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Vad är öppna jämförelser
• SKL och SoS publicerar samlade jämförelse av 

sjukvårdens kvalitet och effektivitet
• Jämförelserna är återkommande och åtagandet  

långsiktigt
• Jämförelserna avser flera olika perspektiv på

kvalitet och effektivitet och baseras på nationella 
indikatorer redovisade på landstingsnivå

• Arbetet sker i nära samarbete med landstingen



Syftet med öppna jämförelser 
• Utgöra ett underlag i den offentliga debatten om 

hälso-och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
• Stimulera landstingen och sjukvården till 

förbättringsarbeten i vården



Öppna jämförelser skapar 
förändringstryck
• ÖJ mäter det som presteras i praktiken, 

exempelvis i form av kliniska resultat, 
tillgänglighet, patientsäkerhet och trygghet

• Öj för att tydliggöra var man är och vart man är 
på väg är det viktigt med data och jämförelser

• Öj stimulerar utveckling och pekar på det som är 
möjligt att åstadkomma



Krav på en ÖJ indikator
• Accepterad /vedertagen
• Väsentlig volym
• Påverkningsbar
• Mätbar
• Tidserier - återkommande data
• Existerande data- förekommer i andra dataset
• Gå att aggregera på landstingsnivå
• Tolkningsbar- stödjer värderingar



Öj data kommer från olika dataset
• Nationella kvalitetsregister
• Vårdbarometern
• Patientdataregistret
• Läkemedelsregistret
• Vårdgarantiuppföljning
• KPP
• mmm



Samverkansorganisation Samverkansorganisation ÖÖJ 2008J 2008
• Styrgrupp

- Agneta Rönn, SKL - Mona Heurgren, SoS 
- Roger Molin, SKL - Anders Åberg, SoS 

• Arbetsgrupp
- Lena Eckerström, SKL
- Karin Nyqvist, SoS  
- Rickard Ljung, SoS
- Fredrik Westander, Konsult 
- Martin Lindblom, SKL 
- Lena Bäckström/Stefan Ackerby, SKL
- Jesper Olsson, SKL
- Göran Garellick, SKL
- Max Köster, SoS

• Planeringsansvariga inom arbetsgrupp
Karin Nyqvist, Lena Eckerström, Fredrik Westander



ÖÖppna jppna jäämfmföörelser 2008relser 2008
6 oktober6 oktober

• Struktur: Tryckt huvudrapport + bilagor som pdf

• A Huvudrapport: Möjliga förbättringar
• B Bilagor: Dagens – men bättre?
• C Ny bilaga: Sjukhus/klinikjämförelser

• Web-lösning = behov finns men inget ännu 
beslutat



Resultat av Öj
• Påverkan på kvalitetsförbättringar 
• Påverkan på redovisningen
• Påverkan på landstingens styrkultur
• Påverkan på styrprocesser



Öppna jämförelser
• Öj har satt fokus på uppföljningens roll i 

styrprocessen och landstingens organisation och 
beredskap att hantera denna

• Öj:s syften kan göras till aktiviteter dvs att 
undersöka och jämföra skillnader mellan 
landstingens sätt att organisera och använda 
uppföljning i styrprocessen

• Öj har gett upphov till att landstingsledningarna   
problematiserar, diskuterar och känner ansvar för 
verksamheternas resultat



Sidouppdrag 2008
• Utvärdering av effekter ÖJ 06(nov 07)

• Index tänkbara metoder för att rangordna (febr 08)

• Engelsk översättning av ÖJ 07 (febr 08)

• ”Korrelationer” (juni 08) finns det samband mellan goda 
resultat och lanstingens ”utseende”

• Projekt??? i och med regeringens 30 mkr satsning 2008



Strategier för effektivisering

Aktiviteter som stöd till förbättringsarbete
Tex Mäta för att leda,
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