi
#inDataFile = arytmi
#inDataFile = hemostas
inDataFile = hcnord
#inDataFile = testfile

docDict = {} #Dict som räknar antalet besök/läkare för en patient
prevPat = 0
visits = 0
sameDoc = 0.0
contIndex = 0.0
contIndexDict = {}
visitCounterPatDict={}
doctorCounterPatDict={}
patInfoDict = {}
countPat = 0.0
sumIndex = 0.0
curPat = ''
curDoc = ''
a = 0
#Definierar mätfönstret. Default mätfönster är 547 dagar = 1,5 år
#All data = 1600 dagar
endDate = date(2015,4,1) #Definierar slutdatum
dateStep = datetime.timedelta(days = 547)
startDate = endDate - dateStep
#Function that checks if patient is the same as previous patient in each visit
def prevPatSameAsCurPat( previousPat, currentPat ):
if previousPat in currentPat:
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

return True
return False
#Function that checks if patient already has seen current doctor.
def curDocInDocDict( curDoc, docDict ):
if curDoc in docDict:
return True
return False
#when a new patient appears this function starts a new docDict
def setNewPrevPat( currentRowPatient, currentRowDoctor ):
global prevPat, visits, docDict
prevPat = currentRowPatient
docDict[currentRowDoctor] = 1
visits = 1.0
return
#takes a dictionary as input and calculates the mean of values over keys
def meanDictCalculator( dictionary ):
a = float(len(dictionary.keys()))
b = float(sum(dictionary.values()))
c = float(b/a)
return c
#Funktion som beräknar hur många gånger olika values finns i ett dictionary.
def distributionFunction( dictionary ):
#Counter räknar förekomsten av olika värden.
b = Counter( dictionary.values() )
return b.items()

#Funktion som beräknar fördelningen av antalet läkare för de olika antalen besök patientern
def distributionOfVisits( visitsdictionary, doctorsDictionary ):
#skriver ut maxvisits för den patienten som har haft flest besök.
maxVisits = max(visitsdictionary.iteritems(), key=operator.itemgetter(1))[1]
print "Max number of visits by one patient = ", maxVisits
#skapar en lista där alla patienters id sparas som överstiger tresholdvalue
# i antal läkare patienten har träffat
criticalPatientsList = []
thresholdValue = 9 #Sätter threshold som är ett gränsvärde i antalet läkare
# för de patienter som vill identifieras.

x = 1
while x <= maxVisits:
#Skapar och nollställer tempDocDict innan varje ny patient
tempDocDict = {}
for key in visitsdictionary:
if (visitsdictionary[key] == x):
# Sparar alla patienter med x antal besök i en dict där värdet är antalet t
tempDocDict[key] = doctorsDictionary[key]
if (doctorsDictionary[key] >= thresholdValue):
print "över threshold"
criticalPatientsList.append(key)
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

print "" #Skapar en tom rad i utskriften
print "distribution of number of doctors seen for patients with", x, "number of vis
print "(number of doctors visited, number of patients)"
print len(tempDocDict.keys())
print distributionFunction( tempDocDict )
x = x + 1
print ""
print "Patients with number of doctors above threshold value: ", thresholdValue, "are:"
print criticalPatientsList
return

#Här börjar scriptet
# Öppna csv-filen med patientbesök. OBS: SORTERAT EFTER PATIENT ID.
with open(inDataFile, mode="r") as infile:
reader = csv.reader(infile, delimiter=";")
header = next(infile)
# Loopar igenom varje rad (besök) i infile. Loop förutsätter att alla patientID av samm
# nummer kommer efter varandra. Alltså att filen är sorterad efter patientID.
for row in reader:
# Ger curPat patient-ID på nuvarande rad & ger curDoc läkarens namn
curPat = row[1]
curDoc = row[7]
# Datum på format DD MM ÅÅÅÅ OBS VIKTIGT!!!!
rowDate = row[0]
splitDate = rowDate.split(" ")
day = int(splitDate[0])
mon = int(splitDate[1])
year = int(splitDate[2])
curDate = date(year,mon,day)

#If sats som hanterar första raden i inläst dokument.
if (prevPat == 0):
prevPat = int(curPat)

#Kollar om besöket har gjots inom aktuellt datumintervall
if (startDate <= curDate <= endDate ):
#kollar om currentpat är samma som tidigare pat
if prevPatSameAsCurPat( str(prevPat), curPat ):
#kollar om läkaren är ny eller finns i dictionaryt för denna patient
if curDocInDocDict( curDoc, docDict ):
#Om läkaren finns +1 i antalet besök
docDict[curDoc] += 1
else:
#Om läkaren var ny så skapas den i docDict
docDict[curDoc] = 1
visits += 1.0
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#körs när currentpat != prevpat. Mao när det kommer en ny patient i ordningen.
else:
#Antalet besök en patient har gjort sparas i ett dictionary med
#PatID som key och antalet besök som value
visitCounterPatDict[prevPat] = sum(docDict.values())
# antalet läkare en patient träffar sparas i ett dictionary med
#patID som key och antalet läkare som värde
doctorCounterPatDict[prevPat] = len(docDict.keys())
#Ser till så att docDict rensar inför varje ny patient
docDict.clear()
# Ny patient har kommit i besöksordningen
setNewPrevPat( int(curPat), curDoc )

print
print
print
print
print
print

"------------------------------------------------------------------"
"Result computed for data from file named: ", inDataFile
"Between dates: ", startDate, "to", endDate
"total number of visits:", sum(visitCounterPatDict.values())
"total number of patients:", len(visitCounterPatDict.values())
" "

print "Printing distribution of doctors seen for each amount of visits"
distributionOfVisits (visitCounterPatDict, doctorCounterPatDict )
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