
Patientgrupp Indikator Målvärde Hittas var? 

Cancer Äggstock Andel "Tid från op till 
kemoterapi ≤ 28 dagar"  

≥ 80 % 
 

INCA "Koll på läget" 

Cancer Livmoderkropp 
 

Andel " Tid från diagnos till op   
< 32 dagar"  

≥ 80 % INCA "Koll på läget" 

Cancer Livmoderhals + vagina 
 

Andel ”Tid från diagnos till op    
< 35 dagar” 

≥ 80 % INCA "Koll på läget" 

Cancer Vulva Andel " Tid från diagnos till op   
< 30 dagar"  

≥ 80 % INCA "Koll på läget" 

Q-IVF 
  

Förlossningar/ET (färsk, fryst) 
<35 år 
 

>30 % Q-IVF 

Sjukhusvårdade OHSS  < 1 % Q-IVF 

Bästa möjliga medicinska vård >92% Q-IVF 

Mödrahälsovård 
 

Eftervårdsbesök MHV 
 

>90 % Gravreg/dashboard/ 
mödrahälsovård 

Fostermedicin SD vid jämförelse mellan sant 
och med ultraljud beräknat 
förlossningsdatum* 

<8,5 dagar Gravreg/dashboard/ 
fosterdiagnostik 

Förlossning 
 
 
 
 
 
 

 

Stor blödning (över 1000 ml) vid 
vaginal förlossning 

<5,5 % Gravreg/dashboard/ 
förlossning 

Stor blödning (över 1000 ml) vid 
kejsarsnittsförlossning 

<10,3 % Gravreg/dashboard/ 
förlossning 

Perinealbristning grad 3-4 vid 
icke-instrumentell vaginal 
förlossning 

<1,5 % Gravreg/dashboard/ 
förlossning 

Perinealbristning grad 3-4 vid 
instrumentell förlossning 

<6,9 % Gravreg/dashboard/ 
förlossning 

Kejsarsnittsförlossning i Robson 
I** 

<6% Gravreg/dashboard/ 
förlossning 

Kejsarsnittsförlossning i Robson 
I-II *** 

<10,4 Gravreg/dashboard/ 
förlossning 

Bristningar Bedömda avseende 
internsfinkterskada  

>90 % Gyn-op rapp.generat. 

Okomplicerat förlopp efter 8 
veckor  

>85% Gyn-op rapp.generat. 

Cervixcancer-prevention Andel av befolkningen i 
upptagningsområdet som är 
provtagen enligt 
rekommendation 

>85 % http://www.nkcx.se/ind
ex.htm 

Incidens av cervixcancer i 
upptagningsområdet 

<4/100 000 
Kvinnoår 

Cancerregistret 

Hysterektomi Andel minimalinvasiv kirurgi >70% Gyn-op rapp.generat. 

Prolapskirurgi 
 

Hysterektomi vid prolapskirurgi  <10 % Gyn-op 
rapportgeneratorn 

Känsla att det buktar efter 1 år 
(3 ggr/v - dagligen)  

<15 % Gyn-op 
rapportgeneratorn 

Inkontinenskirurgi Nöjdhet efter 1 år 
(slyngplastiker, standardpatient, 
indikation 
ansträngningsinkontinens)  

>90% Gyn-op 
rapportgeneratorn 



Adnexkirurgi Andel minimalinvasiv kirurgi  >90% Gyn-op rapp.generat. 

Aborter 
 
 

 

Andel pat som väljer LARC som 
prev-metod efter 
rådgivningssamtal i samband 
med abort 

>60% Journalgranskning/ 
pinnstatistik 
 

Andel som får insättning LARC 
inom 1 vecka efter 
misoprostolintag  

>50 % Journalgranskning/ 
pinnstatistik 
 

Fortbildningspolicy  
 
 
 
 
 

 

Andel specialistläkare som har 
en individuell fortbildningsplan   

100%  

Andel specialistläkare som har 
10% arbetstid avsatt för 
kompetensutveckling 

>90%  

Andel specialistläkare som har 
10 dgrs extern utbildning/år  

>75%  

 

 * Exluderade: flerbörd, prematuritet, elektivt sectio och induktion vid gravv < 42+0 

** Robson 1 inkluderar samtliga förstföderskor med förlossning ≥ v. 37+0, enkelbörd, barnet i huvudbjudning och spontan 

förlossningsstart 

*** Robson 1+2 inkluderar samtliga förstföderskor med förlossning ≥ v. 37+0, enkelbörd och barnet i huvudbjudning 

 

 

 

 

 


