
ÖÖppna jppna jäämfmföörelserrelser

Av sjukvårdens kvalitet och effektivitet 



Vad Vad äär r ööppna jppna jäämfmföörelser?relser?
• Sveriges Kommuner och Landsting och 

Socialstyrelsen publicerar samlade jämförelser 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 samverkan med landstingen



Syften med Syften med ööppna jppna jäämfmföörelserrelser

• Utgöra ett underlag i den offentliga 
debatten om hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och effektivitet

• Stimulera landstingen och sjukvården till 
förbättringsarbeten i vården



Ett fEtt föörsta steg rsta steg -- nationell modellnationell modell

• Spegla flera dimensioner av kvalitet och effektivitet

• Återkommande rapporteras

• Omfatta alla vårdgivare

• Analyseras, värderas och jämföras

• Offentligt publiceras 



En nationell strategi fEn nationell strategi föör God Vr God Våårdrd

• Stöd till kunskapsutveckling
• Utveckla återföringssystemen

– IT-baserad vårddokumentation
– Enhetliga begrepp, termer, klassifikationer
– Utveckling av befintliga och nya datakällor
– Nationell indikatorlista
– Öppna redovisningar och jämförelser

• Stöd till systematiskt förbättringsarbete



Syftet med denna rapportSyftet med denna rapport
• Ge underlag till fördjupade analyser och 

värderande diskussioner

• Identifiera problemområden

• Stimulera till förbättringsarbeten i vården

• Pådrivare för förbättrad datatillgång och 
datakvalitet



Viktigt att poViktigt att poäängterangtera
• Ett första steg - nationell uppföljningsmodell för 

att öppet redovisa och jämföra vårdens kvalitet 
och effektivitet

• De indikatorer vi redovisar är ett ”nedslag” i 
vården – många aspekter av kvalitet och 
effektivitet belyses inte – viktiga vårdområden 
saknas helt



RapportenRapporten
• 57 indikatorer 
• Tryckt huvudrapport med resultaten per indikator
• Sammanfattande tabell av alla indikatorer och 

landstingens positioner

• Elektroniska bilagor
– Teknisk beskrivning av alla indikatorer
– Landstingsprofiler
– Kvalitet i underliggande datakällor



PresentationsformerPresentationsformer



Arbetets utgArbetets utgåångspunkterngspunkter
• Indikatorer valda för att belysa stora 

patientgrupper
• Utgår från existerande datakällor
• Luckor avseende psykiatri, primärvård och 

samverkan
• Deskriptiv rapport, förklarar och värderar inte 

skillnader
• Ingen sammanvägd ranking



PerspektivPerspektiv
A.Medicinska resultat (35)
- Kliniska resultat
- Evidensbaserad vård
- Säker vård
- Samverkan mellan 

vårdgrenar
- Förebyggande hälso- och 

sjukvård

B. Patienterfarenheter (9)
- Patienternas uppfattning om 

vården
- Befolkningens uppfattning 

om  vården

C. Tillgänglighet (4)
- Väntetider
- Telefontillgänglighet

D. Kostnader och 
produktivitet (9)

- Kostnader per invånare
- Produktivitet



DatakDatakäällorllor
• Födelseregistret
• Cancerregistret
• Dödsorsaksregistret
• Patientregistret för slutenvård
• Läkemedelsregistret
• Smittskyddsinstitutets databaser
• Kvalitetsregistren

– Hjärta, stroke, katarakt, diabetes, bråck, höft, knä
• Väntetider i Vården
• Vårdbarometern
• SKL:s ekonomi- och verksamhetsstatistik















































SammanfattningsvisSammanfattningsvis
• Jämförelserna görs för första gången, det kräver 

försiktighet i tolkningen
• Komplex bild, inget landsting är ”bäst på allt”
• Stora skillnader mellan landstingen för många indikatorer 

(t ex omoperationsfrekvens för ljumskbråck, knäleder och 
höftleder)

• Små skillnader i andra fall (t ex  överlevnad i bröstcancer)
• Inget uppenbart samband mellan kostnader och kvalitet
• Svensk sjukvård ligger väl till i de indikatorer som går att 

jämföra internationellt



Fortsatt arbeteFortsatt arbete
• Ta skillnaderna på allvar; analysera och åtgärda
• Intensifiera och samordna stödet till landstingens 

systematiska förbättringsarbete
• Utveckla indikatorer för områden som idag är dåligt 

belysta
– Psykiatri, primärvård, samverkan men också för specifika 

sjukdomsgrupper (t ex prostatacancer)

• Arbeta för höjd kvalitet i grundläggande datakällor
• Ny rapport med öppna jämförelser kommer att publiceras 

hösten 2007



Information och material pInformation och material påå
webbenwebben

www.skl.se
www.socialstyrelsen.se

http://www.skl.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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