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Sorry: En och annan bild på engelska; tidigare presentation



Vården i Siffror är SKLs och regionernas samlingsplats 
för vårddata. Många olika datakällor. Lätt tillgång på 
vårddata - avgörande förutsättning för rapportering.

Nationell patientenkät

Väntetider i vården

Kostnad Per Patient, 
KPP

Kvalitetsregister för 
olika sjukdomar

Hälso- och 
sjukvårdsbarometern

Överbeläggningar, 
utskrivningklara

Socialstyrelsens 
hälsodataregister

Hälso-läge och 
sjukdomsförekomst

Kostnad per invånare

Vårdutnyttjande; 
verksamhetsstatistik



Vården i siffror har (hade) ca 7 000 användare 
per månad 



Rapporteringens syfte, karaktär m m

 Syfte 

 Ge årlig bild av hälso- och sjukvårdens läge och utveckling 

 Vara stöd för huvudmännens analys och förbättring

 Med jämförelser visa individuella landstings & regioners resultat

 Spegla arbetet i regionernas system för kunskapsstyrning

 Beskriva insatsområden 2019 

 Följa resultat-förändring kommande år

 Stegvis etablering av områdesrapporter per NPO  

 Till vem vänder sig rapporteringen?

 Politiska ledningar, tjänstemannaledningar

 Verksamhetsansvariga med breda ansvarsområden 

 Media, intresserade lekmän 
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vård – måluppfyllelse 

i riktlinjer

Ekonomiska resultat 
och kostnader

Kompetensförsörjning

Hälso- och sjukvårdsrapport 2019:

Åtta teman (nära God Vård indelning) –
textdel och färglagda resultattablåer



Resultatöversikternas indikatorer samlas i en (fast) 
rapport på Vården i Siffror – uppdateras kontinuerligt



Färglagd resultattablå 

- Jämförelse med andra; avstånd till 
mittersta landstings resultat (median)

• Maximalt sex nyanser grönt-gult-rött: 
När det finns en önskvärd riktning, det 
är bättre/sämre ligga högt/lågt

• Maximalt sex blå nyanser : Lägre-högre, 
men där resultatet inte självklart är 
bättre-sämre

• Ex; Kostnad per invånare, Op per 
invånare

- Målnivåbaserad jämförelse med tre 
möjliga utfall. Gäller enbart en 
resultattablå 2019

• Grönt = nått högre målnivå

• Gult = nått lägre målnivå

• Rött = inte nått någon målnivå

Baserad på 
satt målnivå, 
SoS, kval reg

Jämförelse med 
andra – avstånd till 
medianvärdet. 



Femton år av nationell uppföljning av 
kvalitet – reflexioner, erfarenheter

Mer bra kvalitetsdata 
publikt tillgängliga

Återföring av 
kvalitetsdata 

tillanvändare – klar 
förbättring i fronten

Kvalitetsregister allt  
bättre, men ojämn 

utveckling

Medias förmåga 
hantera kvalitetsdata?

Analys, förståelse, 
belägg av 

verkningsmekanismer 
bakom kvalitet?

Vårddokumentation, 
dubbelregistrering –

viss utveckling? 

Datakvalitet-relevans: 
Är mixen brus vs signal 

bättre nu?

Landstingens 
kvalitetsstyrning –

uppföljning, förbättring 

Vår kollektiva förmåga 
beskriva-förstå 
vårdsystems 
effektivitet?

Befolkningen friskare 
och vårdresultaten ofta 

bättre, men 
vårddebatten kritisk –

paradox?

Landstingens register-
och 

vårddatakompetens?

Används kvalitetsdata 
av sjukvårdens utövare 

i tillräcklig grad?



Kom ihåg: Kvalitetsuppföljning av vårdsystem – vi ser där lyktstolpen 
lyser upp. Viktiga vårdområden, svårmätta kvalitetsdimensioner 
tappas bort, eller ger bara grådaskiga bilder av den kvalitet vi vill 
studera. Viktiga, ”stora” sjukdomar = ofta små i kostnadstermer



Nedslag i Hälso- och 
sjukvårdsrapportens teman 2019

(men data från fler håll)

Gärna synpunkter - är denna 
rapporteringsmodell bra?

Förslag till förbättring?
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Slutenvården minskar; vårddagar, 
vårdtillfällen, personer



Få vårdplatser jämfört med OECD. Men – jämfört med 
Kaiser Permanente i Kalifornien kan vi ha många 
vårdplatser, mer än dubbelt så mycket som dem?! Vore 
värt att kolla upp… 



Disponibla vårdplatser minskar



Samverkan i 
vårdsystemet



Hypotesen: Bra öppenvård vid kronisk 
sjukdom minskar behovet av slutenvård



Readmission within 30 
days – selected
conditions, 65 years
or older.

Variation 14-22; 
larger variation 
between hospitals.

We meause, but don’t
use for reimbursement
purposes.

Perhaps also relevant 
to study within 7 days



Hur påverkbart? Hur stort problem? Antal besök av personer 80 år eller 
äldre vid sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare, 2017.
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Patient experiences, PREM. Opinions about hospital out-patient visit. 90 % is happy with the 
visit, all in all. Patients seem to be happy. Small differences between Regions. OK? Men…….



National Patient Survey. Result for All in all satisfaction with visit. 
All 1200 primary care centers in Sweden, sorted by Regions. Small 
variation betweens CCs, but large variation between centers.  

Jfr skolans utveckling: Variationens utveckling mellan skolor-
vårdcentraler kanske det viktigaste måttet ur jämlikhetsynvinkel?
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Hälso- och sjukvårdsbarometern; 
förtroende och ”är väntetiden rimlig?”



Vårdgarantiuppfyllelse inom 
specialiserad vård, 2013-2018



Andel som når vårdgarantins tidsgränser respektive andra väntetidsmål för 
ett urval operationer och behandlingar, 2013-2018.



Geografisk aspekt. Från OECDS färska 
länderprofil för Sverige



Ny primärvårdsvårdgaranti 2019 –
resultat från tidiga mätningar

- Medicinsk bedömning inom 3 dagar, flera professioner

- Olika kontaktformer möjliga – besök, distanskontakt

- April 2019: 10 regioners data visas på vantetider.se

- Februari:

- Samtliga professioner: 82 % inom tre dagar, 70 % samma dag

- Läkare: 87 % inom tre dagar, 77 % samma dag

- Sjuksköterska: 81 % inom tre dagar, 62 % samma dag



Erfarenheter av SVF Cancer? Andel patienter inom maximal ledtid för de 
20 största standardiserade vårdförloppen (SVF), 2018.



Bred, mer nyansrik väntetids- och 
tillgänglighetsmätning möjlig framöver

- Nya vårdgarantin för primärvård, mer täckande data

- Projektet PrimärvårdsKvalitet har indikatorer på detta tema –
rätt tillgänglighet vid kronisk sjukdom

- Lokala data finns, skall visas på Vården i Siffror under 2020
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Patient safety: Use of WHO check list for safe surgery – 76% 
Source: Quality register covering most large operations in Sweden. Upward trend, 
more hospitals participate over time.

Roligt följa riket över tid…men 
webbvisning ger fler möjligheter 



Regions; third quarter
of 2019. 

Use of WHO checklist –
safe surgery. 

Region Sörmlands three
hospitals with op theaters

Nyköpings Hospital over 
time. 

Roligare med 
flexibla visningar, 
valmöjligheter



Inget trendbrott för överbeläggningar, 
utlokaliseringar under 2018
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Tablå: Resultat för stora sjukdomsgrupper



Sjukdomsförekomsten minskar 
radikalt i viktiga sjukdomar



Ett resultatmått för folkhälsa: Levnadsvanor, fetma m m
hos barn – jämfört med andra EU-länder



Diagram 13. Sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet enligt 
EUROSTAT:s urval för orsaker och åldrar – dödsfall per 100 000 
invånare, 1998-2017. Åldersstandardiserade värden.





Klar positiv trend, in till Q3 2109. Orsaker? 



Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom, samtliga 
tumörlägen utom bröst-, prostata- och annan hudcancer än 
malignt melanom.

Källa: 
Cancerregistret, 
Socialstyrelsen



5 års överlevnad bröstcancer. Målet för kunskapstyrningssystemet: Bättre resultat, 
mindre variation. Förklaring till förbättring? Clinical care programs, national guidelines, 
relevant high quality data, a quality register and active monitoring of results.
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Målnivåbaserad färgsättning: Hög, lägre respektive ingen målnivå nådd



Från 2018 års rapport: Tolka måluppfyllelsegrad? 



Ökad måluppfyllelse – processmått för 
stroke och hjärtinfarkt





Utveckling över tid för ett urval kvalitetsmått vid cancer, 2011-2018. 
Andel med kontaktssjuksköterska och genomförd multidisciplinär 
konferens. 

Källa: Nationella 
prostatacancerregistret (NPCR), 
Nationellt kvalitetsregister för 
bröstcancer, Nationella 
lungcancerregistret samt Svenska 
kolorektalcancerregistret



Blodfettssänkande behandling, ögonbotten- och fotundersökning vid 
diabetes, 2015-2018. Andel i primärvård samt vid diabetes typ 1.

Källa: Nationella 
diabetesregistret 
(NDR)
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Totala HS-kostnaden konstant som andel av BNP. 
Svårt finansiera, men i denna mening ingen 
kostnadskris. Ökningen 2011 är fiktiv…



Kostnadsfördelning för sjukvårdens 
olika verksamhetsgrenar, 2007-2017. 
Relevans för Nära vård-omställning



Kostnad per invånare, nettokostnad i 
fasta priser 2009-2017



1-2 % av HS-kostnaderna är privata vårdförsäkringar

600 000 personer försäkrade, främsta motiv snabbare tillgång till vård

Stabil ökning av antalet med privat vårdförsäkring sedan minst 10 år, nu kanske 10 % av 
befolkningen i yrkesverksam ålder? Orsak?

Poäng: Vi vet för lite om innehållet i den privat finansierade vården och hur den påverkar övriga 
vårdsystemet
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Uppenbart viktigt, men hur 
kan vi utveckla rapportering 
om  kompetensförsörsörjning? 



Nedslag: Illustrationer av nytta/oklar nytta, möjligheter 
till effektiviseringar… 

Hur realiserar vi synbara, möjliga förbättringar-
effektiviseringar på bästa vis?

Hur använder vi NPO-systemet på bästa vis?

Typ av illustration-tema:

- Stor kvalitetsförbättring med gynnsamma kostnadseffekter

- Komplex systemförändring – nära vård-omställning

- Variation i vårdprocesser med kvalitets-kostnadsrelevans

- Variation i vårdkonsumtion

- ”Enkla” uppenbara effektivitetsförluster

- Överdiagnostik, övervård, sjukvård med oklar nytta 



Sjukdomsförekomsten minskar 
radikalt i viktiga sjukdomar

Halvering för stroke. Motsvarar 25 000 fall/år. 
Kanske 30 % av stroke-minskningen effekt av bättre 
behandling av förmaksflimmer. Kvalitetsförbättring ger 
stora hälso- och kostnadseffekter. Framåtblick:Vilka
åtgärder-behandlingar vore viktigast nu?



Hjärtinfarkt. Andel döda inom 28 dagar. Från 40 till drygt 20 % sedan 
1990. Alla regioner. Bra med än mindre variation 2017, men ändå 
storartat. Vår huvudfråga: Vilka hälsoproblem och 
sjukvårdsförbättringar är centrala nu och 25 år framåt?



Sekundärprevention efter hjärtinfarkt. Minska risk för ny hjärt-kärlsjukdom; många 
nära eller över mål; men variation. Dessutom – långtidsbehandling, uppföljning 
viktig. + Riskgruppen inte bara de som haft infarkt, utan mycket större grupp.  



Blodtryck vid diabetes. Här: Enbart VC i SLL, 
de med högst (ca 70%) resp lägst andel (ca 
40%) som når blodtrycksmålet. 

Dessutom: Högt blodtryck 
i befolkningen som helhet 
– har vi rätt ambition, hur 
lyckas vi?



Komplexa vårdsystemsförändringar…



Diagram 1. Antal vårddagar, vårdtillfällen och vårdade personer i 
sluten vård per 100 000 invånare, 1999-2017. Index (1999=100) 

Källa: Socialstyrelsens 
statistikdatabaser



Slutenvårdsdagar för hjärtsvikt.

Stor slutenvårdsgrupp. Stor variation 
– inte bara SLL. Troligen stora 
kostnadskonsekvenser.

Undvikbar vård, delvis. ”God och 
nära vård”-temat; vilka egenskaper  
i primärvård-öppenvård är viktiga?

Vem ”äger” denna fråga? NAG 
Hjärtsvikt. 

Poäng med nya NPO-organisationen 
– NPOer kan förhålla sig till detta, 
regionmandatet medför även 
ekonomisk aspekt.



Hur bedrivs vården? Medelvårdtider, 
dagkirurgi…
Kan/bör vi ge NPO explicita uppdrag 
om sådana frågor?



Medelvårdtid 
stroke 2018, 6-10 
dagar

Medelvårdtid totalt, 
2017, drygt 4-6 dagar

Grov bild; finns 
felkällor



Uppenbart slöseri…fler exempel? Vad kan 
göras? Skall vi följa upp – uppmärksamma 
nationellt?

20 000 inställda op/år?



Percentage of newborn
babies admitted to neonatal 
care. Variation 6-15 procent. 
Due to”culture”, medical
need, available capacity?



Två exempel på volymökningar.

Förmodligen nyttiga 
behandlingar; motiverad 
expansion. Katarakt op billigt 
per styck.

Nederst behandlingar vid 
makula-sjukdom; injektioner 
med dyra läkemedel, men 
säkert effektiv behandling. 



Expansion, men även variation mellan regionernas befolkningar 
– hur många ”bör” opereras? Varierande indikationer – kriterier 
för operation? Privata vårdgivare ingår.  



Ifrågasatt ingrepp vid artros, kanske generellt. 
Uppmärksammades tidigt i gamla ÖJ, minskning sker, 
men….Dessutom: borde finnas fler behandlingar att ifrågasätta? 



Träningsskola i sjukgymnastregi vid atros. Syftet: Dels  
minska smärtan/bättre funktion utan operation, senarelägga 
operation. Dels förbereda patienten för operation



Effektivitet – prevention. Hur påverkbara är våra 
levnadsvanor?



NPO Primärvårdsrådet har väckt frågan 
om överdiagnostik, onödig sjukvård. I 
Norge, Finland, andra länder finns 
nationella ”kampanjer.” Inte här – hur 
se på detta? SBU?



Diskussion om nyttan med det 
hela…för möjlig framtida utveckling

- Rapporteringen har två syften - funkar de ihop?

- Beskriva utvecklingen i sjukvården (textens tyngdpunkt)

- ÖJ –syftet; jämföra Regionerna för urval mått (resultattablåer)

- Vården i siffror är ett i jämförelse flott instrument, allt i allt –
använder Regionerna det för sin uppföljning?

- Vad kan vi göra för att öka fokus på uppföljning av kvalitet-
effektivitet? 

- Skarpare rapportering om enskilda Regioners resultat?

- Fördjupad granskning enskilda Regioner?

- Annat?


