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Sammanfattning  

Bakgrund  

Administrativa årskontroller är ett nytt arbetssätt som infördes på Kil vårdcentral 2015 för 

patientgrupper med kroniska tillstånd som bedömdes inte behöva komma på fysiska läkarbesök; 

exempelvis hypertoni. Läkaren analyserar istället egenrapporterade värden (ex blodtryck), en 

patientskriven läkemedelslista och provsvar. Läkare skriver utifrån detta underlag ut nya recept 

för ett år framåt.  

Syfte  

Syftet med administrativ årskontroll är att minska antalet fysiska patientbesök av grupper som 

inte måste ha det och därmed skapa utrymme för de som behöver komma på besök. Studiens 

syfte är att beskriva administrativa årskontroller och undersöka hur patienterna upplever 

arbetssättet. 

Metod  

För undersökningen konstruerades en kort enkät. Fyra av de ingående frågorna togs från den 

vedertagna enkäten ”Nationell Patientenkät” (NPE). Två ytterligare frågor som lades till var 

specifika för upplevelsen av administrativ årskontroll och dessutom inkluderades en 

kommentarsruta. Den egna enkäten skickades ut till berörda patienter tillsammans med 

kallelsen till administrativ årskontroll på Kil vårdcentral under hösten 2018. 

Resultat  

I frågorna som berör helhetsintryck och information kring medicinering är skillnaderna små 

men patienter med administrativ årskontroll upplever en sämre delaktighet. En majoritet (77%) 

av patienterna anser att administrativa årskontroller fungerar bra. Patienterna har en delad 

uppfattning huruvida fysisk eller administrativ årskontroll föredras. Kommentarer som uppkom 

var både positiva och negativa, främsta negativa var minskad möjlighet att ställa medicinska 

frågor. Det framkom även konstruktiva förslag, exempelvis att administrativ årskontroll 

kombineras med fysiskt besök varannan, var 3:e eller var 5:e år. 

Slutsats  

Studiens resultat stödjer att det är ett bra arbetssätt för att minska antalet läkarbesök samt hantera 

stora grupper av patienter. 
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Förkortningslista 

MGUS = Monoclonal gammopathy of undetermined significance 

KLL = Kronisk lymfatisk leukemi  

NPE = Nationell patientenkät 

EAÅ = Enkät administrativ årskontroll 

 

Bakgrund  

Primärvården 

Primärvården definieras enligt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som ”hälso- och 

sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens 

medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens” [1]. 

Flertalet av besöken inom primärvården är för patienter med kroniska sjukdomar [2]. Exempel 

på kroniska sjukdomar i primärvården är hypertoni, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, 

hjärtsvikt, diabetes, osteoporos, muskuloskeletala smärttillstånd och psykisk ohälsa såsom 

ångest och depression [2,3]. Primärvården tar även hand om patienter med multimorbiditet, där 

det är viktigt att fokusera mer på funktion och helhet [4,5]. Många kroniska sjukdomar följs 

upp i primärvården årligen. En anledning till att besöken sker årligen är att recepten på 

läkemedel är giltiga upp till 1 år [6].  

Kallelsesystem och arbetssätt inom primärvården 

Ingrid Eckerman skriver i tidskriften Allmänmedicin nr 4  2018 om olika historiska modeller 

för att kalla patienter i primärvården [7]. Från ”Lerummodellen” på 1970-talet, när 

primärvårdens byggdes upp och skulle ta en större ansvar för kroniska tillstånd, skapades ett 

tidsbokningssystem med olika tidsmoduler samt en standardiserad registrerings- och 

planeringsblankett – RP blankett. Detta system blev en nationell standard via sjukvårdens och 

socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut – Spri – som inrättades 1968 och som 

avvecklades på 90-talet [8]. 
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På 90-talet kom ”Husläkarmodellen” med där patienterna ringde till personlig läkare, vilket 

stöddes av en Husläkarlag som därefter avskaffades. I detta marknadsliberala system skulle 

patienten som kund ha ett stort egenansvar och att kalla patienter blev då inte lika aktuellt.  

[7,8]. Idag finns problem på bemanningssidan för allmänläkare där tillgången är mindre än 

efterfrågan [9] och det finns idag en blandning av kallelsesystem och patientens egna ansvar 

[7]. Vissa tillstånd såsom diabetes typ 2 och astma-KOL har sköterskeledda mottagningar som 

följer nationella riktlinjer för kontroller [10,11].  

På många vårdcentraler i Värmland har man börjat med ett nytt arbetssätt med arbetsväxling 

inom primärvården; bästa effektiva omhändertagande nivån (BEON). Denna arbetsväxling 

innebär att många läkarbesök ersätts med besök hos sjukvårdspersonal, som sjuksköterska eller 

fysioterapeut [12,13]. 

Administrativa årskontroller på Kil vårdcentral 

På Kil vårdcentral i Värmland startade man 2015 ett projekt med syfte att minska antalet fysiska 

läkarbesök genom att kalla specifika patientgrupper på administrativa årskontroller, istället för 

årliga läkarkontroller. Det började med att en projektgrupp, bestående av två distriktsköterskor, 

en läkare samt enhetschefen på vårdcentralen, gick igenom de patientgrupper som fanns i 

kallelselistorna. Utifrån detta gjordes en medicinsk bedömning om vilka patienter som kunde 

kontrolleras på ett säkert sätt utan fysiska besök. De patientdiagnoser/kontroller man kom fram 

till var; primär hypertoni, hyperlipidemi, hypotyreos, kontroll efter gastric bypass, osteoporos 

och diverse andra kontroller (ex provtagning för prostataspecifikt antigen, M-komponent vid 

MGUS och nivån av vita blodkroppar vid KLL). De kriterier som sattes upp var att patienten 

inte skulle vara över 80 år samt inte ha sekundär prevention efter en händelse, t ex infarkt. Man 

resonerade att patienterna då har ett högre behov av fysisk läkarkontroll. 

Administrativa årskontroller innebär att patienten själv mäter längd, vikt, blodtryck, skriver upp 

vilka mediciner hen använder, samt lämnar prover på vårdcentralen. Svaren utvärderas sedan 

av en läkare, som skriver ut de recept patienten behöver och ringer upp patienten om något är 

avvikande eller behöver följas upp. Ingen fysisk läkar-patientkontakt sker, och om alla prover 

och kontroller bedöms som normala meddelas detta till patienten via brev.  

År 2018 står 1059 patienter på administrativ årskontroll, utav de totalt 12 000 patienterna listade 

på Kil vårdcentral. Av dessa patienter är den största gruppen hypertoni/hyperlipidemi, på 877 

patienter (83%). 
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Arbetssättet med administrativa årskontroller gör att fler patienter kan bedömas per tidsenhet 

än om de kommit på fysiska läkarbesök. Varje läkare får en eller två heldagar inbokade per 

månad för administrativa årskontroller. För varje administrativ kontroll avsätts 20 minuter, i 

jämförelse med 40 minuter för ett fysiskt läkarbesök. Därmed hinner läkaren ungefär dubbelt 

så många patientkontroller på en dag.  

Patientupplevelse 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför sedan 2009 en nationell patientenkät (NPE) 

som mäter olika aspekter av patienttillfredsställelse. Enkäten skickas till alla vårdcentraler i 

Sverige vartannat år, med möjlighet till lokala extramätningar varje år. År 2015 skedde ett byte 

av leverantör och enkäten ändrade sitt koncept från patienttillfredsställelse till 

patientupplevelse, för att resultatet skulle bli mindre kopplat till patentens förväntningar och 

mer objektivt. Enkätsfrågorna är uppdelade i sju dimensioner; helhetsintryck, emotionellt stöd, 

delaktighet, bemötande, kontinuitet, information och tillgänglighet. NPE skickas ut till ett 

slumpmässigt urval patienter, som nyligen varit i kontakt med primärvården, genom post med 

inbjudan till att svara på en webbenkät [14]. 

NPE hade 83 777 respondenter i primärvården 2017 och en korrigerad svarsfrekvens på 36%. 

NPE:s utskick till Kil vårdcentral hade 128 respondenter och en korrigerad svarsfrekvens på 

34% [15]. Svaren anges i andel positiva svar, där svarsalternativen 4 och 5 är positiva [14]. I 

resultatet ser man inte någon stor skillnad mellan NPE nationellt respektive NPE Kil 

vårdcentral. 
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[15] 

Figur 1: Ett spindelddiagram som både visar den nationella patientenkäs resultat Primärvård 2017 nationellt (röd) samt från 

Kil vårdcentral (blå) enligt de sju dimensionerna i en patientupplevelse av ett möte med en läkare, angett i andel positiva svar. 

Patientens medverkan i kvalitetsförbättring är viktig eftersom patienter kan identifiera 

förbättringsområden som vårdpersonal inte ser [16]. Hur patienterna på Kil vårdcentral 

upplever administrativa årskontroller är okänt och finns inte beskrivet i litteraturen, då det är 

ett nytt arbetssätt.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva administrativ årskontroll som en metod att minska 

antalet patientbesök och undersöka hur patienterna upplever denna metod. 

Frågeställningar  

1. Hur förhåller sig patienterna med administrativa årskontrollers upplevelse av vården 

med övriga patienter i primärvården? 

2. Vad anser patienterna om administrativ årskontroll? 
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Metod  

Enkät 

En kort enkät med 6 frågor formulerades i ”Enkät administrativ årskontroll” (EAÅ). Patienterna 

anger i enkäten sina svar på en likertskala mellan 1-5, där 1 definierats som ”Nej, inte alls” och 

5 definierats som ”Ja, helt och hållet”. Vid varje fråga kan patienten även ange ”Ej aktuellt”. 

De fyra första frågorna i enkäten baserades på några utvalda frågor från NPE som ansågs vara 

relevanta, viss ändring av tempus gjordes. Två ytterligare specifika frågor inkluderades om 

upplevelsen av administrativ årskontroll. I slutet av enkäten finns även en kommentarruta för 

eventuellt ytterligare kommentarer angående administrativ årskontroll. 

Studiepopulation 

Totalt skickades 377 enkäter ut tillsammans med kallelsen mellan 1 augusti till 20 november 

2018. Fram till oktober månad skickades enkäten till alla patientgrupper som kallades till 

administrativ årskontroll. På grund av kommunikationsproblematik skickades enkäterna i 

oktober och november endast ut till patientgrupperna hypertoni, hyperlipidemi och hypotyreos, 

som utgör den absoluta majoriteten, mer än 83% av alla som går på administrativ årskontroll. 

Jämförelse med nationell patientenkät 

För att utvärdera svaren på de fyra första frågorna från enkäten jämförs resultatet från dessa 

frågor med resultatet från den NPE, dels svaren från Kil vårdcentral dels svaren på nationell 

nivå. NPE:s resultat inhämtades från det som presenteras på deras hemsida. Denna jämförelse 

ska användas för att se hur patienter med administrativ årskontroll ser på sin vård jämfört med 

övriga patienter på Kil vårdcentral, samt patienter nationellt.  

Statistisk metod 

Den statistiska nollhypotesen i denna studie är att det finns ingen skillnad i patientupplevelse 

mellan de som går på administrativ årskontroll och de som varit på vanliga besök. 

Nollhypotesen testas med chi-2 genom att jämföra andelen positiva svar (5 och 4, när man 

uteslutit svaren Ej aktuellt/ej svarat) i EAÅ mot NPE nationellt respektive NPE Kil vårdcentral. 

Testet undersöker om det finns en statistisk signifikant skillnad, med p-värdet <0,05.  

Enkätens kommentarsfält analyserades kvalitativt utan en tydlig kvalitativ metod men en 

innehållsanalytisk ansats där svarskommentarerna kategoriserades. 
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Etiskt övervägande 

Det framgick i enkäten att deltagande var frivilligt, därmed svarades enkäterna med samtycke 

från patienterna. All data som redovisas görs på gruppnivå, så att enskilda patienter inte ska 

kunna identifieras. Då enkäten togs fram var tanken att jämföra svaren från olika grupper, 

exempelvis kvinnor/män, olika åldrar samt sjukdomstillstånd. Därför är enkäten utformad så 

att patienterna anger namn och personnummer. Många patienter valde dock att inte fylla i 

personnummer och därför analyserades enkäter endast som en grupp.  

Eftersom detta gör att det går att identifiera personer utifrån pappersenkäterna har man förvarat 

enkäterna på Kil vårdcentral. Vid överföringen av information från enkäterna till dator har varje 

enkät fått ett löpnummer (1–202). Därmed har inga uppgifter som kan kopplas till patient 

överförts till dator. 

 

Resultat  

Utav de 377 enkäter som skickats ut besvarades 202, vilket ger en svarsfrekvens på 54%. I 

figurerna 2-5 redovisas en jämförelse för varje fråga mellan den lokala och den nationella 

patientenkäten. 

  

Figur 2: Resultatet på fråga 1 från EAÅ 2018 (blå) jämfört med resultatet NPE fått från Kil vårdcentral 2017 (orange) 

respektive NPE resultat nationellt 2017 (grå) på samma fråga. 

På fråga 1 var andelen positiva svar för EAÅ var 85%, i jämförelse med 81% för NPE:s svar 

från Kil vårdcentral och 78% för NPE:s svar från samtliga vårdcentraler. Chi-2 ger p<0,05 för 
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nollhypotesen mellan NPE nationellt och EAÅ, därmed finns statistisk signifikant skillnad sett 

till andelen positiva svar. Mellan NPE Kil vårdcentral och EAÅ är p=0,38, därmed ingen 

statistisk signifikant skillnad. 

  

Figur 3: Resultatet på fråga 2 från EAÅ 2018 (blå) jämfört med resultatet NPE fått från Kil vårdcentral 2017 (orange) 

respektive NPE resultat nationellt 2017 (grå) på liknande fråga. 

 

För fråga 2 fanns ingen statistisk signifikant skillnad, sett till andelen positiva svar. För EAÅ 

var denna andel 75%, i jämförelse med 76% för NPE Kil vårdcentral och 74% för NPE 

nationellt. Chi-2 ger p=0,70 för nollhypotesen mellan NPE nationellt och EAÅ. Mellan NPE 

Kil vårdcentral och EAÅ är p=0,91. 

 

Figur 4: Resultatet på fråga 3 från EAÅ 2018 (blå) jämfört med resultatet NPE fått från Kil vårdcentral 2017 (orange) 

respektive NPE resultat nationellt 2017 (grå) på liknande fråga. 
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På fråga 3, angående delaktighet, ses en statistisk signifikant skillnad där chi-2 ger p<0,05 för 

nollhypotesen mellan EAÅ och både NPE nationellt NPE Kil vårdcentral, sett till andelen 

positiva svar. Andelen för EAÅ var 71%, i jämförelse med 87% för NPE:s svar från Kil 

vårdcentral och 79% för NPE:s svar från samtliga vårdcentraler.  

 

Figur 5: Resultatet på fråga 2 från EAÅ 2018 (blå) jämfört med resultatet NPE fått från Kil vårdcentral 2017 (orange) 

respektive NPE resultat nationellt 2017 (grå) på liknande fråga. 

 

Ingen statistisk signifikant skillnad ses i den sista jämförande frågan, som berör information om 

medicinering. Andel positiva svar för EAÅ var 70%, i jämförelse med 73% för NPE:s svar från 

Kil vårdcentral och 70% för NPE:s svar från samtliga vårdcentraler. Chi-2 ger p=0,91 för 

nollhypotesen mellan NPE nationellt och EAÅ. Mellan NPE Kil vårdcentral och EAÅ är 

p=0,74.  

Frågor angående administrativ årskontroll 

Fråga 5 och 6 var de frågor som specifikt berörde administrativa årskontroller. Svaren 

redovisas i figur 6 och 7. 
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Figur 6: Resultatet på fråga 5 från EAÅ 2018 

För fråga 5 var andelen positiva svar 77%, medan andelen negativa svar (1 eller 2, när man 

uteslutit svaren Ej aktuellt/ej svarat) var 8%. 

 

Figur 7: Resultatet på fråga 6 från EAÅ 2018 

På fråga 6 var andelen positiva svar 48% medan andelen negativa svar var 41%. 
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35 svarskategorier. Kategorierna har sedan delats upp i positiva, negativa kommentarer, 

kommentarer med ändringsförslag och övriga kommentarer. Positiva kommentarer definieras 

som kommentarer som talar för att administrativa årskontroller eller vårdcentralen fungerar bra, 

tvärtom för negativa kommentarer.   

Positiva kommentarer 

Totalt har 13 kommentarer kategoriserats som positiva. En stor del av de positiva 

kommentarerna benämner endast att administrativa årskontroller fungerar bra eller uttrycker att 

Kil vårdcentral är bra. De anledningar som har angivits är att det ej tar upp onödig läkartid, man 

vet att behandlingen följts upp och att det är bra med egenvård. 

Tabell 1: Positiva kommentarer från Enkät administrativ årskontroll 2018.  

Positiva kommentarer Antal 

Administrativa årskontroller fungerar bra 4 

Kil vårdcentral är mycket bra 3 

Bra att ej ta upp onödig läkartid 2 

Bra då man vet att behandlingen följs upp 1 

Bra, föredrar egenvård 1 

Bra, kan höra av mig om något känns fel 1 

Passar mig perfekt 1 

 

Negativa kommentarer 

Totalt har 30 kommentarer kategoriserats som negativa. Flera anger att man hellre vill bli kallad 

till läkarbesök och att man saknar möjlighet att diskutera medicinska frågor. Några beskriver 

administrativa årskontroller som ovant eller konstigt, att det är dåligt med information, att man 

vill kunna prata om hur man mår, samt fördelar med att istället ha fast läkare.  

Tabell 2: Negativa kommentarer från Enkät administrativ årskontroll 2018. 

Negativa kommentarer Antal 

Vill hellre bli kallad till läkarbesök 6 

Saknar möjlighet att diskutera medicinska frågor 5 

Ovant/Konstigt 3 

Dåligt med information 2 

Vill ha fast läkare, som känner till åkommor 2 

Vill kunna prata om hur man mår 2 

Dålig återkoppling 1 

Dåligt att läkare ej lär känna patienten 1 

Dåligt bemötande 1 

Känner att man hamnat mellan stolarna 1 
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Saknar dialog om läkemedel 1 

Saknar möjlighet till råd och stöttning 1 

Slå igen VC, ingenting fungerar 1 

Svårt att nå VC via telefon 1 

Tidigare cancer hade nog ej upptäckts med administrativ kontroll 1 

Vill ha ett ansikte på den som skriver recept 1 

 

Kommentarer med ändringsförslag 

Det ändringsförslag som kom upp mest var att patienterna skulle vilja träffa läkare vartannat 

eller vart 3:e eller 5:e år. Flera patienter skulle även vilja ha bättre tillgång till PSA-prov. Några 

patienter vill att administrativ årskontroll ska följas upp med fysisk läkarkontroll. 

Tabell 3: Kommentarer med ändringsförslag från Enkät administrativ årskontroll 2018. 

Kommentarer med ändringsförslag Antal 

Vill gärna få träffa läkare vartannat eller 3:e/5:e år 5 

Vill ha bättre tillgång till PSA-prov 4 

Vill att administrativ kontroll uppföljs med fysisk läkarkontroll 3 

Tycker att man ska få riktig hälsoundersökning efter 60 år 1 

Vill bli kallad på läkarbesök ibland 1 

 

Övriga kommentarer 

Den vanligaste övriga kommentaren var att detta var första gången de blivit kallade till 

administrativ årskontroll. Två patienter angav även att de regelbundet följs upp på sjukhuset.  

Tabell 4: Övriga kommentarer från Enkät administrativ årskontroll 2018. 

Övriga kommentarer Antal 

Första gång administrativ årskontroll 3 

Följs upp regelbundet på hjärtavdelning på sjukhus 2 

Bra läkemedelsinformation kan man få via apoteket 1 

Ej informerad om vad begreppet "administrativ årskontroll" innebär 1 

Fundersam då andra prover tagits tidigare kontroller 1 

Har respekt för att pengarna styr! 1 

Vill ha läkartid pga knäproblem 1 

 

 



 15 

Diskussion 

Huvudfynd 

Huvudfyndet från denna studie är att majoriteten av patienterna är nöjda med administrativa 

årskontroller. Patienterna har delad uppfattning huruvida fysisk eller administrativ årskontroll 

föredras. De upplever dock sämre delaktighet i jämförelse med övriga patienter samt saknar 

möjlighet att ställa medicinska frågor. Ett annat viktigt fynd är att en del patienter föreslår att 

administrativ årskontroll kan kombineras med fysiskt besök vartannat, var 3:e eller var 5:e år. 

Positiva aspekter av studien 

Denna studie är viktig då patienternas upplevelse av administrativa årskontroller kan förespråka 

att huruvida detta arbetssätt är något som andra vårdcentraler bör följa, vilket skulle kunna 

hjälpa primärvården att spara resurser och ge snabbare läkartid till övriga patientgrupper. 

Studien kan även tala emot administrativa årskontroller och förespråka att Kil vårdcentral bör 

se över sitt arbetssätt. 

Det som var metodologiskt bra var att alla patienter var med under en och samma period. Det 

var bra att frågorna utgick från NPE så att man kunde göra en jämförelse, samt att svaren angavs 

på samma skala. Enligt NPE är en femgradig svarsskala en fördel då patienten kan ta en neutral 

ställning i frågan och ger patienten frihet att gradera sin upplevelse positivt eller negativt [14].  

Det var även bra att patienterna fick en möjlighet att uttrycka sina egna tankar genom 

kommentarssvar, och därmed kunde ange specifika brister och ändringsförslag.  

Metodologiska problem 

Något som metodologisk tveksamt med studien är att det är relativt få studiedeltagare. 

Resultatet är dessutom bara från en enhet, och det är inte säkert att resultatet är applicerbart på 

andra vårdcentraler. 

En felkälla var att urvalskriterierna ändrades av misstag, vilket beskrevs under Metod, 

Studiepopulation. Denna felkälla bör inte ha påverkat resultatet alltför mycket då hypertoni, 

hyperlipidemi och hypotyreos står för majoriteten av patienterna med administrativ årskontroll. 

En annan brist i denna studie är att enkäten även skickades ut till de som för första gången blivit 

kallade till administrativ årskontroll. Detta är anledningen till att den vanligaste övriga 

kommentaren angav att det är första gången de blivit kallade till administrativ årskontroll. Det 
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kan ha varit en nackdel att ha frågat personer som aldrig tidigare upplevt konceptet om de tycker 

att administrativa årskontroller fungerar bra eller inte. 

Ännu en felkälla är att fråga 6, om man hellre skulle ha kommit på fysiska besök, är formulerad 

tvärtom mot övriga frågor då svaret 5 innebär att patienten hellre skulle vilja ha ett läkarbesök, 

därmed att man är mindre nöjd med detta arbetssätt. Detta kan ha varit förvirrande, vilket stöds 

av att några personer kryssat svaret 5, strukit över sitt svar, och sedan svarat 1. Flera personer 

kan ha missförstått frågan men det går ej att ta reda på hur många, och därför har svaren tolkats 

som att de är korrekta.  

Något som är problematiskt med jämförelsen med NPE är att EAÅ hade högre svarsfrekvens 

än NPE Kil vårdcentral, samt NPE nationellt (54% respektive 34% och 37%). Anledningen till 

att EAÅ hade högre svarsfrekvens har sannolikt dels att göra med att enkäten var kortare, dels 

att patienterna har kunnat lämna in enkäten samtidigt som de skulle gå på administrativ 

årskontroll. De olika svarsfrekvenserna kan ha påverkat resultatet.  

Ett metodologiskt problem med jämförelsen är att tempuset har ändrats i vissa av enkätsfrågorna 

som utgick från NPE. Exempelvis har ”Var du delaktig” ändrats till ”Är du delaktig”, och ”Fick 

du tillräckligt med information” har ändrats till ”Har du tillräckligt med information” i EAÅ. 

Dessa ändringar gjordes för att NPE utgår från ett läkarbesök i efterhand, medan EAÅ 

utvärderar patientens vård mer allmänt där enkäten mottas innan kontrollen. Ändringarna kan 

ha påverkat jämförelsen. 

En annan problematik med jämförelsen är att EAÅ inte mäter alla dimensioner av 

patientupplevelsen, utan endast vissa aspekter. Om enkäten hade varit samma som den 

nationella enkäten hade man kunnat upptäcka andra skillnader i patientupplevelsen.  

För användningen av chi-2 användes andelen positiva svar istället för att varje variabel (1, 2, 3, 

4, 5) räknades för sig. Anledningen till detta är dels att NPE Kil vårdcentral fick för få patienter 

i vissa variabler (<5) för att chi-2 ska kunna användas. En annan anledning är att om varje 

variabel räknas för sig blir skillnaderna i alla frågor statistiskt signifikanta mellan NPE 

nationellt och EAÅ, trots att skillnaderna är små i absoluta termer. Att dikotomisera värdena 

gör resultaten mer relevanta.  
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Jämförelse med NPE 

Fråga 1 visar på en statistisk skillnad mellan Kils administrativa patienter och nationellt men 

det finns ingen statistisk skillnad mellan Kils patienter generellt och de som går på administrativ 

årskontroll. I denna fråga är det jämförelsen med NPE Kil vårdcentral mer relevant då frågan 

rör huruvida man skulle rekommendera vårdcentralen.  

Frågorna som berör tillgodosett behov av vård respektive information kring medicinering ger 

ingen statistisk signifikant skillnad, varken nationellt eller inom Kil vårdcentral. Detta är 

intressant då man skulle kunna tro att patienter upplever sig sämre tillgodosedda samt får sämre 

tillgång till information i och med utebliven läkarkontakt. I kommentarssvaren har en patient 

angett att man kan få bra läkemedelsinformation från apoteket, så en anledning skulle kunna 

vara att patienterna får information från annat håll än vårdcentralen. Att patienterna anser att 

sina behov är tillgodosedda i samma mån som övriga patienter tyder på att detta arbetssätt inte 

ger patienterna sämre vård.  

Chi-2 visar på en statistisk signifikant skillnad på frågan som rör delaktighet. Delaktighet i 

vården är viktigt då det ger positiva effekter behandlingsresultat för kroniska sjukdomar, 

följsamhet i rekommendationer, samt förbättrad patienttillfredsställelse [17]. Den minskade 

delaktigheten förespråkar därmed att insatser kan läggas in för att öka patienternas delaktighet. 

Exempelvis skulle man kunna ge möjlighet för ett fysiskt läkarbesök var 3:e år, men där 

patienter som inte känner ett behov av ett läkarbesök enbart kan ha administrativ årskontroll. 

På så sätt skulle patienten ha större möjlighet till att själv besluta mer om sin vård och samtidigt 

få möjlighet till läkarkontakt där medicinska frågor kan ställas.  

Klinisk betydelse 

Att majoriteten av patienterna upplever att administrativa årskontroller fungerar bra stödjer att 

det är en bra metod för att minska antalet läkarbesök. Med hjälp av denna metod kan 

vårdcentraler få mer resurser till patienter med högre behov.  
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Slutsatser  

1. Hur förhåller sig patienterna med administrativa årskontrollers upplevelse av vården 

med övriga patienter i primärvården? 

Det är generellt små skillnader i de aspekter som mätts, dock upplever patienter 

med administrativa årskontroller sämre delaktighet. 

 

2. Vad anser patienterna om administrativ årskontroll? 

Majoriteten anser att det fungerar bra. Ett problem som patienter nämner är att 

man saknar möjlighet att ställa medicinska frågor.  

 

 

Särskilt tack till 

Tack till hela personalgruppen på vårdcentralen Kil och framförallt gruppen som arbetat fram 

administrativ årskontroll och som också ordnat så att alla uppgifter var tillgängliga. Tack till 

distriktsköterska Malin Roxenstål, enhetschef Gun Frid och distriktsläkare Gunilla Hasselgren. 
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