
 

 

[Skriv text] 

 1 

  

  

 

Från sjukhussäng  
till e-hälsa 
UTVECKLINGSTENDENSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 

 
  

  



 

 

 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING  

 2 

Förord 

Med snabb kunskapsutveckling och många ömsesidiga beroendeförhållanden utgör 
hälso- och sjukvården ett av samhällets mest komplexa system. Inom ramen för denna 
komplexitet är det av central vikt att hela tiden kunna integrera ny kunskap och nya 
teknologier. Vården har dramatiskt förbättrat sina resultat under senare decennier och 
det hänger samman med just denna förmåga att omsätta ny kunskap till praktisk 
sjukvård – att modernisera vården.  
 
I denna rapport beskrivs översiktligt grunddragen i den modernisering som vården 
genomgår. Rapporten pekar både på förändringar som ägt rum, är på gång och på 
begynnande tendenser. En central det i omvandlingen av vården har varit att med stöd i 
nya teknologier kunna tillhandahålla allt mer av vården som öppen vård, både vid och 
utanför sjukhusen, och även i patienternas hem. Parallellt har patientens roll förändrats, 
från passiv mottagare av vård till att aktivt medverka i prevention, behandling och 
rehabilitering. Personalen i vården har i allt större utsträckning tillgång till IT-baserat 
beslutsstöd och verktyg för att följa resultaten.  
 
Att hantera ny kunskap är inte unikt för hälso- och sjukvården. Tvärtom, det som 
kännetecknar framgångsrika företag och branscher är just förmågan att ständigt kunna 
integrera nya kunskaper och teknologier. Ofta innebär det att tjänsterna tillhandahålls på 
ett nytt sätt. De som lyckas bäst hyllas som hjältar. 
 
På hälso- och sjukvårdens område har dock många av de förändringar som handlar om 
att optimalt utnyttja nya teknologier och som förbättrat kvaliteten och effektiviteten 
beskrivits som nedskärningar och försämringar. Det gäller i särskilt hög grad den 
minskning av antalet akutsjukhus och vårdplatser som hänger samman med övergången 
från sluten vård vid sjukhus till öppen vård. Alternativet hade varit sämre resultat till 
högre kostnader. De som beslutat om förändringarna har dock inte setts som hjältar, 
snarare som skurkar. Det kan bland annat bero på att själva sinnebilden för god vård 
fortfarande är den som ges till en patient liggande i en säng på ett sjukhus. Avvikelser 
från detta tänkta ideal har betraktats som försämringar.  
 
Genom att lyfta fram hur förändringarna i vården är uttryck för framgångsrik 
integrering av ny kunskap och nya teknologier vill denna rapport förmedla ett annat sätt 
att se på förändringarna i vården.  
 
Rapporten har tagits fram av Roger Molin från avdelningen för Vård och Omsorg. Siv-
Marie Lindquist från avdelningen för Ekonomi och Styrning har tagit fram statistik. 
Konsulterna Sven-Eric Bergman och Annbritt Ryman har svarat för underlag. 
  
Stockholm i juni 2010 
 

 
 
Håkan Sörman 
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Inledning 
Med denna rapport vill vi ge en kortfattad och lättillgänglig översikt över den 
genomgripande modernisering som svensk sjukvård genomgår och vad moderniseringen 
syftar till. Vad det ytterst handlar om är vårdens förmåga att tillgodogöra sig vinsterna av 
den snabba medicinskteknologiska kunskapsutvecklingen för att med ekonomiska 
begränsningar kunna tillhandahålla en internationellt förstklassig vård för en alltmer 
åldrande och därmed vårdbehövande befolkning. 
 

För friskare invånare 
Den svenska hälso- och sjukvården är i lika ständig omvandling som den är ett ständigt 
ämne för debatt. På senare tid har debatten i stor utsträckning handlat om minskningen av 
antal vårdplatser vid sjukhus och problemen med överbeläggningar. Men i det komplexa 
system som hälso- och sjukvården utgör är sambanden mellan orsak och verkan är inte 
alltid lika enkla som de framställs.  
 
Det finns fortfarande en djupt rotad föreställning om att den bästa och mest kvalificerade 
vården får vi om vi blir inlagda på sjukhus. Den minskning av antalet vårdplatser vid 
sjukhus som skett det senaste dryga decenniet - från cirka 50 000 år 1992 till 25 000 år 
2009 - uppfattas därför allmänt som ett hot mot en god och trygg sjukvård. I själva verket 
utgör minskningen av antalet sjukhussängar en helt nödvändig del i vårdens modernisering 
och en av förutsättningarna för den kraftiga expansion av vården som ägt rum de senaste 
decennierna särskilt för de äldre och för de dramatiskt förbättrade medicinska resultaten.  
 
Genomgripande strukturförändringar av detta slag är ofta omtumlande och de inom vården 
utgör inget undantag. På senare tid har rapporteringen om överbeläggningar orsakat en 
debatt om huruvida minskningen av vårdplatser i stället är ett uttryck för att vården 
nedrustas. Det kan tyckas självklart att fler skulle få bättre vård om vårdplatserna vore fler. 
Men strukturförändringarna har varit helt nödvändiga för att på en given kostnadsnivå 
kunna expandera vården till allt fler patienter, inte minst allt äldre, och för att förbättra de 
medicinska resultaten.   
 
Överbeläggningar är förvisso ett problem, men sambandet mellan antalet vårdplatser och 
överbeläggningar är inte entydigt. Det bekräftas av en helt färsk studie i Stockholms läns 
landsting av konsultföretaget McKinsey våren 2010 som visar på ytterst svaga samband 
mellan antal vårdplatser och överbeläggningar. Det finns uppenbarligen andra faktorer som 
har betydelse för om det blir överbeläggningar eller inte. De flesta patienter som vårdas på 
sjukhus är äldre och har flera samtidiga sjukdomar. Hur vårdsystemet som helhet fungerar 
runt denna grupp spelar stor roll. Det handlar bland annat om att få läkemedelsbehandling 
och rehabilitering att samspela med den kommunala vården och omsorgen. I en 
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framåtsyftande lösning gäller det att få den slutna och öppna vården att fungera bättre 
tillsammans och här spelar moderna informations- och kommunikationsteknologier en 
avgörande roll.  
 
I den accelererande medicinteknologiska utvecklingen har det blivit allt mer uppenbart hur 
begränsande synen på sjukhussängen som vårdideal är. Men kanske finns den största 
begränsningen i den passiva roll som patienten historiskt tilldelats i vården. I takt med ny 
kunskap om vad som gynnar goda resultat får vårdens huvudperson – patienten – en ny roll. 
Idag betraktas patientens aktiva deltagande inte bara som väsentligt för det egna 
tillfrisknandet, utan även för effektiviseringen av vården i sin helhet. Därmed ansluter sig 
utvecklingen i vården till den dominerande trenden för effektivisering i tjänstebranscher.  
 
En viktig förutsättning för denna utveckling är den nya informationsteknologins 
möjligheter till kommunikation, både inom vården, mellan vården och patienten, och även 
mellan patienter. De invånare som söker vård idag har genom webben bättre tillgång till 
kunskap och bättre kommunikationsmöjligheter. Därmed kan de medverka i och vara en 
resurs i hela vårdkedjan, allt från prevention till behandling och rehabilitering.  
 
Nya vårdformer utvecklas för att bättre möta behoven hos framför allt den växande gruppen 
äldre multisjuka som behöver mycket stöd och vård. Gemensamt för dessa vårdformer är ett 
mer förebyggande arbetssätt för att förhindra att patienters sjukdomsförlopp förvärras. 
Genom tidiga och riktade insatser undviks onödigt lidande för patienterna samtidigt som 
patienten slipper onödiga akutbesök och inläggning vid sjukhus.  
 
Utvecklingsarbetet i vården bedrivs under olika benämningar men har ständiga 
förbättringar i det dagliga praktiska arbetet som gemensamt tema. Inspirationen kommer 
från kvalitetstänkandet inom andra branscher och bygger på att kartlägga och analysera 
arbetsprocesser för att hitta nya, smartare sätt att arbeta som både höjer kvaliteten och 
sänker kostnaderna. Det innebär ett systematiskt lärande i det praktiska vardagsarbetet 
genom att mäta, följa upp och jämföra resultat över tid. Därför är det inom vården idag lika 
naturligt som inom industrin att tala om processer, ledtider, flödesscheman, flaskhalsar och 
produktionsplaner.  
 
Den nya vård som växer fram bygger alltså i hög grad på att nya kunskaper utvecklas hos 
både vårdgivare och patienter. Det skapar förutsättningar för en effektivare hälso- och 
sjukvård och förstås friskare invånare.  
 
Denna utveckling behöver på olika sätt understödjas av hälso- och sjukvårdspolitiken, som 
dock inte är i fokus för denna rapport.  
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Medicinsk och 
informationsteknologisk 
utveckling 
Tanken på sjukhussängen som oumbärlig för att tillfriskna är idag så starkt rotad att det är 
lätt att tro att det alltid varit så. Men på 1800-talet betraktades tvärtom sjukhusen närmast 
som dödens väntrum. Syftet med sjukhus var då att erbjuda fattiga en bättre miljö än över-
fulla, fuktiga och ohälsosamma hem. 

 

Från fattighus till läkarverkstad 
Det var inte förrän mot slutet av 1800-talet som den medicinska och tekniska utvecklingen 
förvandlade fattighusen till läkarnas verkstad med nya verktyg som aseptik, anestesi och 
läkemedel. Denna utveckling accelererade under 1900-talet. Allt fler inre organ kunde 
undersökas, sjukdomar diagnostiseras och behandlas med nya mediciner eller med 
kirurgiska ingrepp. På 1980-talet och framåt fullkomligt exploderade den tekniska 
utvecklingen med nya hjälpmedel som ultraljud, magnetkamera, datortomografi och 
positronemissiontomografi (PET-kamera). Undersökningsmetoderna blev både bättre och 
skonsammare vilket radikalt förändrade möjligheterna att diagnostisera och behandla allt 
fler sjukdomar. 
 
För att hänga med i den snabba medicinteknologiska utvecklingen uppstod behov av 
specialisering. I mitten av 1900-talet delades exempelvis den så kallade allmänkirurgin upp 
i ortopedi, urologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi med flera. På 1990-talet var det dags för 
ytterligare uppdelning i specialiteter som transplantation, endokrinisk kirurgi, kolorektal 
kirurgi, övre magkirurgi, laporaskopisk kirurgi, bröstkirurgi och traumatologi. Denna 
diversifiering ledde i sin tur till behov av stora patientunderlag och samarbete mellan 
specialister på ett och samma ställe. Resultatet blev stora sjukhus med många sängar.  
 
Men det var inte bara den medicintekniska utvecklingen som bidrog till den kraftiga 
ökningen av antalet vårdplatser under 1960- och 70-talet. Så här i backspegeln kan vi även 
se andra omständigheter. De många åren med god konjunktur gjorde inte landstingen 
särskilt kostnadsmedvetna. Statustänkande ledde till en strävan att bygga stora sjukhus som 
bevis på vetenskapligt framåtskridande. Men kunskapsunderlagen för planeringen var 
bristfälliga och förväntningarna på befolkningstillväxten överdrivna. Det finns uträkningar 
som visar att om man summerar landstingens prognoser om befolkningsunderlag från 1960-
talet så skulle Sverige ha haft tio miljoner invånare redan i början på 1970-talet. Lägg 
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därtill, inte bara ett kuriosum, att arkitekterna fick betalt efter storleken på byggnaderna, så 
förstår man att sjukhusen hade en tendens att skaffa sig stor kostym. Som mest fanns bortåt 
120 000 vårdplatser vid de svenska sjukhusen.   

Behovet av sjukhussängar minskar 
Men åter till vilken påverkan nya kunskaper och teknologier har haft på utvecklingen. De 
senaste decennierna har bland annat nya läkemedel och nya tekniker inneburit att 
sjukhussängen inte behövs i samma utsträckning som tidigare. Det har att göra med 
förändringar i sjukdoms- och behovsmönster kombinerat med en förskjutning från sluten 
till öppen vård. Som en följd har hela patientgrupper försvunnit eller starkt minskat vid 
sjukhusen. Det mest kända exemplet utgör läkemedel vid magsår som minskat behovet av 
operationer och tillhörande veckolång sjukhusvård. Hit hör också nya operationstekniker 
som möjliggör kortare vårdtider samt även tidigare återgång i arbete. År 1992 utfördes tre 
av tio operationer av ljumskbråck i dagkirurgi. År 2007 hade andelen ökat till nästan åtta av 
tio operationer, en utveckling som gäller för många typer av ingrepp och som fortsätter. Ett 
annat exempel är vården av personer med diabetes, som i huvudsak flyttats från sjukhusen 
till primärvården. Sammantaget minskar behovet av vårdplatser i sluten vård.  
 
Den medicinska utvecklingen har alltså gjort det möjligt att i allt större utsträckning erbjuda 
vården antingen som öppen vård vid sjukhus eller utanför sjukhusen.  
 
Förändringarna är inte bara en följd av rent tekniska landvinningar. Det handlar också om 
att förändrade synsätt har påverkat utvecklingen i riktning från sluten till öppen vård. Inte 
minst gäller detta inom psykiatrin och inom barnsjukvård där vården numera i större 
utsträckning ges i hemmiljö. 

 
Att vårdplatserna minskar är en internationell trend som hänger samman med den 
modernisering som beskrivits ovan. Snabbast har utvecklingen varit i Sverige som år 
2007 – och dessvärre finns inte senare uppgifter inom OECD - hade det lägsta antalet 
vårdplatser av 15 jämförda EU-länder samt Norge och USA.  

 
Men färre vårdplatser betyder dock inte att färre patienter behandlas i sluten vård. Varje 
vårdplats används effektivare genom att medelvårdtiden minskar. Från 1992 har 
medelvårdtiden minskat från knappt 8 dagar till knappt 6 dagar år 2008. Därför har antalet 
vårdtillfällen kunnat öka, det är alltså fler patienter som behandlas även i den slutna 
vården.  

 
Så även om den starka och dominerande medicinska trenden är en övergång till 
öppenvård har antalet patienter som vårdas som inneliggande vid sjukhus ökat, se graf 
nedan om utvecklingen år 2000 - 2008.  

 
Antalet vårdplatser minskade under denna period med knappt 20 procent. Samtidigt 
förbättrades användningen av vårdplatserna så att både antalet vårdtillfällen och antalet 
vårddagar ökade, med drygt 6 respektive drygt 4 procent. Genom att varje vårdplats 
användes mer effektivt expanderade således även den slutna vården vid sjukhus.  
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Diagram 1 Antal vårdplatser, vårdtillfällen, vårddagar och medelvårdtid 2000-2008. 
Index 2000 = 100 
 
 

 
 
Diagram 2 Antal vårdplatser och vårdtillfällen 2000-2009. Index 2000 = 100 
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Källa. OECD 2009 

 
Diagram 3 Antal vårdplatser per 1 000 invånare 2007 
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IT gör sitt intåg 
I accelererande takt har den revolutionerande utvecklingen inom informationstekniken 
påverkat sättet att bedriva sjukvård. Bättre och snabbare kommunikation har gjort det 
möjligt att föra vården närmare patienten, ända in i det egna hemmet. Detta underlättar 
patientens medverkan och inflytande över sin egen vårdsituation.  
 
Även om IT började användas redan på 1960-talet för patientadministration, personal 
och ekonomi samt för vissa medicinska ändamål som exempelvis remisser och 
laboratoriesystem, kom den bredare användningen av IT långt senare. Inte förrän på 
1990-talet kan man börja tala om att IT integrerats vården. Numera utvecklas beslutstöd 
som på ett systematiskt sätt stödjer tillämpningen av aktuell kunskap och som gör det 
möjligt att löpande följa behandlingsresultaten. Det medför ökat fokus på att föra in nya 
effektiva metoder och på att ta bort metoder som inte ger tillräckligt bra resultat.  
 
För att främja hög kvalitet och effektiv vård behöver information om patienters behov 
och insatser kunna följa individen oavsett hos vilken vårdgivare patienten vårdas för 
tillfället. För att göra det möjligt har Socialdepartementet, landstingen och berörda 
myndigheter samlats kring en nationell vision och strategi för nationell e-Hälsa. År 
2008 infördes en ny patientdatalag som ger personal inom vården möjlighet att, efter 
patientens medgivande, få elektronisk tillgång till patientjournaler från olika vårdgivare 
över organisationsgränserna. Diagnoser, provresultat, läkemedelsordinationer och 
vårdplaner ska bli tillgängliga för alla anslutna vårdgivare via en webbportal, liksom 
givetvis för patienterna. Innan utgången av 2012 ska alla landsting ha anslutit sig och 
det blir den första nationella lösningen i världen på det här området.  
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Vårdens struktur 
Hälso- och sjukvårdens uppdrag och dess utmaning ligger i att hela tiden tillhandahålla 
en både bättre och kostnadseffektivare vård. Den medicinska och tekniska utvecklingen 
har gjort det både möjligt och nödvändigt att förändra vårdens struktur och arbetssätt. 

Koncentration och specialisering 
 
Förändringarna under 1990-talet gällde i hög grad vårdens yttre struktur med färre 
fullskaliga akutsjukhus och mer öppen vård, både vid sjukhusen och utanför. 
Utvecklingen präglades av tre parallella spår: 
 
 Åtskillnad mellan akut och planerad vård. 
 Koncentration av specialiserad vård.  
 Utveckling av närvård.  
 
Denna förändring av vårdstrukturen syftade till 
  
 att öka flexibiliteten för att kunna möta skilda och ökande vårdbehov, inte minst från 

en åldrande befolkning,  
Därför görs en tydligare processinriktning samtidigt som samverkan mellan 
landstingets sjukvård och den kommunala sjukvården förbättras.  

 att öka effektiviteten och korta köerna,  
Därför görs en åtskillnad mellan akut och planerad vård och olika typer av specia-
listsjukhus utvecklas.  

 att utveckla ett bättre akut omhändertagande, 
Därför förbättras samverkan mellan närvård, ambulanser och sjukhusens 
akutmottagningar. Sjukhusen börjar få speciella akutläkare. 

 att ge underlag för kompetensutveckling i specialiserad vård, 
Därför koncentreras stora patientvolymer och tillräckligt många medarbetare för att 
hantera den ökande kunskapsmassan på ett säkert och stimulerande sätt.  

 att nya behandlingsmetoder snabbt ska kunna nå patienterna på ett säkert sätt.  
Därför utvecklas nationella medicinska kvalitetsregister och beslutstöd som bidrar 
till att förbättra behandlingsresultat. 

  
Den nya sjukhusstrukturen har inneburit att de gamla så kallade länsdelssjukhusen fått 
nya uppdrag inom närsjukvård och planerad specialistvård. Åtskillnaden mellan akut 
och planerad vård har framför allt utvecklats inom opererande specialiteter.  
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Mer närvård 
Begreppet ”närvård” eller ”närsjukvård” har allt mer kommit att ses som ett 
samlingsnamn för den vård som behöver finnas nära patienten. Primärvården och 
kommunernas äldreomsorg är viktiga delar av närvården. Det finns stora olikheter i hur 
närvård utvecklas i landet men det finns en gemensam kärnidé. Utgångspunkten är att se 
vårdgivandet i ett helhetsperspektiv med patientens behov i centrum. Det innebär att det 
bildas team av medarbetare kring patienten och där medlemmarna i teamet kan komma 
från flera olika vårdorganisationer för att bidra med sin kompetens.  
 
Ett annat skäl till utvecklingen av närvård är att förbättra resultaten för patientgrupper 
med stora omsorgs- och vårdbehov. Det handlar om att hitta nya vägar för planering och 
vård av vissa patientgrupper i nya effektivare vårdkedjor. Det gäller framför allt barn, 
multisjuka äldre, psykiskt sjuka samt patienter i livets slutskede. 
 
En av hörnstenarna i en fungerande närvård är samverkan. Inte bara mellan kommun 
och landsting utan mellan olika vårdformer över huvud taget. De skilda vårdkulturer 
som utvecklats behöver öka sin kunskap om varandra och förbättra sitt samarbete. Att 
den nära vården fungerar är en förutsättning för att den specialiserade vården ska få 
utrymme att utvecklas och göra nya medicinska framsteg som kommer närvårdens 
patienter tillgodo. Närvårdens bredare kompetens och helhetssyn och sjukhusens dju-
pare specialisering förutsätter med andra ord varandra.  

Koncentrerad akutvård 
För en säker vård i livshotande situationer krävs att sjukhuset har tillgång till resurser 
från flera specialiteter med så stora patientvolymer att personalen kan upprätthålla sin 
kompetens. Därför har de fullskaliga akutsjukhusen koncentrerats till färre enheter 
samtidigt som mobil teknik och välutbildad ambulanspersonal gjort det möjligt att ställa 
diagnos och inleda behandling redan under transporten till sjukhuset. Denna utveckling 
är en del av förklaringen till den kraftigt förbättrade överlevnaden vid hjärtinfarkt.  
 
Under de senaste 30 åren har antalet fullskaliga akutsjukhus minskat från som mest runt 
100 till dagens dryga 60. Troligen kommer denna utveckling att fortsätta men det 
betyder inte att alla akuta insatser koncentreras till ett fåtal sjukhus. En grupp människor 
som har särskilt stort behov av närhet till såväl akut som planerad vård är de mest sjuka 
äldre. För denna grupp går utvecklingen tvärtom i motsatt riktning med mobila team 
som kan göra snabba akuta insatser vid hembesök.  
 
Under senare år har flödet av människor som söker sig till akutmottagningar ökat, både i 
Sverige och internationellt. Idag är över hälften av alla vårdtillfällen vid svenska 
sjukhus av akut karaktär. Denna trend har ökat trycket på landets akutmottagningar och 
många sjukhus har därför utvecklat teamarbete för att snabba upp den akuta 
vårdprocessen. Det har både ökat träffsäkerheten i insatserna och kortat väntetiderna.  
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Fler och fler sjukhusakuter använder så kallade triagesystem. Det innebär att 
bedömningen av patientens hälsotillstånd görs av akutteam, med olika kompetenser. 
Därefter delas patienterna in i olika kategorier efter hur snabbt de behöver tas 
omhand.  
Användningen av triagesystem har ökat påtagligt under de senaste åren. Våren 2009 
använde merparten av akutsjukhusen ett sådant system vilket har minskat 
väntetiderna vid akutmottagningarna.  
 

 

Brister i samverkan  
Det är omfattande strukturförändringar som genomförts under 1990-talet och början av 
2000-talet. Operationer och andra behandlingar liksom utredningar och omvårdnad har 
flyttats till öppna vårdformer och till hemsjukvården. Akutsjukvården med 
traumaberedskap, akuta operationer och förlossningsvård har koncentrerats till de större 
sjukhusen. De mindre sjukhusen finns kvar men med fokus på internmedicin, geriatrik 
och planerade operationer.  
 
En av de utvärderingar som gjorts av strukturförändringarna genomfördes i Stockholms 
läns landsting i slutet av 1990-talet. Resultatet visade att en grundläggande orsak till 
överbeläggningar och långa väntetider på akutmottagningarna var brister i 
kommunikationen mellan sjukhusen och de vårdgivare som ska ta hand om den fortsatta 
vården. Även informationen till patienterna var otillräcklig. 
 
Det går förstås inte att hävda att sjukvården idag ser ut som i Stockholm för tio år sedan. 
Situationen varierar stort mellan olika delar av landet men det har inte presenterats 
något material som visar att överbeläggningar i första hand ska lösas med fler 
sjukhussängar. Analyser som gjorts visar tvärtom att det inte finns ett entydigt samband 
mellan antal vårdplatser och överbeläggningar. Lösningen bygger snarare på ett bättre 
utnyttjande av de vårdplatser som finns än på att öka dem. Oavsett hur många 
vårdplatser sjukvården kommer att förfoga över så kommer det att bli en brist om de 
inte utnyttjas på rätt sätt. 
 
Detta förutsätter bättre samverkan mellan akutsjukvård och närsjukvård och arbetssätt 
som i större utsträckning präglas av processorientering och kontinuerlig 
kunskapsöverföring.  
 
Viktiga inslag i detta arbete är  
 löpande analys av tillgång och efterfrågan på vårdplatser 
 planering för det samlade vårdutbudet inom akutvård och närvård.  
 anpassning av närsjukvården till förändringar av akutsjukvården. 
 god kontroll i öppna vårdformer i behandling av patienter med kroniska sjukdomar, 

exempelvis genom läkemedelsavstämningar 
 förebyggande insatser riktade till de mest sjuka äldre för att minska förekomsten av 

fall, trycksår och undernäring 
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Vårdens arbetssätt 

Ett ständigt förbättringsarbete 
Parallellt med de strukturella förändringarna som beskrivits tidigare har vården 
kontinuerligt arbetat med att utveckla sina arbetssätt och förbättra rutiner och processer. 
Detta för att personalen ska kunna använda så mycket av sin tid som möjligt till själva 
vården av patienterna.  
 
Utvecklingsarbetet har olika namn men har ständiga förbättringar i det dagliga praktiska 
arbetet som gemensamt tema. Inspirationen kommer från kvalitetstänkandet inom andra 
branscher och bygger på att kartlägga och analysera arbetsprocesser för att ständigt hitta 
nya sätt att arbeta som både ökar kvaliteten och sänker kostnaderna. Påfallande ofta 
handlar det om att ta bort moment som gjorts av gammal vana men som inte skapar 
värde för, i vårdens fall, patienten. Därför är det inom vården idag lika naturligt som 
inom industrin att tala om processer, ledtider, flödesscheman, flaskhalsar och 
produktionsplaner. Medarbetarna har inte bara uppgiften att ge god vård utan även att 
bidra till att den förbättras.  
 
Arbetssättet har olika benämningar, exempelvis Genombrottsmetodiken. Nya arbetssätt 
prövas först i liten skala, och om de visar sig leda till förbättringar, i större skala. Det 
handlar inte om att testa ny medicinsk kunskap utan om att finna sätt att tillämpa och 
sprida den kunskap som redan finns. Arbetet bedrivs oftast i tvärprofessionella team och 
medarbetarna lär vad just de bidrar med i helheten för att hjälpa patienten. Man lär sig 
vilka rutiner som fungerar och vilka som inte fungerar och dessa erfarenheter styr det 
fortsatta förbättringsarbetet.  
 
Teamarbete är särskilt nödvändigt när ingen ensam kan ha den kompetens som behövs 
för att hantera komplexa vårdbehov. Inte minst gäller detta äldre multisjuka med behov 
av kontinuerlig vård från flera personalkategorier i både landsting och kommuner. 
Palliativa team, vårdplaneringsteam, rehabiliteringsteam och KOL-team (kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom) är exempel på vanliga områden för teamarbete. 
Specialmottagningar för diabetes och hjärtsvikt är andra exempel på hur vården kan 
organiseras på nya sätt så att den kroniskt sjuke snabbt ska kunna få hjälp och stöd vid 
försämring. 
 
För patientgrupper med mer enkla och likartade sjukdomsförlopp har mer standardise-
rade arbetssätt visat sig fungera väl. Det leder till minskad variation av behandlingsval 
och därmed bättre förutsättningar att uppnå bästa möjliga resultat för varje patient. Detta 
har tillämpats framgångsrikt för bland annat planerade operationer.  
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Att jämföra resultat mellan olika enheter och över tid stöds genom de så kallade Öppna 
jämförelser av sjukvårdens kvalitet och effektivitet som SKL och Socialstyrelsen 
publicerar årligen. Där jämförs resultaten när det gäller allt från överlevnad efter stroke, 
hjärtinfarkt och cancer till bristningar efter förlossningar och väntetid för 
höftledsoperationer. Totalt handlar det om redovisning av över hundra 
kvalitetsindikatorer där landsting och sjukhus kan jämföra sina resultat över tid och med 
varandra. 
 

Tanken om integrerad vård 
I en vård som utgår från patientens behov kommer vården så långt möjligt till patienten 
och inte tvärtom. Personal, utrusning och service samlas kring patienten och följer 
denne i vårdkedjan från den första kontakten, över diagnos och behandling till 
uppföljning och avslut av en vårdepisod. Journalföring och annan information förenklas 
och möjliggör för patienten att bättre förstå och bli delaktig i sin egen 
tillfriskningsprocess. Detta kräver en organisation som bygger på samordning och 
integrering mellan olika vårdgivare.  
 
Tanken på integrerad vård är inte ny. Såväl internationellt som i Sverige finns en 
diskussion kring problemet att den nödvändiga specialiseringen av vården samtidigt 
leder till funktionella och organisatoriska uppsplittringar som försvårar 
informationsöverföring, kommunikation och samordning. Detta blir särskilt tydligt vid 
utskrivning från sjukhus till annan vårdform. Patienten riskerar då att falla mellan 
stolarna. 
 
De senaste årens ökning av antalet privata vårdgivare bidrar till en ny situation som mer 
är att beteckna som ett nätverk av utförare. Nätverk utan en sammanhållen 
organisatorisk ledning kräver nya incitament för att få samordning, samverkan och 
samarbete att fungera. 
 

Nya vårdformer 
Både i andra länder och i Sverige diskuteras och prövas olika strategier för hur nya 
vårdformer ska utvecklas för att bättre möta behoven hos framför allt de grupper som 
behöver mycket vård. Gemensamt för dessa strategier är ett mer förebyggande arbetssätt 
för att förhindra att patienters sjukdomsförlopp förvärras. Genom tidiga och riktade 
insatser kan man både undvika onödigt lidande för patienterna och mer kostsam 
sjukhusvård.  
 
I en rapport om beställarstyrning från Stockholms läns landsting lanseras begreppet 
aktiv hälsostyrning. Den beskrivs som en integrerad filosofi och en analytisk metod som 
syftar till att nå bättre resultat genom  
 

 att identifiera och bevaka patienter vars sjukdom riskerar att försämra  
 att ge patienter och vårdgivare konkreta incitament för att följa evidensbase-

rade behandlingsplaner 
 att belöna samarbete för att stärka vårdkedjan 
 att utöka patientens medverkan i sin diagnos och behandling 
 att förhindra medicinska komplikationer och de kostnader de medför 
 att mäta och kommunicera medicinska och ekonomiska resultat och dess 

konsekvenser 
 
Internationella studier visar att en mer aktiv styrning och samordning av vårdinsatser 
patienter med hjärtsvikt ofta har mycket goda resultat både avseende bättre livskvalitet 
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för patienten och bättre resursutnyttjande. Riktade program i USA för 
hjärtsviktspatienter visar på 5 procent förbättrad ettårs-överlevnad och färre akuta 
inläggningar vid sjukhus.  
 
Men införande av en mer aktiv styrning av detta slag saknar inte utmaningar. Dessa nya 
vårdformer handlar om insatser under längre perioder med samordnade insatser från en 
bred skala av professioner inom vården. Det handlar också om att stärka patientens 
deltagande samt att ge tillgång till läkemedel och utrustning utanför sjukhusen. Det här 
står i kontrast till hur vården historiskt strukturerats kring akuta vårdtillfällen. 
 
I ett annat svenskt policyprogram för vård av äldre multisjuka ingår att varje äldre 
multisjuk person har en huvudansvarig vårdgivare till sin hjälp. Detta för att minska 
behovet för den sjuke att själv söka upp adekvat vård och ta sig till sjukhusens mottag-
ningar. Vid behov av sluten vård ska den sjuke exempelvis kunna läggas in direkt utan 
att behöva passera akutmottagningen. 
 
Utvecklingen av integrerad vård i Sverige skärper kravet på samverkan mellan 
landstingens sjukhus och kommunernas äldreomsorg. Idag tas många olika initiativ för 
att förbättra samarbetet. Ett intressant exempel är det försök till integrering som pågår i 
Norrtälje. Sedan 2006 finns där en samlad organisation för sjukvård och socialtjänst 
med delat politiskt ansvar och gemensam budget, baserad på behov hos befolkningen i 
upptagningsområdet.  

IT-stöd till personalen  
Begreppet kunskapsstyrning har etablerats som en samlande benämning för en 
samverkande infrastruktur med forskning och utbildning, utarbetande och spridning av 
kunskapsunderlag, riktlinjer och vårdprogram, samt en systematisk uppföljning av 
vårdens resultat och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Syftet är att nå ökad systematik 
och snabbhet i arbetet med att föra in nya effektiva metoder och arbetssätt samt att ta 
bort det som inte ger tillräckligt bra resultat. Ett konkret uttryck kan vara ett IT-baserat 
beslutsstöd, exempelvis för att vid förskrivning av läkemedel för att undvika olämpliga 
läkemedelskombinationer. Här är några andra exempel: 
 
Tjänsten Nationell Patientöversikt gör patientinformation om diagnoser, provresultat, 
läkemedelsordinationer och vårdplaner tillgänglig via webben. Det gör det möjligt för 
behörig personal att, med patientens samtycke, ta del av journalinformation från 
vårdgivare inom landsting, kommuner och privat vård. Även patienten kan på samma 
sätt ta del av sin journal. 
 
Nationella kvalitetsregister har utvecklats successivt och idag finns 71 helt eller delvis 
webbaserade nationella kvalitetsregister. Det gäller exempelvis vård av hjärtinfarkt, 
bråck, höftledsoperationer, stroke, ätstörningar och diabetes, för att nämna några. Med 
hjälp av dessa kan personalen löpande följa sina egna resultat och jämföra dem över tid 
och med andra verksamheters. Detta underlättar spridning av nya behandlingar och 
metoder som visat sig ge bättre resultat för patienterna. Sådana kvalitetsregister finns 
dock inte för alla områden och mest bekymmersamt är att det inte skapats 
förutsättningar för primärvården att kunna följa resultaten för sina patienter.  
 
En särskild utmaning är att skapa kvalitetssystem som kan följa patienter över 
vårdgivargränser. Senior Alert är ett nytt snabbt expanderande kvalitetsregister som 
bygger på denna tanke. Här kan personal från olika vårdgivare inom både landsting och 
kommuner registrera exempelvis trycksår, fall och näringsintag för samma patient.  
 
En annat webbaserat hjälpmedel är tjänsten 1177 Sjukvårdsrådgivningen, ett nationellt 
beslutsstöd som ger ett kvalitetssäkrat rådgivningsstöd för vårdpersonal, som stöd vid 
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sjukvårdsrådgivning per telefon. Detta beslutstöd finns både i en form med tillgång till 
journal och hänvisningsmöjligheter och i en form avsedd för vårdcentraler.  
1177 är också ett nationellt telefonnummer som allmänheten kan ringa och få råd och 
stöd av sjuksköterskor. 1177.se är en webbtjänst för allmänheten, med kvalitetssäkrad 
sjukvårdsinformation. 
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Vårdens huvudperson  
– patienten  

Med patientens bästa för ögonen 
Att hälso- och sjukvården finns till för befolkningens och patienternas bästa är en 
självklarhet. Men hur vet vi vad det ”bästa” är? I ett så stort och komplext system som 
vården är det långt ifrån enkelt. För att ta reda på det måste resultat mätas och följas 
över tid. Först när färre drabbas av sjukdom och när fler av dem som ändå drabbas 
överlever med god funktionsförmåga, först då vet vi att vården gör ett bra jobb.  
 
Mayo Clinic i USA lyfts ofta fram för sina framgångar med att göra patientens bästa till 
sin främsta prioritet. Mayo uttrycker som grundläggande filosofi att det bästa för 
patienten är ”det enda bästa” att ta hänsyn till.   
 
Genom att fokusera på patientens bästa har Mayo både ökat kvaliteten och effektiviteten 
och det har inneburit att vården samordnas och integreras kring patienten.  
 
Det finns exempel från många andra håll. Angreppssätten varierar, liksom begrepp och 
termer, men utvecklingen kan sorteras in under två nyckelbegrepp: 
 

1. Patientfokusering.  
Vård av hög kvalitet ger inte ”bara” mer värde för patienten utan gör hela 
vårdsystemet mer kostnadseffektivt. 

2. Koordinering och integrering 
Insatserna ska samordnas utifrån den enskilde patientens behov och situation. 
Vårdsystemets olika delar ska hänga ihop och kunna kommunicera. 
 

En patientfokuserad vård förutsätter med andra ord en samordning av insatserna från 
olika vårdgivare i ett integrerat system.  

Från passiv patient till aktivt deltagande  
Patienttillfredsställelse, patientinflytande, patientmakt… kärt barn har många namn men 
vad det ytterst handlar om är att se patientens aktiva deltagande i sitt eget tillfrisknande 
som avgörande för en bättre och effektivare vård.  
 
I takt med att den allmänna kunskapen om hälsa och vård blir allt större har också den 
enskildes vilja och förmåga till deltagande ökat. I kombination med de medicinska och 
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tekniska framstegen skapar det nya förutsättningar för utveckling av vården. IT-utveck-
lingen har medfört radikala förändringar av tillgång på information och möjligheter att 
kommunicera. Genom den kommande tjänsten vården på webben kommer patienten att 
inför ett besök i vården i hemmiljö kunna ge information om aktuellt hälsotillstånd 
genom att svara på diagnosspecifika frågor som underlag för besöket. Till det kommer 
att patienterna i ökad grad skaffar sig kunskap sitt eget hälsotillstånd utan hjälp av 
vårdpersonal.  
 
Den medicinska utvecklingen har också lett till många nya metoder som för vården 
närmare patienten. Här redovisas några exempel som ökat möjligheterna för patienten 
att delta i och få större inflytande över sin egen vård. 
 
Mer skonsamma behandlingsmetoder innebär att även den som genomgår avancerad 
behandling kan vistas hemma eller i annan miljö utanför sjukhuset. Förutsättningarna 
för integritet och självbestämmande blir bättre.  
 
Den rekonstruktiva kirurgin med nya material för konstgjorda organ och implantat inne-
bär att patienter inte längre är beroende av täta sjukhusbesök.  
 
Den biotekniska utvecklingen skapar nya möjligheter att förfina såväl diagnostik som 
behandling. Diagnos kan ske närmare patienten, i en del fall av denne själv eller 
anhörig. 
 
Den diagnostiska bildframställningen och den radikalt förändrade informations- och 
kommunikationstekniken har gjort det möjligt att få expertutlåtanden från hela världen. 
Patienten behöver inte längre resa långa sträckor. 
 
Sammanfattningsvis får patienten större möjligheter 
 
 att bedöma om och när hon ska söka vård 
 att slippa ligga på sjukhus 
 att själv styra sitt liv även vid kronisk sjukdom 
 
Men hur förhåller vi oss som patienter till allt detta nya inom vården och hur förändras 
våra attityder över tid? Något entydigt svar är svårt att få. Olika människor har olika 
uppfattningar som varierar över tid beroende på ålder, diagnos, vårdbehov och 
livssituation. I vissa skeden vill vi kanske spela en handlingskraftig roll, i andra en mer 
passiv. Men det går att se tendenser till att patienter blir alltmer aktiva. Det innebär att 
patienter 
 
 ställer frågor om behandlingsalternativ och deltar i besluten, 
 skaffar sig kunskap genom webbsajter,  
 kritiskt granskar råd och de som ger råd, 
 kräver bevis på kvalitet och goda resultat och 
 vill undersöka alternativa behandlingar, även utanför skolmedicinen.   
 
Resultatet av dessa utvecklingstendenser blir ett ökat engagemang hos patienten med 
självdiagnos och egenuppföljning som viktiga inslag. Patienten och anhöriga tar större 
ansvar och vårdpersonalen blir mer av utbildare och resurspersoner. 
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IT-stöd till patienten 
Patienter får i ökad utsträckning nu tillgång till medicinsk information via webb och 
telefon. En utveckling som stöds genom den nationella strategin för e-hälsa som nämn-
des inledningsvis. Även behandlingar tillhandahålls via nätet, exempelvis kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och andra stöd- och coachprogram.  
 
Via det nationella kortnumret 1177 finns rådgivning dygnet runt av sjuksköterskor 
som i sin tur har tillgång till elektroniskt medicinskt beslutsstöd. 1177 introduceras 
successivt och kommer att vara tillgängligt för hela befolkningen under 2011. 
Motsvarande rådgivning finns även på webben på 1177.se med cirka två miljoner 
besök per månad.  

 
Umo.se är en nationell ungdomsmottagning på webben som gör det lätt för unga att 
hitta information om sex, hälsa och relationer. Där kan man exempelvis göra hemtest 
för klamydia, och få svar på nätet.  

 
En gemensam webbportal byggs nu av landstingen för att ge invånarna en samlad 
ingång till hälso- och sjukvården med information om sjukvård, hälsa och egenvård 
och guidning till olika vårdgivare. Möjligheter ska finnas att boka och avboka tider, 
förnya recept, ställa frågor, få råd och jämföra vårdgivare.  

 
 
När patienten får möjlighet att själv värdera sitt hälsotillstånd och effekter av 
behandlingen ställs också krav på en ny form av journalföring där patienten kan delta 
och där journalen kopplas till beslutstöd och kvalitetsregister. Detta kommer att 
revolutionera sättet att föra patientjournal. De utmaningar som detta innebär är kanske 
inte främst av teknisk art utan handlar lika mycket om en radikal förändring av 
relationen mellan patient och personal.  
 
I denna utveckling mot e-hälsa kommer trådlösa, mobila hjälpmedel att bli betydelse-
fulla. Via exempelvis mobiltelefon kommer patienter att kunna utnyttja interaktiva 
applikationer för att följa upp effekter av diet, motion och annat av betydelse för 
hälsotillståndet. Redan idag utvecklar många företag mobil teknik för exempelvis 
trådlösa kroppssensorer som inhämtar information om patientens tillstånd. Andra 
lösningar handlar om mattor med inbyggda chips som kan larma vid fallolyckor. 
Ytterligare en om att mäta blodtryck och sända informationen direkt till patientens 
läkare och till den journal som patienten själv förfogar över på nätet. Konsultföretaget 
McKinsey har bedömt att den globala marknaden för denna mobila hälsa (mHealth) 
uppgår till cirka 60 miljarder dollar.  
 
De här tillämpningarna av mobil hälsa kommer inte bara att öka läkarens möjligheter till 
säkrare diagnos, effektivare behandling och bättre uppföljning, utan också till att skräd-
darsy behandlingen utifrån patientens önskemål och inställning till behandlingen. En del 
patienter följer strikt angivna föreskrifter om läkemedel, andra behöver en elektronisk 
påminnelse, andra återigen klarar det bäst om de får en signal från en sköterska. I en 
global undersökning, som konsultföretaget PWC presenterade 2010, framgår att äldre 
föredrar en vård med starka personliga inslag, medan yngre föredrar interaktiva 
hälsoprogram.  
 
Även utvecklingen av sociala media har betydelse. Facebook, twitter, chat-rum, bloggar 
och communities används redan flitigt av miljontals människor och kan användas för 
kommunikation och stöd inom olika patientgrupper.  
 
De här ansatserna är intressanta, inte minst för att de hjälper till att förändra beteenden 
vilket ofta är en viktig del av behandlingen men svår att åstadkomma. Patienter lyssnar 
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ibland hellre på andra patienter och anhöriga än på personalen. Och personal kan inte 
alltid vara till hands men kan, i vissa fall, ersättas av nya mobila hjälpmedel.  
 
Förhoppningen är att den internetbaserade mobila tekniken ska leda till en mer 
individanpassad behandling och vård. Det kommer också att öka tillgängligheten till 
expertsystem som kan ge läkare och annan personal ögonblicklig information och 
varningssignaler om exempelvis riskabel interaktion mellan olika läkemedel.  

Virtuell vård på gång 
Vård och behandling handlar i hög grad om att ta in, bearbeta och vidarebefordra 
information. Med den utveckling mot mobil hälsa som beskrivs ovan ökar informations-
mängden ytterligare. För att se till att de nya informationsmöjligheterna bidrar till mesta 
möjliga hälsa för befolkning och patienter har virtuella vårdavdelningar utvecklats. De 
har i princip samma organisation och samma bemanning som en avdelning vid ett 
vanligt sjukhus men utan den fysiska byggnaden. Den utför istället behandling och 
omvårdnad i patientens eget hem.  
 
Den modell för virtuell vård som beskrivs här kommer från England. Där har en typisk 
virtuell vårdavdelning ett befolkningsunderlag på cirka 30 000 invånare som förfogar 
över ett hundratal ”sängar”. Avdelningen är ett virtuellt nav för kommunikation och 
samordning av insatser från alla inblandade i vården av patienter med komplexa behov. 
Det omfattar utredning, behandlingsplanering, remittering och uppföljning. Syftet är att 
förebygga att patientens sjukdomstillstånd försämras så att vanlig sjukhusvård blir 
nödvändig. En viktig uppgift är med andra ord att förutsäga och förebygga framtida 
vårdbehov. De ska dessutom erbjuda arbetssätt som är tilltalande för såväl patienter som 
personal. 
 
Det framtida vårdbehovet förutsägs med hjälp av en modell som bygger på analys av 
sjukhus och öppenvårdsdata. Med hjälp av modellen kan man med god precision 
förutsäga framtida vårdbehov, inklusive behov av inläggning vid sjukhus. Denna 
predikativa del har stor betydelse för utvecklingen av virtuell vård. Inskrivningen till 
den virtuella vårdavdelningen sker med hjälp av modellen, eftersom poängen är att 
säkerställa att man verkligen skriver in de patienter som har störst nytta av den virtuella 
vårdavdelningen, de som annars löper stor risk att försämras och därmed akut behöva 
vård vid sjukhus. 
 
När en patient läggs in vid en virtuell vårdavdelning upprättas en elektronisk journal där 
tidigare journalanteckningar förs in för att ge bakgrundsinformation och undvika 
dubbelarbete. Utifrån patientens behov bildas ett team runt patienten med läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, dietist, socialarbetare med flera. En personlig 
vårdkontakt, ofta en sjuksköterska, har en central funktion för patienten. Denna person 
håller kontakt och följer patientens tillstånd dag för dag.samt planerar och beställer 
adekvat vård för patienten. Vårdcentralen hålls underättad om alla väsentliga 
förändringar av patientens vård. Utskrivning från avdelningen sker när alla i teamet 
bedömer patienten som tillräckligt frisk. Denne lämnar då sin ”säng” och återförs till 
vård vid vårdcentralen. Uppföljning sker som regel kvartalsvis under två år. 
 
I Sverige finns ännu inte någon virtuell vårdavdelning men möjligheten att starta en 
sådan utreds för närvarande i ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Sjuhärad, 
Västra Götalandsregionen. 
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Avslutning 

Fortsatta utmaningar 
Den här rapporten har handlat om hur svensk hälso- och sjukvård genomgår ständiga 
förändringar för att behålla en, i internationell jämförelse, förstklassig vård. Hur det 
görs har stor och berättigad plats i samhällsdebatten. Framgångsrika branscher drar 
nytta av kunskapsutvecklingen för att kunna erbjuda service på ett nytt och bättre sätt. 
Det gäller även för den svenska hälso- och sjukvården.  
 
Med tanke på den utmaning det innebär för landsting och kommuner att med 
begränsade ekonomiska resurser möta växande vårdbehov hos en allt äldre befolkning, 
är det viktigt att effektiviseringen av hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt 
fortsätter.  
 
Det kan handla om ytterligare koncentration av akutsjukvård och att differentieringen 
mellan olika sjukhus går längre. På en hel del områden kommer det att krävas 
ytterligare specialisering för att få tillräckligt underlag för att upprätthålla kvalitet och 
klara bemanning dygnet, veckan och året runt. 
 
Kunskapsstyrningen, processtänkandet och patientfokuseringen behöver få ett ännu mer 
systematiskt och bredare genomslag där insatser som inte skapar värde för patienten 
rensas bort. Här är patientens delaktighet av central betydelse. Ytterligare ett viktigt 
utvecklingsområde är att i högre utsträckning använda IT som ett stöd för att utveckla 
verksamheten.  
 
Men den kanske mest angelägna förändringen är att få till en bättre samordning av 
insatserna utanför sjukhusen för de mest sjuka och äldre. Så länge en patient har en 
sjukdom i taget fungerar den specialiserade vården bra. Men många patienter har flera 
sjukdomar, oklara symptom som saknar diagnos eller är i behov av långvarig 
rehabilitering. Det ställer helt andra krav på vårdsystemet. Den vård som framför allt 
äldre är i behov av måste i ökad omfattning kunna ges utanför sjukhusen, närmare 
patienten. Det kräver bättre samverkan mellan olika vårdformer inte minst för att  
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förhindra att patienter skickas mellan olika vårdinstanser. Konkreta utmaningar som 
kvarstår är bland annat 
 

 Bättre vårdplanering för patienter med komplexa vårdbehov. De behöver en 
individuell vårdplanering och en vårdplan som hålls aktuell. Idag finns brister i 
hur planer som görs vid utskrivning från sjukhus följs upp och uppdateras. 

 Nya vårdtjänster behöver utvecklas som kan fylla de luckor som idag blir syn-
liga när man följer vården ur patientens perspektiv. Statliga medel har avsatts 
till försöksverksamheter som kommer att bli förebilder för framtidens vård. 

 
Att skapa förutsättningar för att patienter och närstående kan bli mer delaktiga och 
medskapande finns också på dagordningen för framtidens vård och omsorg. Det ställer 
krav på teamarbete och väl fungerande vårdprocesser men också på överenskommelser 
på politisk nivå. Det pågår ett omfattande arbete runt om i landet för att skapa en sådan 
sammanhållen ”närvård”. Närvårdstanken bygger på närhet till patienten och samarbete 
mellan både olika vårdinstanser och övriga samhällsfunktioner. Utvecklingen av dialo-
gen mellan dessa är en kärnfråga.  
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Från sjukhussäng till e-hälsa 

Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landstings beskriva aktuella 
utvecklingstendenser i hälso- och sjukvården.  
 
Andra återkommande rapporter om utvecklingen inom hälso- och sjukvården: 
Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet: Görs årligen 
tillsammans med Socialstyrelsen och följer kvalitetsutvecklingen i vården. För den 
absoluta merparten av de mer än 100 ingående kvalitetsindikatorerna förbättras 
resultaten år från år.  
 
Svensk sjukvård i internationell jämförelse: Den senaste publicerades i juni 2008 
med slutsatsen att kvaliteten och effektiviteten i den svenska sjukvården står sig väl mot 
andra länders. Sverige toppar indexet över medicinsk kvalitet och intar tredje plats i ett 
sammanfattande effektivitetsindex.  
 
Vårdbarometern: Befolkningens och patienternas uppfattning om vården redovisas 
löpande och visar att medborgarna förtroende för vården ökar. En allt större andel av 
befolkningen anser sig få den vård de har behov av, allt fler är nöjda med tillgänglighe-
ten och allt fler ger det senaste besöket i vården högt betyg. I en nyligen publicerad 
internationell jämförelse mellan 22 länder hade befolkningen i Sverige störst tilltro till 
vårdens förmåga att tillhandahålla vård av hög kvalitet.  
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