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Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av 

kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården, av framförallt Sveriges Kommu-

ner och Landsting, Socialstyrelsen och Nationella kvalitetsregister, har bidragit 

till att det nu finns en stor och jämförelsevis god tillgång på data och indikatorer 

om sjukvårdens kvalitet. 

SKL publicerar nu framförallt dessa data på webben, på hemsidan Vården i siff-

ror och i kommun- och landstingsdatabasen, KOLADA. Antalet indikatorer och 

mått i Vården i siffror i januari 2017 uppgick till knappt 400 stycken.  

Alla indikatorer är därmed tillgängliga för fri användning. Samtidigt finns det 

behov av resultatöversikter och olika strukturerade presentationer. I nuläget 

finns ingen självklar modell för detta, utan flera olika alternativ är möjliga.  

Denna rapports kärna är en redovisning av en resultatöversikt för landsting och 

regioner, baserad på indikatorer i Vården i siffror. Fokus är på rangordnande 

jämförelser mellan landsting och regioner, snarare än på till exempel uppfyllelse 

av målnivåer. Dialog om denna och andra modeller för resultatöversikter be-

höver föras, med landstingens och regionernas behov och ambitioner som 

utgångspunkt.  

Arbetet har utförts av Camilla B Eriksson, Lena Forsman, Siv-Marie Lindquist 

och Fredrik Westander. Frågor om rapportens innehåll kan riktas till de båda 

sistnämnda. 

Stockholm i januari 2017 

Hans Karlsson 

Direktör 

Avdelningen för vård och omsorg 

  

Förord 
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Inledning 

Inledning 

Syftet med denna rapport är att sammanställa vissa resultat från tillgängliga 

kvalitetsjämförelser mellan landsting och regioner och ge underlag för diskus-

sion om hur framtida resultatöversikter bör utformas. Innehållet är detta:  

 Presentation av hemsidan Vården i siffror, som är SKLs nytillkomna 

samlingsplats för aktuella data för kvalitetsindikatorer och andra rele-

vanta mått för hälso- och sjukvården. 

 Kort diskussion om behov, syfte och alternativ för att presentera re-

sultatöversikter och jämförelser mellan landsting och regioner för olika 

sjukdomsgrupper eller kvalitetsaspekter. 

 En resultatöversikt för indikatorer i Vården i siffror, grupperade i 16 

områden. Översikten bygger på en enkel poängmodell med områdesvisa 

jämförelser mellan landsting och regioner.  

Beskrivning av indikatorer och även data för flera mätperioder och i förekom-

mande fall för sjukhus eller vårdcentraler, kan nås via Vården i siffror, via län-

kar i resultatredovisningen i denna rapport. 

Målnivåbaserade poängmodeller är en framtida möjlighet. I en bilaga i slutet av 

rapporten visas för stroke och hjärtinfarkt resultatet av en sådan jämförelse mel-

lan landsting. 

I en Excelbilaga redovisas alla grunddata som använts. Den innehåller även dia-

gram med jämförelser mellan landsting och regioner för varje indikator som 

visar landstingets/regionens procentuella avvikelse från rikets resultat för de 

ingående indikatorerna.  
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Vården i siffror  

Ett stöd för uppföljning och förbättring 

På webbsidan Vården i siffror (www.vardenisiffror.se) presenteras en rad olika 

indikatorer och mått om kvalitet och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. 

Vården i siffror har etablerats successivt från december 2015 och har för SKLs 

del tagit över den roll som den tidigare tryckta rapporten Öppna Jämförelser 

hade, som katalog och samlingsplats för presentation av hälso- och sjukvårds-

indikatorer.  

Vården i siffror 

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete och ett stöd 

för den offentliga debatten om hälso- och sjukvården. Kvalitetsindikatorer och 

andra mått i Vården i siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och 

mellan huvudmän och vårdgivare. Den primära målgruppen är personer inom 

hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. 

Syftet med att öppet publicera data för olika indikatorer är att transparensen ska 

resultera i ökad diskussion om hälso- och sjukvårdens kvalitet. Förhoppningen 

är att den i sin tur uppmuntrar till kvalitets- och förbättringsarbete i hälso- och 

sjukvården. Man kan kräva inloggning för vissa indikatorer, men i princip allt i 

Vården i siffror är i nuläget tillgängligt utan inloggning. 

För vårdens ledning och styrning bidrar Vården i siffror med data som belyser 

bra och mindre bra resultat, som underlag till fördjupade analyser. Här finns re-

sultat och mått som gäller allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider 

och hur patienterna upplever vården. Även uppgifter om kostnader och produk-

tivitet redovisas, liksom mera beskrivande data om vårdutnyttjande och om hur 

sjukvården bedrivs. 

Många datakällor används. Ett stort antal nationella kvalitetsregister visar indi-

katorer på Vården i siffror. Socialstyrelsens hälsodataregister - patientregistret, 

cancerregistret och läkemedelsregistret framförallt - är också viktiga källor. Den 

tredje stora gruppen av datakällor är de insamlingar som landsting och regioner 

gör via SKL: Nationell Patientenkät, Väntetider i Vården, Vårdbarometern med 
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flera. Totalt presenteras knappt 400 indikatorer från ett 50-tal register och data-

insamlingar (januari 2017). 

Från och med 2017 finansieras Vården i siffror och den bakomliggande infra-

strukturen av landsting och regioner, genom särskilda beslut om medel för ge-

mensamma uppföljningsaktiviteter. 

Funktioner i Vården i siffror 

Att samla, uppdatera och presentera data om hälso- och sjukvården kvalitet på 

en webbsida underlättar och minskar tidsåtgången för olika användare. Man 

slipper besöka flera hemsidor. Det blir möjligt att lättare, med mindre arbetsin-

sats, löpande följa utvecklingen över tid, och göra olika sammanställningar som 

beskriver läget i det egna landstinget/regionen eller för Sverige som helhet.  

Fördelarna med webbpublicering framför tryckta rapporter är bland annat att det 

 blir lättare att visa aktuella data  

 går att visa data för fler enheter, som till exempel 1 200 vårdcentraler 

och framöver kanske även för kommuner 

 blir möjligt att visa både förändringen över tid, och jämförelser för en 

viss mätperiod  

 blir möjligt för användaren att välja just de landsting, regioner, sjukhus 

och enheter som man vill följa 

 går att skapa digitala rapporter, urval av indikatorer, för olika ändamål 

 blir enkelt att ladda ned de diagram, texter och data man vill ha 

Webbpublicering leder till att data blir mera aktuella, på två vis: 

För det första uppdateras data när ett register eller annan källa är klar, även om 

det är årsvisa data eller än längre mätperioder. Vissa kvalitetsregister och andra 

datakällor är klara tidigt på våren, andra på sommaren och några på hösten efter 

verksamhetsåret.  

För det andra görs i Vården i siffror halvårs-, kvartals- eller i vissa fall månads-

visa uppdateringar för flera stora datakällor, där det är viktigast och mest me-

ningsfullt. I nuläget gäller detta följande datakällor (länkar i vissa fall): 

Väntetider i Vården 

Överbeläggningar och Utskrivningsklara patienter i slutenvården  

Nationella Diabetesregistret 

Riksstroke 

Swedeheart (inom kort) 

Svenska Intensivvårdsregistret 

Svenska Palliativregistret 

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit 

Graviditetsregistret (vintern 2017) 

  

https://vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=V%C3%A4ntetider%20i%20v%C3%A5rden%2C%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/patientsakerhet-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/ce353917-70f1-4ba3-82b0-5cbb61a49bc2/?mode=timeline&descriptionSource=Patients%C3%A4kerhet,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/77b56247-6d0a-4081-97cb-de9f771ffcc5/?mode=timeline&descriptionSource=Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20%28NDR%29
https://vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=Nationella%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20stroke%20%28Riksstroke%29
https://vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=Svenska%20Intensivv%C3%A5rdsregistret
https://vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=Svenska%20Palliativregistret
https://vardenisiffror.se/registry/registry?descriptionSource=Svenskt%20Kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20karies%20och%20paradontit
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En stor förändring i samma riktning blir det när Socialstyrelsens patientregister 

och läkemedelsregister kan användas på detta vis. Inrapportering till dessa sker 

idag månadsvis, medan indikatorer uppdateras årligen, som regel. 

En vy för jämförelser mellan landsting/regioner och mellan sjukhus/enheter 

finns, och skall utvecklas. För att underlätta för den som vill se alla resultat för 

ett sjukhus har en sjukhuslista skapats, där användaren kan välja ett visst sjuk-

hus. Listan innehåller i nuläget 105 sjukhus, som är angivna för att göra oriente-

ring lättare, inte som en beskrivning av sjukvårdens organisation.  

I länken här finns en instruktionsfilm om att göra jämförelser med hjälp av data 

för sjukhus. Det är också enkelt att göra jämförelser mellan landsting och 

regioner för olika diagnoser. Här finns en kort instruktionsfilm, där stroke valts 

som exempel.  

Det finns idag flera olika rapporter i Vården i siffror, en del diagnosspecifika 

eller för särskilda områden, andra mer övergripande. Exempel på rapporter 

inom sjukdomsgrupper är kvinnosjukvård och vård i livets slutskede. Exempel 

på mer övergripande rapporter är hälso- och sjukvårdsrapporten, där det redo-

visas medicinska resultat, patienterfarenheter, patientsäkerhet, tillgänglighet och 

kostnader.  

Under våren kommer det finnas möjligheter att göra lokala och regionala rap-

porter, i samarbete mellan en användare, till exempel ett eller flera landsting, 

och redaktionen för Vården i siffror. En sådan rapport blir då tillgänglig för de 

som är regionaliserade för de landsting som den gäller. På sikt är ambitionen att 

användarna själva ska kunna göra egna rapporter.  

  

https://vardenisiffror.se/hospitals
https://www.youtube.com/watch?v=OUt8WcNBS5w
https://www.youtube.com/watch?v=mmPMJhOlL0Y
https://www.youtube.com/watch?v=mmPMJhOlL0Y
https://vardenisiffror.se/report/575ff5bdeeb4f105c01ae559
https://vardenisiffror.se/report/584522bfeeb4f10f8c4e8230
https://vardenisiffror.se/report/563c96c6fd09a7112415a72a
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Resultatöversikter och 

jämförelser 

Syfte och metodaspekter 

Expansion av kvalitetsdata och krav på överblick 

Tillgången på data om hälso- och sjukvårdens kvalitet har successivt ökat. 

Under de år, mellan 2006 och 2014, som SKL och Socialstyrelsen gemensamt 

gav ut rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och 

effektivitet, ökade antalet indikatorer successivt. 2014 ingick 186 indikatorer i 

den tryckta rapporten.  

SKL har sedan dess övergått till publicering av indikatordata på webben, på 

hemsidan Vården i siffror (och även i kommun- och landstingsdatabasen, 

KOLADA). Antalet indikatorer och mått i Vården i siffror i januari 2017 upp-

gick till knappt 400 stycken. En fortsatt expansion kan förväntas.  

Det är naturligt att många indikatorer används i kvalitetsuppföljning i hälso- och 

sjukvård. Varje verksamhetsområde kräver sina uppföljningsmått. För de lokalt 

ansvariga inom ett verksamhetsområde är detta inget problem. Man har kunskap 

om relevanta data och har insikter om olika begräsningar i dem.  

För en landstings- eller sjukvårdsledning med ansvar för ett helt vårdsystem kan 

dock själva mängden kvalitets- och annan data stå i vägen för överblicken. 

Landstings- och hälso- och sjukvårdsledningars krav på överblick och ända-

målsenlig presentation av kvalitetsdata är viktigt. Hur kan det tillgodoses?  
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Syftet styr val av indikatorer och presentationsmodell 

Utgångsläget är att alla användare fritt kan söka och studera alla individuella 

indikatorer och data i Vården i siffror. Man ska också som användare kunna 

utforma en egen rapport, med ett urval indikatorer som man själv gjort.   

Därutöver finns det bland landsting och regioner en mer eller mindre explicit 

uttalad förväntan på strukturerad och återkommande presentation av data om 

hälso- och sjukvårdens kvalitet, som belyser väsentliga frågor och utgör ett stöd 

för den egna styrningen. Perspektiv och frågeställningen kan vara flera och 

olikartade: 

A Rangordning av landstingen/regionerna – i vilka är kvalitet och effektivitet 

högst?  

Uppgiften blir då att välja data och indikatorer som på bästa vis kan besvara 

eller belysa denna frågeställning, väga samman dem och rangordna lands-

tingen/regionerna från sämre till bättre. Frågeställningen är kittlande i ett 

decentraliserat vårdsystem med 21 sjukvårdshuvudmän, men i praktiken är det 

svårt att värdera ”totalkvalitet” på ett övertygande sätt. Den poängmodell som 

redovisas i denna rapport bygger helt på rangordning av landsting/regioner, men 

är enkel och gör inte anspråk på att besvara frågan om bästa landsting/regioner. 

B Måluppfyllelse - hur väl når landstingen och regionerna upp till olika 

nationella kvalitetsmålsättningar? 

På flera områden finns nu explicita målnivåer. Det gäller politiskt beslutade 

tidsgränser i vårdgaranti, Socialstyrelsens målnivåbeslut om indikatorer för upp-

följning av nationella riktlinjer och de målnivåer som kvalitetsregistren anger 

för sina uppföljningsindikatorer. Det är attraktivt att ha fokus på måluppfyllelse: 

Om alla når goda resultat är den inbördes rankingen mindre viktig, och vice 

versa. Å andra sidan saknar många viktiga kvalitetsindikatorer målnivåer. 

C Kvalitetsbrister i fokus – blir landstingen/regionerna/sjukvården bättre där 

problemen är störst? 

Ett tredje alternativ är att ha fokus på högt prioriterade kvalitetsbrister och jäm-

föra resultat och utveckling över tid för dessa. Problem sätts i centrum, och de 

kvalitetsaspekter där måluppfyllelsen redan är hög lämnas därhän. Detta är 

attraktivt ur ett förbättringssyfte, men förutsätter en metod eller process för att 

”välja ut” vilka de centrala kvalitetsproblemen ska anses vara. 

D Visuellt stöd för löpande uppföljning och styrning - dashboards 

En ytterligare möjlighet är att lägga krut på visuellt slagkraftig presentation och 

överblick genom att utveckla en så kallad dashboard för landsting och regioner. 

Detta är inte ett alternativ till perspektiven ovan, men tyngdpunkten skiftar. 

Fokus blir på det egna landstingets eller regionens utveckling, i förhållande till 

mål eller över tid. ”Snabba”, lätt påverkbara indikatorer, ofta processmått, blir 

mera attraktiva än ”tröga” mått. Ett gemensamt, nationellt ramverk kan kom-

pletteras med landstingens och regionernas egna mål och val av indikatorer.  
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Strukturerade presentationer kräver utveckling och val av inriktning 

Vissa sammanställningar av data – ”strukturerade presentationer” – kan göras 

på allmänna grunder, som i dagens områdesrapporter i Vården i siffror. Det kan 

fungera bra och utgöra ett stöd. Men om landsting och regioner därutöver vill ha 

gemensamma modeller för olika uppföljningssyften och strukturerad presenta-

tion av sjukvårdsdata, måste ett utvecklingsarbete bedrivas.  

Då bör för- och nackdelar med olika alternativ belysas och ambitionerna 

preciseras.  

 Är ranking eller måluppfyllelse viktigast?  

 Vilken modell ger bästa stöd för ledning och förbättring?  

 Hur skall patienters och medborgares förväntan om transparens och 

öppen redovisning av kvalitet och effektivitet bäst tillmötesgås?  

 Hur ser en lämplig publiceringsrytm ut för olika rapporter-redovis-

ningar ut?  
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Resultat 

Redovisning av landstingen/regionernas placering enligt 

poängmodell 

 

De kommande sidorna innehåller för vart och ett av de 16 indikatorområdena ett 

diagram där landstingen och regionerna rangordnas efter de erhållna poäng de 

fått i den använda poängmodellen, liksom avslutande diagram som baseras på 

samtliga utfall. Vidare ges länkar till de underliggande indikatorerna på Vården 

i siffror och viss ytterligare information om indikatorer och data. 

Resultaten redovisas för följande sexton områden: 

 


1 Övergripande indikatorer 

2 Befolkningens syn på vården 

3 Patienterfarenheter

4 Väntetider 

5 Läkemedelsbehandling 

6 Psykiatri 

7 Hjärtsjukvård 

8 Stroke 

  9 Diabetes 

10 Kvinnosjukvård 

11 Ortopedisk sjukvård 

12 Cancer 

13 Kirurgisk behandling 

14 Reumatoid artrit 

15 Njursjukvård 

16 Palliativ vård 
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Indikatorurval, mätperiod och poängtilldelning 

Indelning i de 16 områdena är snarlik den som använts dels i rapporterna Öppna 

Jämförelser, dels de som nu finns som sökbara indikatorgrupper i Vården i siff-

ror, både sjukdomsspecifika och tematiska.  

Några hela ÖJ-områden saknas, som Kostnader och produktivitet, Graviditet, 

förlossning- och nyföddhetsvård och Hälsofrämjande sjukvård. Framförallt be-

ror detta på ojämn tillgång på data eller osäkerhet om lämplig framtida områ-

desindelning i Vården i siffror. 

Urval av områden och indikatorer (136 stycken) har i hög grad styrts av till-

gången på data och indikatorer i Vården i siffror. I några fall har indikatorer 

inkluderats som inte finns tillgängliga där. 

Många etablerade indikatorer har valts. Men det finns ingen etablerad metodik 

för indikatorurval som enkelt kunnat tillämpas. En sådan metod måste därtill 

utgå från ett distinkt syfte, mer distinkt än att skapa överblick över vissa resul-

tat. 

I de allra flesta fall har data till och med 2015 använts, som är senast tillgäng-

liga helårsdata. För enstaka indikatorer har annan mätperiod använts. För lands-

ting eller regioner där data för senaste mätperiod saknats har tidigare mätperiods 

resultat använts. I några fall är data hämtade från annan källa än Vården i siff-

ror, även om indikatorerna finns eller snart kommer att finnas där. Alla data 

som använts i poängmodellen finns i bilagd Excelfil. 

För varje indikator har landstingen och regionerna rangordnats efter önskat ut-

fall. Poängtilldelningen görs efter rangordningsposition: landsting 1-7 ges 3 po-

äng, landsting 8-14 ges 2 poäng och landsting 15-21 ges 1 poäng. Landsting för 

vilka data helt saknas ges 0 poäng. Detta anges vid diagrammen, vilket gör att 

läsaren kan ta hänsyn till detta.  

Landstingens och regionernas poäng per område summeras och presenteras i ett 

rangordnande diagram. I ett avslutande steg summeras alla positionspoäng för 

samtliga 16 områden, enligt samma princip. 
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Att tänka på vid tolkning av resultaten  

Bland annat är följande viktigt för att förstå och tolka poängmodellens utfall: 

 Tillgång på data och urval av indikatorer har stor betydelse för utfallet. 

 Alla indikatorer ses som lika viktiga, trots att de vid en aktiv värdering 

uppenbart skulle viktas olika.   

 Ett landsting/region som ligger i topp för en indikator kan ändå ha ett 

dåligt resultat, utifrån de målnivåer som finns (men inte använts i 

poängmodellen); och vice versa – alla kan ha bra resultat. 

 Datakvaliteten varierar mellan olika indikatorer. 

 Poängmodellen tar ingen hänsyn till slump, till att skillnader mellan 

landsting kan vara icke-signifikanta.   

 Alla skillnader i landstings/regions position för ett processmått behöver 

inte påverka resultatet för patienten.  

 En del av variationen i utfallet av resultatmått kan förklaras av skillna-

der i casemix, variation i sjukdomssvårighet, även om dessa skillnader 

är mindre mellan landsting/regioner än mellan sjukhus.  

En central fråga är vilka slutsatser som kan dras av ett landstings/regions posi-

tion i en rangordning. Ett enkelt svar är att rangordningen inom de 16 områdena 

kan tjäna som visst stöd vid en snabbskanning av olika resultat: På vilka om-

råden har vi bra respektive mindre bra eller sämre resultat, jämfört med övriga 

landsting/regioner? För att komma vidare måste man analysera de ingående 

indikatorerna och även värdera hur väl de speglar de viktigaste kvalitets-

aspekterna på det aktuella området. 

Att besvara mer krävande frågeställningar, som till exempel vilka kvalitetspro-

blem som är viktigast i svensk sjukvård eller vilket landsting eller region som 

har den bästa eller mest effektiva hälso- och sjukvården skulle kräva en mera 

genomarbetad metod. Även då skulle olika osäkerheter kvarstå. Det är svårt att 

jämföra kvalitet i sjukvården, särskilt för hela hälso- och sjukvårdssystem. 
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1. Övergripande indikatorer 

Diagram 1 Antal poäng för indikatorerna i området Övergripande indikatorer.  
10 indikatorer, maxpoäng = 30 och minpoäng = 10 

 

*Avser tidigare mätperiod för en indikator 

De flesta indikatorerna i detta urval speglar breda vårdsystemsaspekter. Mät-

perioderna varierar och avser 2016 för Responstid ambulans, Trycksår i sluten 

vård respektive Vårdrelaterade infektioner. Övriga indikatorer är uppdaterade 

med 2015 års data. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet 

Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom 

Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom (snart i Vården i siffror) 

Återkommande slutenvård i livets slutskede 

Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård 

Patienter med trycksår i sluten vård 

Responstid för ambulans vid prio 1- larm 

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar 

Överbeläggningar i somatisk slutenvård 

Utskrivningsklara patienter på sjukhus 

  

https://vardenisiffror.se/registry/dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/76ec63f3-a8e9-430f-a796-64234baa62a9/?mode=timeline&descriptionSource=D%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/76ec63f3-a8e9-430f-a796-64234baa62a9/?mode=timeline&descriptionSource=D%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/1ff98328-8340-4a0b-b219-27ab62cfceae/?mode=timeline&descriptionSource=D%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/d3a2de3a-a1c9-4589-8f41-4c4146837c05/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret%20och%20dödsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientsakerhet-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/316121ee-6636-434a-b208-c5e20e3534e3/?mode=timeline&descriptionSource=Patientsäkerhet,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/patientsakerhet-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/ab08ba04-9990-45fa-902c-87f399103b61/?mode=timeline&descriptionSource=Patientsäkerhet,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/sos-alarm/indicator/0ff6e916-ad43-43e0-bbfc-5ce18d510a9e/?mode=timeline&descriptionSource=SOS%20Alarm
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/3b48683b-f771-43fe-884b-0bfddf00c8d6/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientsakerhet-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/ce353917-70f1-4ba3-82b0-5cbb61a49bc2/?mode=timeline&descriptionSource=Patients%C3%A4kerhet,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/77b56247-6d0a-4081-97cb-de9f771ffcc5/?mode=timeline&descriptionSource=Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
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2. Befolkningens syn på vården 

Diagram 2 Antal poäng för indikatorerna i området Befolkningens syn på vården. 
7 indikatorer, maxpoäng = 21 och minpoäng = 7 

 

 

Källan är befolkningsenkäten Vårdbarometern. Den är från 2016 års intervjuer 

förändrad och framöver kallad Hälso- och sjukvårdsbarometern. Alla indikato-

rerna nedan har förekommit i Öppna Jämförelser. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Upplevd god tillgång till sjukvård 

Stort förtroende för hälso- och sjukvården 

Stort förtroende för sjukhus 

Stort förtroende för vårdcentraler 

Upplevd god telefontillgänglighet till 1177 

Upplevd rimlig väntetid till sjukhusvård 

Upplevd rimlig väntetid till vårdcentral 

  

https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/6f301316-7f9d-459c-9a02-f282dfc83f33/?descriptionSource=Vårdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/6f301316-7f9d-459c-9a02-f282dfc83f33/?descriptionSource=Vårdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/30acd87e-2add-4e49-97af-1b115676819c/?descriptionSource=Vårdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/6d14d7a7-da49-4e67-874c-d4681edca4f4/?mode=timeline&descriptionSource=Vårdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/6d14d7a7-da49-4e67-874c-d4681edca4f4/?mode=timeline&descriptionSource=Vårdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/fa71c2b4-a471-4950-8ac7-c1195b31f76a/?mode=timeline&descriptionSource=V%C3%A5rdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/f9c50f81-eecf-47f2-ab84-7e6f955134e7/?mode=timeline&descriptionSource=V%C3%A5rdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/94ffb405-60e7-4065-9a2d-c8dde77c43d3/?mode=timeline&descriptionSource=V%C3%A5rdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vardbarometern-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/96bc4122-e88d-429f-a6c2-118e66749f85/?descriptionSource=Vårdbarometern,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
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3. Patienterfarenheter 

Diagram 3 Antal poäng för indikatorerna i området Patienterfarenheter. 
9 indikatorer, maxpoäng = 27 och minpoäng = 9 

 

*Gotland har endast uppgifter för tre av de nio indikatorerna 

 

Nationell patientenkät gör som regel nationella mätningar vartannat år för olika 

vårdformer. Gotland medverkade enbart i primärvårdsundersökningen. Skillna-

derna mellan landsting/regioner är som regel ganska små och svarsbortfallet 

stort, medan poängtilldelningen ger en intryck av stor variation. Urvalet av indi-

katorer redovisar tre av de sju dimensionerna som resultat redovisas för. Indika-

torer för specialiserad vård är på väg in i Vården i siffror. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Helhetsintryck av besök i primärvård 

Upplevd information från primärvård 

Upplevd kontinuitet och samordning i primärvård 

Helhetsintryck av besök i öppen specialiserad vård (snart i Vården i siffror) 

Upplevd information från öppen specialiserad vård (snart i Vården i siffror) 

Upplevd kontinuitet och samordning i öppen specialiserad vård (snart i Vården i 

siffror) 

Helhetsintryck av vård i sluten vård (snart i Vården i siffror) 

Upplevd information från sluten vård (snart i Vården i siffror) 

Upplevd kontinuitet och samordning i sluten vård (snart i Vården i siffror) 

  

https://vardenisiffror.se/registry/nationell-patientenkat-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/a31ca1c0-ee55-4d12-ba30-7b1cf958d6e4/?descriptionSource=Nationell%20patientenkät,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/nationell-patientenkat-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/a7ce2174-2ac5-4005-a53c-0a3e931dde9b/?mode=timeline&descriptionSource=Nationell%20patientenkät,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/nationell-patientenkat-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/8f175d5a-03f7-4fc3-a698-fa8c73e463e0/?mode=timeline&descriptionSource=Nationell%20patientenkät,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
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4. Väntetider 

Diagram 4 Antal poäng för indikatorerna i området Väntetider. 
7 indikatorer, maxpoäng = 21 och minpoäng = 7 

 

 

Indikatorerna är övergripande eller speglar stora patientgrupper. Indikatorerna 

för specialiserad vård avser faktiskt genomfört besök eller behandling i mars 

2015, inte antal väntande vid en viss tidpunkt. För primärvård avser data tio 

dagars mätperiod i mars 2015. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård 

Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård 

Genomförda första besök inom 90 dagar i medicinsk vård 

Genomförda första besök inom 90 dagar i kirurgisk vård 

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård 

Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i kirurgisk vård 

Genomförda höftprotesoperationer inom 90 dagar 

  

https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fc3a7b46340ae825f8f4/?descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fc3a7b46340ae825f8f4/?descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fca67b46340ae825fb19/?mode=timeline&descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fcf57b46340ae825ff63/?mode=timeline&descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fccc7b46340ae825fd3e/?mode=timeline&descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fdfe7b46340ae8261056/?mode=timeline&descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/54b8fe4a7b46340ae82614a0/?mode=timeline&descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
https://vardenisiffror.se/registry/vantetider-i-varden-sveriges-kommuner-och-landsting/indicator/0cc7cf1c-3155-4b08-9fac-a3386134490b/?mode=timeline&descriptionSource=Väntetider%20i%20vården,%20Sveriges%20Kommuner%20och%20Landsting
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5. Läkemedelsbehandling 

Diagram 5 Antal poäng för indikatorerna i området Läkemedelsbehandling. 
9 indikatorer, maxpoäng = 27 och minpoäng = 9 

 

 

Samtliga indikatorer har förekommit i olika sammanhang, till exempel i Öppna 

Jämförelser för läkemedelsbehandling och i den tidigare nationella äldrevårds-

satsningen. Mätperioderna i Vården i siffror kan i några fall skilja sig från de 

som används i Excelbilagan.  

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Förekomst av antibiotikabehandling i öppen vård (snart i Vården i siffror) 

Penicillin V som andel av all antibiotika 

Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika 

Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel 

Tio eller fler läkemedel samtidigt hos äldre 

Lämpliga sömnmedel till äldre 

Användning av antiinflammatoriska läkemedel hos äldre 

Användning med antipsykotiska läkemedel hos äldre 

Äldre med läkemedel som bör undvikas 

  

https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/315fd21e-363c-4486-ab91-e0741bfa7886/
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/4a491d8d-0e65-4050-a16c-6d7b44246d79/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/452689ef-8acc-4837-b616-f2b80ef7d432/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/322b4cf9-b629-455f-bde5-e0dd07da28de/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/9f6e011b-615a-4c44-a2c9-e3b85e97b4dd/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/c5b547cf-9c94-4ad4-b482-37259783ad33/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/ffe4eb0e-78a2-4c9a-b86b-e02250c414e3/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/lakemedelsbehandling/indicator/136bdf18-6ee5-4ed4-b284-905b639dd45b/?mode=timeline
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6. Psykiatri 

Diagram 6 Antal poäng för indikatorerna i området Psykiatri. 
8 indikatorer, maxpoäng = 24 och minpoäng = 8 

 

*Uppgift saknas för en indikator, inga poäng har då utdelats 

 

Urvalet är en blandning av data från hälsodataregister vid Socialstyrelsen och 

data från kvalitetsregister. De flesta har förekommit i Öppna Jämförelser. Täck-

ningsgrad varierar. Tre diagnoser speglas - depression, schizofreni och bipolär 

sjukdom.  

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Självmord i befolkningen 

Undvikbar somatisk slutenvård för personer med psykiatrisk diagnos 

Behandling antipsykotiska läkemedel vid schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd, 12 18 mån 

Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression 

Elbehandling vid svår depression 

Symtomfrihet efter elbehandling 

Behandling med litium vid bipolär sjukdom typ 1 

Patientutbildning vid bipolär sjukdom 

  

https://vardenisiffror.se/registry/dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/ddbd8f73-1119-499e-ace8-5a52bf7e43e3/?descriptionSource=D%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/ddbd8f73-1119-499e-ace8-5a52bf7e43e3/?descriptionSource=D%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/0ded9c02-cb48-4e35-b872-770388949c56/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-lakemedelsregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/c2198f8f-d10d-472c-b8a5-0d8d0ecd634d/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20läkemedelsregistret%20och%20dödsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-lakemedelsregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/c2198f8f-d10d-472c-b8a5-0d8d0ecd634d/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20läkemedelsregistret%20och%20dödsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/lakemedelsregistret-socialstyrelsen/indicator/4723f0d3-f008-4c7f-89a8-10fec929fa75/?mode=timeline&descriptionSource=L%C3%A4kemedelsregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/kvalitetsregister-ect/indicator/bdccc414-9b44-4e33-a06e-4bf72a74622b/?mode=timeline&descriptionSource=Kvalitetsregister%20ECT
https://vardenisiffror.se/registry/kvalitetsregister-ect/indicator/b525a885-63c3-4c70-a53b-9e0423de1781/?mode=timeline&descriptionSource=Kvalitetsregister%20ECT
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-for-bipolar-affektiv-sjukdom-bipolar/indicator/2f2bb2d8-f208-49dd-b29e-ea795a44b863/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20bipol%C3%A4r%20affektiv%20sjukdom%20(Bipol%C3%A4R)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-for-bipolar-affektiv-sjukdom-bipolar/indicator/357787c4-3651-420b-bd0d-61093c802ee9/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20bipol%C3%A4r%20affektiv%20sjukdom%20(Bipol%C3%A4R)
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7. Hjärtsjukvård 

Diagram 7 Antal poäng för indikatorerna i området Hjärtsjukvård. 
11 indikatorer, maxpoäng = 33 och minpoäng = 11 

 

 

Två indikatorer avser hjärtsvikt och förmaksflimmer, medan övriga avser hjärt-

infarkt. Även om hjärtinfarktvården är central inom hjärtsjukvård, så är detta 

också ett uttryck för den ojämna tillgången på kvalitetsdata. Alla indikatorer är 

etablerade i nationella riktlinjer, kvalitetsregister och Öppna Jämförelser. All 

data från kvalitetsregistret Swedeheart är hämtade via en separat beställning. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Akut öppnande av kranskärl inom rekommenderad tid vid större hjärtinfarkt 

(snart i Vården i siffror) 

Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt (snart i Vården i siffror) 

Fysiskt träningsprogram 12-14 månader efter hjärtinfarkt 

Kranskärlsröntgen hos målgrupp vid mindre hjärtinfarkt (snart i Vården i siff-

ror) 

Måluppfyllelse för blodtryck efter hjärtinfarkt 

Måluppfyllelse för LDL-kolesterol efter hjärtinfarkt 

Rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt 

Antikoagulantia vid förmaksflimmer och riskfaktorer 

Basbehandling vid hjärtsvikt 

Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt 

Blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt 

 

  

https://vardenisiffror.se/registry/swedeheart-sephia/indicator/f58ba700-c7ab-433c-aa2a-95b4ea00150d/?mode=timeline&descriptionSource=Swedeheart%20SEPHIA
https://vardenisiffror.se/registry/swedeheart-sephia/indicator/00d0bc63-b012-4879-a84a-346526e8b6fa/?mode=timeline&descriptionSource=Swedeheart%20SEPHIA
https://vardenisiffror.se/registry/swedeheart-sephia/indicator/845288e7-caf8-40e9-850c-d694c1b56f09/?mode=timeline&descriptionSource=Swedeheart%20SEPHIA
https://vardenisiffror.se/registry/swedeheart-sephia/indicator/3950af8d-5527-46e0-9215-416c303c0c76/?mode=timeline&descriptionSource=Swedeheart%20SEPHIA
https://vardenisiffror.se/registry/swedeheart-sephia/indicator/3950af8d-5527-46e0-9215-416c303c0c76/?mode=timeline&descriptionSource=Swedeheart%20SEPHIA
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-lakemedelsregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/251be3c3-c12c-4bc8-a35a-0346abfad255/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20l%C3%A4kemedelsregistret%20och%20d%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-och-lakemedelsregistret-socialstyrelsen/indicator/69659cf0-94a3-4b2a-9901-e5c0bacfa507/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret%20och%20l%C3%A4kemedelsregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/244e0630-6a26-4841-9f90-40ba87a526c3/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret%20och%20d%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-och-lakemedelsregistret-socialstyrelsen/indicator/98e01b89-bc16-4254-8597-7418dc72c4b2/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret%20och%20l%C3%A4kemedelsregistret,%20Socialstyrelsen
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8. Stroke 

Diagram 8 Antal poäng för indikatorerna i området Stroke. 
11 indikatorer, maxpoäng = 33 och minpoäng = 11 

 

 

Indikatorurvalet speglar både process- och resultatmått, sjukvårdsinsatsen både i 

akutfasen och sekundärprevention samt annan hjälp och stöd efter en stroke. 

Det finns ytterligare indikatorer i Riksstroke och nationella riktlinjer som hade 

kunnat väljas, men urvalet speglar viktiga aspekter. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Dödlighet 28 dagar efter sjukhusvårdad stroke 

Blodfettssänkande behandling 12-18 månader efter stroke, 18-79 år 

Blodförtunnande läkemedel vid stroke och förmaksflimmer, 18-79 år 

Direktinläggning på strokeenhet 

Nedsatt funktionsförmåga efter stroke 

Reperfusionsbehandling vid stroke 

Rökstopp efter stroke 

Test av sväljförmåga vid akut stroke 

Tid till trombolys vid stroke 

Tillgodosedda behov av hjälp och stöd efter stroke 

Återinsjuknande efter stroke 

  

https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/9604ff16-1a17-47f4-827e-8f106b783545/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret%20och%20d%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-lakemedelsregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/99f058fb-1060-4b8a-9fd3-01403839b37c/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20l%C3%A4kemedelsregistret%20och%20d%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-lakemedelsregistret-och-dodsorsaksregistret-socialstyrelsen/indicator/4541a663-adec-4ed7-9ff3-00c23de62a3c/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20l%C3%A4kemedelsregistret%20och%20d%C3%B6dsorsaksregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/riksstroke/indicator/6800ca4b-2c2c-4112-b30f-24f550ff3864/?mode=timeline&descriptionSource=Riksstroke
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kvalitetsregistret-for-stroke-riksstroke/indicator/ad51c383-1011-4658-b050-144a33e062ce/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20stroke%20(Riksstroke)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kvalitetsregistret-for-stroke-riksstroke/indicator/8f1aa757-65fc-4d2d-9e00-82167df52108/?descriptionSource=Nationella%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20stroke%20(Riksstroke)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kvalitetsregistret-for-stroke-riksstroke/indicator/696b24e1-4750-43a1-be84-056217a145e5/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20stroke%20(Riksstroke)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kvalitetsregistret-for-stroke-riksstroke/indicator/5a0d5542-87ca-4f91-9607-4ed9429a1aa1/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20stroke%20(Riksstroke)
https://vardenisiffror.se/registry/riksstroke/indicator/8877720b-0ab7-43c8-9963-7cb8c43d24b9/?mode=timeline&descriptionSource=Riksstroke
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kvalitetsregistret-for-stroke-riksstroke/indicator/5b420118-86e7-4b4a-b7f4-46095d2efd28/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20stroke%20(Riksstroke)
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/3213f68b-395e-4b9e-bef2-37841e966150/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
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9. Diabetes 

Diagram 9 Antal poäng för indikatorerna i området Diabetes. 
11 indikatorer, maxpoäng = 33 och minpoäng = 11

 

 

För diabetes typ 1 och primärvård (i princip diabetes typ 2) är urvalet en speg-

ling av de indikatorer Socialstyrelsen angett målnivåer för. Därtill ingår ett re-

sultatmått och två indikatorer om barn och unga med diabetes. Notera att cirka 

85-90 procent av alla personer med diabetes vårdas i primärvården. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Överdödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes 

Andel personer med diabetes med Hba1c ≤ 70 mmol/mol, Typ 1 

Andel personer med diabetes med Hba1c ≤ 70 mmol/mol. Primärvård 

Blodtryck 140/85 mmHg vid diabetes typ 1 

Blodtryck 140/85 mmHg vid diabetes. Primärvård 

Fotundersökning vid diabetes typ 1 

Fotundersökning vid diabetes. Primärvård 

Icke rökare vid diabetes typ 1 

Icke rökare vid diabetes. Primärvård. 

Ögonbottenundersökning hos barn och unga med diabetes typ 1 
Blodsockerkontroll (HbA1c < 57 mmol/mol) hos barn och unga med diabetes typ 1 

  

https://vardenisiffror.se/registry/dodsorsaksregistret-och-lakemedelsregistret-socialstyrelsen/indicator/b9fa8dc7-83f4-47bd-aaf7-b8e8abdea706/?mode=timeline&descriptionSource=Dödsorsaksregistret%20och%20Läkemedelsregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/5e6002fd-b276-45e5-b1f5-521123f7b4e9/?descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/71a8397f-6de9-4ed3-81d0-6bed6014e03e/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/27fa055b-f50e-48fe-af71-dd46e6bd1072/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/2200b0da-d321-4f3d-b69d-e1547dd50725/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/211b3c25-5193-4328-ad8d-496959cb130b/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/99055/?descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/d9685e1e-8be1-473e-97e3-06f2307c8f10/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/99028/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/17071c74-463f-4d2f-ae40-41ac02263975/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-diabetesregistret-ndr/indicator/9ca974ad-dc96-4f72-b2dc-98e0f8a5b47f/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20diabetesregistret%20(NDR)
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10. Kvinnosjukvård 

Diagram 10 Antal poäng för indikatorerna i området Kvinnosjukvård. 
10 indikatorer, maxpoäng = 30 och minpoäng = 10 

 

*Avser tidigare mätperiod för två indikatorer ** Deltar inte i registret 

 

Alla indikatorer kommer från kvalitetsregistret Gynop. Västmanland deltar först 

från 2016 och har inte tilldelats poäng för detta område. Indikatorerna avser fyra 

sjukdomstillstånd där operationer utförs, inte andra aspekter på kvinnors hälsa 

eller annan sjukdom som drabbar kvinnor. Täckningsgrad och svarsfrekvens vid 

enkäten varierar. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation 

Klinikbedömning av patientens enkätsvar efter gynekologisk operation 

Borttagande av livmoder med minimalinvasiv teknik 

Patientrapporterad komplikationsfrihet efter borttagande av livmoder 

Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation: 

Standardpatienter. 

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter framfallsoperation. 

Standardpatienter. 

Patientrapporterad kontinens efter inkontinensoperation 

Patientrapporterad komplikationsfrihet efter inkontinensoperation 

Operation av äggledare och äggstockar med titthålskirurgi 

Patientrapporterad komplikationsfrihet två månader efter operation av äggledare 

och äggstockar 

  

https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/37788ef3-7a99-4115-bbeb-da96a04aef8f/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/37788ef3-7a99-4115-bbeb-da96a04aef8f/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/13d068a4-3b1d-4301-8014-1a146ef06988/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/ce82daf4-57c7-4787-b80f-afa4da212dc9/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/f4414c17-f575-4b44-81af-f4540738025c/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/f4414c17-f575-4b44-81af-f4540738025c/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/d57fb782-b1ee-459a-9392-73d1e1199f05/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/d57fb782-b1ee-459a-9392-73d1e1199f05/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/2fd8dc8e-29bb-4216-927c-0ac19118d49a/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/2fd8dc8e-29bb-4216-927c-0ac19118d49a/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/e9579420-c94d-4d45-b0f3-25a136088e2b/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/54d1eff8-c4a4-4465-baa9-977be6071203/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/2c94c57e-9550-4f0c-839c-2c7bdda4f5ff/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/2c94c57e-9550-4f0c-839c-2c7bdda4f5ff/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/28eb97cb-16fc-46b1-a188-dd8d4f9e40c7/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-inom-gynekologisk-kirurgi-gynop/indicator/28eb97cb-16fc-46b1-a188-dd8d4f9e40c7/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20inom%20gynekologisk%20kirurgi%20(Gynop)
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11. Ortopedisk sjukvård 

Diagram 11 Antal poäng för indikatorerna i området Ortopedisk sjukvård. 
11 indikatorer, maxpoäng = 33 och minpoäng = 11

 

*Uppgift saknas för en indikator, inga poäng har utdelats 

 

Urvalet avser stora operationstyper vid artros, höftfraktur och ryggsmärta, men 

även benskörhet. Bortsett från indikatorerna för höftfraktur är patientantalet be-

tydligt större än de som opereras. För patienter med till exempel ryggsmärta 

eller artros, men som inte opereras är tillgången på kvalitetsdata mer begränsad.  

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Artrosskola före höftprotesoperation 

Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation 

Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation 

Patienttillfredsställelse efter total höftledsoperation 

Åter till boende efter höftfraktur 

Tid till operation vid höftfraktur 

Protesoperation vid höftfraktur 

Återfraktur inom 3 år efter fragilitetsfraktur 

Läkemedel mot benskörhet efter fraktur 

Patientrapporterad bensmärta efter operation för spinal stenos 

Patientrapporterad bensmärta efter operation för diskbråck 

  

https://vardenisiffror.se/registry/svenska-hoftprotesregistret-shpr/indicator/68a03c4e-06bf-41ea-befb-917d4080b86f/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20h%C3%B6ftprotesregistret%20(SHPR)
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-hoftprotesregistret-shpr/indicator/8e7f7ced-b4ba-4a58-bd1e-f97b1cbc260e/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20h%C3%B6ftprotesregistret%20(SHPR)
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-knaprotesregistret/indicator/059117c0-988a-466c-afb8-3c54df25666d/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20kn%C3%A4protesregistret
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-hoftprotesregistretshpr/indicator/b14cea04-58bd-479b-b3d3-f660ebe8611f/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20h%C3%B6ftprotesregistret%C2%A0(SHPR)
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-hoftprotesregistretshpr/indicator/b14cea04-58bd-479b-b3d3-f660ebe8611f/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20h%C3%B6ftprotesregistret%C2%A0(SHPR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-for-hoftfrakturpatienter-och-deras-behandling-rikshoft/indicator/ca994cb0-53b7-4109-b8c0-0f73218b65c4/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20h%C3%B6ftfrakturpatienter%20och%20deras%20behandling%20(RIKSH%C3%96FT)
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-for-hoftfrakturpatienter-och-deras-behandling-rikshoft/indicator/feda6277-ac01-402c-9516-13cfcb28d092/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20h%C3%B6ftfrakturpatienter%20och%20deras%20behandling%20(RIKSH%C3%96FT)
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/2f38546f-aa2e-45c8-bd29-8218dbb716e6/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/2f38546f-aa2e-45c8-bd29-8218dbb716e6/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/6d333152-8989-4081-8084-18a33cc591e6/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-socialstyrelsen/indicator/6d333152-8989-4081-8084-18a33cc591e6/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/patientregistret-och-lakemedelsregistret-socialstyrelsen/indicator/7ad4e7fd-fa49-42be-a403-ed6c40a564dd/?mode=timeline&descriptionSource=Patientregistret%20och%20l%C3%A4kemedelsregistret,%20Socialstyrelsen
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-ryggregistret-swespine/indicator/8e2edfe6-3e50-40ed-bcc0-85636c2911e7/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20ryggregistret%20(SweSpine)
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-ryggregistret-swespine/indicator/d9f613ec-2606-45df-9989-3d1efa122a77/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20ryggregistret%20(SweSpine)
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12. Cancer 

Diagram 12 Antal poäng för indikatorerna i området Cancer. 
7 indikatorer, maxpoäng = 21 och minpoäng = 7 

 

 

Urvalet fokuserar på processmått för några stora cancerformer, som är väl eta-

blerade i riktlinjer och hos kvalitetsregister. Ändtarms- och tjocktarmscancer 

saknas. Data för dessa sjukdomar är på väg in i Vården i siffror, men är inte till-

gängliga i nuläget och har inte kunnat användas här. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad bröstcancer 

Tid från misstanke om bröstcancer till operation ≤ 28 dagar 

Kontaktsjuksköterska vid nydiagnostiserad prostatacancer 

Kurativ behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk 

Väntetid till första besök vid misstänkt prostatacancer 

Multidisciplinär konferens vid lungcancer 

Palliativ kemoterapi vid generaliserad lungcancer 

 

  

https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-for-brostcancer/indicator/baddebe4-e8aa-4d76-8890-7def2f664148/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20för%20bröstcancer
https://vardenisiffror.se/registry/nationellt-kvalitetsregister-for-brostcancer/indicator/81c7d463-e117-4d26-b25c-428dbcc9b54f/?mode=timeline&descriptionSource=Nationellt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20br%C3%B6stcancer
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-prostatacancerregistret-npcr/indicator/209337e2-936d-45c7-b725-908313d31aca/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20prostatacancerregistret%20(NPCR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-prostatacancerregistret-npcr/indicator/57476841-443a-4c4b-96fd-489262ac41bd/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20prostatacancerregistret%20(NPCR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-prostatacancerregistret-npcr/indicator/643db442-15d5-493e-83aa-cf2cbe1a8afb/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20prostatacancerregistret%20(NPCR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-prostatacancerregistret-npcr/indicator/643db442-15d5-493e-83aa-cf2cbe1a8afb/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20prostatacancerregistret%20(NPCR)
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-lungcancerregistret/indicator/944d8331-e4fa-4d2c-aaaf-5787d36b88d5/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20lungcancerregistret
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-lungcancerregistret/indicator/f37a7f7c-5dc1-40c6-93fe-68f9f28137f3/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20lungcancerregistret
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13. Kirurgisk behandling 

Diagram 13 Antal poäng för indikatorerna i området Kirurgisk behandling. 
8 indikatorer, maxpoäng = 24 och minpoäng = 8 

 

 

Kirurgisk behandling är här en samlingsrubrik för några olika sjukdomstillstånd 

eller operationstyper, avgränsat till operationer som inte ingår i något annat om-

råde. Katarakt- och ljumskbråcksoperation utförs i stor omfattning, medan kärl-

kirurgi är av mindre omfattning, men där patienterna är svårt sjuka. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Synfel inför kataraktoperation 

Frånvaro av omoperation för ljumskbråck 

Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi 

Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi 

Tid till operation vid förträngning av halspulsåder 

Död eller amputation efter operation av kärlförträngning i ben 

Antibiotika vid borttagande av gallblåsa 

Miniinvasivt borttagande av gallblåsa 

 

  

https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kataraktregistret/indicator/21945ecb-1339-4f59-882f-4f3e624eaa96/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20kataraktregistret
https://vardenisiffror.se/registry/nationella-kataraktregistret/indicator/21945ecb-1339-4f59-882f-4f3e624eaa96/?mode=timeline&descriptionSource=Nationella%20kataraktregistret
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-brackregister/indicator/c37ece67-f562-438b-a2c3-dc4f29af8af5/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20br%C3%A5ckregister
https://vardenisiffror.se/registry/scandinavian-obesity-surgery-register-soreg/indicator/f46daaba-ef73-41fc-9910-3c3f0d2c5083/?mode=timeline&descriptionSource=Scandinavian%20Obesity%20Surgery%20Register%20(SOReg)
https://vardenisiffror.se/registry/scandinavian-obesity-surgery-register-soreg/indicator/f46daaba-ef73-41fc-9910-3c3f0d2c5083/?mode=timeline&descriptionSource=Scandinavian%20Obesity%20Surgery%20Register%20(SOReg)
https://vardenisiffror.se/registry/scandinavian-obesity-surgery-register-soreg/indicator/e63d9c1f-bcef-4c74-9ba3-e63c04537ebf/counties/?descriptionSource=Scandinavian%20Obesity%20Surgery%20Register%20(SOReg)
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-kvalitetsregister-for-karlkirurgi-swedvasc/indicator/a9dd711e-20ab-44ee-8116-8535a66b48cf/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20k%C3%A4rlkirurgi%20(Swedvasc)
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-kvalitetsregister-for-karlkirurgi-swedvasc/indicator/a9dd711e-20ab-44ee-8116-8535a66b48cf/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20k%C3%A4rlkirurgi%20(Swedvasc)
https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/kirurgisk-behandling/indicator/d66f99ef-b233-441f-915b-2d821e4dfa40/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-kvalitetsregister-for-gallstenskirurgi-gallriks/indicator/47280ed8-7950-4a14-81ad-1e0d34399b24/?descriptionSource=Svenskt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20gallstenskirurgi%20(GallRiks)
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-kvalitetsregister-for-gallstenskirurgi-gallriks/indicator/47280ed8-7950-4a14-81ad-1e0d34399b24/?descriptionSource=Svenskt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20gallstenskirurgi%20(GallRiks)
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-kvalitetsregister-for-gallstenskirurgi-gallriks/indicator/fec31dcd-e4a4-4689-94ae-84e2cea0c704/?descriptionSource=Svenskt%20kvalitetsregister%20f%C3%B6r%20gallstenskirurgi%20(GallRiks)
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14. Reumatoid artrit 

Diagram 14 Antal poäng för indikatorerna i området Reumatoid artrit. 
5 indikatorer, maxpoäng = 15 och minpoäng = 5 

 

 

Vården i siffror innehåller fem indikatorer avseende reumatoid artrit, som alla 

ingår här. Antalet behandlade med biologiska läkemedel har i poängtilldel-

ningen ansetts bör vara högt, vilket inte är självklart. Socialstyrelsens målnivå 

för denna indikator tar sikte på att minska variationen mellan landstingen och 

regionerna. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit 

Effekt vid första behandling med biologiska läkemedel 

Patientrapporterad hälsa vid behandling med biologiskt läkemedel 

Tidig diagnos vid reumatoid artrit 

Uppföljningsbesök efter start av läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit 

  

https://vardenisiffror.se/registry/svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq/indicator/16b12623-c5f9-447d-ad4e-2134f87bdc06/?mode=timeline&descriptionSource=Svensk%20reumatologis%20kvalitetsregister%20(SRQ)
https://vardenisiffror.se/registry/svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq/indicator/16b12623-c5f9-447d-ad4e-2134f87bdc06/?mode=timeline&descriptionSource=Svensk%20reumatologis%20kvalitetsregister%20(SRQ)
https://vardenisiffror.se/registry/svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq/indicator/48aadea7-ff96-4ba3-804c-a187eea60de3/?mode=timeline&descriptionSource=Svensk%20reumatologis%20kvalitetsregister%20(SRQ)
https://vardenisiffror.se/registry/svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq/indicator/5afccd8c-4f72-4438-975e-55980365bb80/?mode=timeline&descriptionSource=Svensk%20reumatologis%20kvalitetsregister%20(SRQ)
https://vardenisiffror.se/registry/svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq/indicator/d3c83011-6e29-4a0e-9741-52e144b064c1/?mode=timeline&descriptionSource=Svensk%20reumatologis%20kvalitetsregister%20(SRQ)
https://vardenisiffror.se/registry/svensk-reumatologis-kvalitetsregister-srq/indicator/899c355a-9656-439b-bd05-3b368b80d35a/?mode=timeline&descriptionSource=Svensk%20reumatologis%20kvalitetsregister%20(SRQ)
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15. Njursjukvård 

Diagram 15 Antal poäng för indikatorerna i området Njursjukvård. 
5 indikatorer, maxpoäng = 15 och minpoäng = 5 

 

 

Vården i siffror har alla dessa fem indikatorer om njursjukvård, så inget urval 

har gjorts. Alla indikatorer avser 2015, med undantag för Risk för död vid svår 

njursvikt, som innehåller patienter med behandlingsstart till och med 2014. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Måluppfyllelse för behandlingsdos vid dialys vid njursvikt 

Måluppfyllelse för blodtryck vid njursvikt 

Måluppfyllelse för fosfatnivå vid njursvikt 

Risk för död vid svår njursvikt 

Tillgång till blodbanan vid bloddialys vid njursvikt 

  

https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/8fc1c41c-da72-4989-9fd6-766988974e36/?descriptionSource=Svenskt%20njurregister
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/b0160316-c417-43db-91c1-8bacb09a415a/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20njurregister
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/3d7857ff-9e09-45ee-8c42-f733265e54e4/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20njurregister
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/3d7857ff-9e09-45ee-8c42-f733265e54e4/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20njurregister
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/6fb2d155-16a7-42c0-9137-993f8aa367d0/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20njurregister
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/9e4850b8-e7bf-448b-8176-9f5e1db31736/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20njurregister
https://vardenisiffror.se/registry/svenskt-njurregister/indicator/9e4850b8-e7bf-448b-8176-9f5e1db31736/?mode=timeline&descriptionSource=Svenskt%20njurregister
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16. Palliativ vård 

Diagram 16 Antal poäng för indikatorerna i området Palliativ vård. 
7 indikatorer, maxpoäng = 21 och minpoäng = 7 

 

 

Vården i siffror har alla dessa sju indikatorer om palliativ vård. Urvalet av indi-

katorer har i gjorts på rekommendation av kvalitetsregistret, och alla indikatorer 

ingår i Socialstyrelsens riktlinjebaserade nationella utvärdering av vård i livets 

slutskede. Indikatorerna speglar även vårdinsatser som görs av kommunerna, 

och avser därmed egentligen län snarare än landsting/regioner. 

Följande indikatorer ingår i underlaget för poängtilldelningen: 

Brytpunktssamtal om övergång till palliativ vård 

Frånvaro av trycksår hos avlidna 

Munhälsobedömning under sista levnadsveckan 

Smärtskattning under sista levnadsveckan 

Symtomskattning under sista levnadsveckan 

Vidbehovsordination av opioider mot smärta i livets slutskede 

Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel 

 

  

https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/palliativ-vard/indicator/d06ec6e6-ee4b-49b5-9032-57c27249fb62/
https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/palliativ-vard/indicator/24463100-b4e9-4d16-b97f-15f145fab6c7/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/palliativ-vard/indicator/16ea4dbe-369a-43e7-b314-54d1ffd354de/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-palliativregistret/indicator/59a78b62-7457-43e3-82d6-60757c48d9dc/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20Palliativregistret
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-palliativregistret/indicator/59a78b62-7457-43e3-82d6-60757c48d9dc/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20Palliativregistret
https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/palliativ-vard/indicator/7940c52c-8686-4f36-a96a-b529e5012532/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/palliativ-vard/indicator/43e970d5-c3df-42c3-a234-c949757ea01e/?mode=timeline
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-palliativregistret/indicator/dbc22b5e-292f-40ed-baef-4bdf445d6392/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20Palliativregistret
https://vardenisiffror.se/registry/svenska-palliativregistret/indicator/dbc22b5e-292f-40ed-baef-4bdf445d6392/?mode=timeline&descriptionSource=Svenska%20Palliativregistret
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Samtliga områden 

Diagram 17 Antal poäng för indikatorerna i samtliga områden. 
16 områden, maxpoäng = 48 och minpoäng = 16 

 

*Uppgift saknas för sex indikatorer, inga poäng har utdelats 

**Uppgift saknas för tio indikatorer, inga poäng har utdelats 

***Uppgift saknas för en indikator, inga poäng har utdelats 

 

Poängen för placeringen i de 16 områdena har summerats. Västmanland saknar 

data för Kvinnosjukvård. Gotland har bara delvis data för Patienterfarenheter. 

Saknade data kan påverka den totala poängen. Se vidare nästa sida, diagram 18. 
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Diagram 18 Antal poäng för indikatorerna i samtliga områden exklusive Kvinnosjukvård  
och specialiserad vård i Nationell Patientenkät 

15 områden, maxpoäng = 45 och minpoäng = 15 

 
*Uppgift saknas för en indikator, inga poäng har utdelats 

 

För att kompensera för olikheter i deltagande i de 16 områdena har Kvinnosjuk-

vård samt de delar som rör specialiserad vård i Nationell Patientenkät inte räk-

nats med i diagrammet ovan. Det innebär att Gotland och Västmanland inte 

missgynnas. 
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Målnivåbaserade poäng-

modeller för hjärtinfarkt och 

stroke 
Positionsbaserade poängmodeller bygger på landstingens inbördes position, 

oavsett om resultatet vid en kvalificerad bedömning skulle anses vara bra eller 

sämre.  

Ett alternativ är att jämföra landstingens resultat vad avser måluppfyllelse.  

Detta görs här, dels för hjärtinfarkt, dels för stroke. Både indikatorurval och 

poängmodell påverkar utfallet, jämfört med den tidigare redovisade modellens 

resultat.  

  

BILAGA

 
 

1 
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Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård. Avser 9 av 11 indikatorer med 9 som 
maximal poängsumma. 

 

Kvalitetsregistret Swedeheart har sedan länge ett kvalitetsindex som används 

för sjukhus.  

Swedehearts fullständiga kvalitetsindex summerar resultaten för elva indikato-

rer. För var och en av dessa anges poänggränser, där den lägre gränsen ger 0,5 

poäng och den högre gränsen 1,0 poäng. Alla landstings respektive sjukhus 

(med minst 10 fall per år) poäng summeras sedan till ett samlat poängtal. Grän-

serna för poäng är satta efter en bedömning av vilka resultat som är möjliga 

eller rimliga. 

I diagrammet ingår 9 av de 11 indikatorerna. Detta index finns även i Vården i 

siffror, för 2015 års resultat. 
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Poängmodell för 11 indikatorer baserat på Riksstrokes målnivågränser.

 

 

Kvalitetsregistrets Riksstroke har inget formellt kvalitetsindex, men de har an-

gett två olika målnivåer per indikator på likartat sätt som Swedeheart. Man kan 

därför enkelt konstruera en poängmodell som är baserad på Riksstrokes målni-

vågränser. Detta görs för de 11 indikatorer från Riksstroke som visas på Vården 

i siffror. 2015 års resultat har använts. Själva poängsummeringen, ”indexet”, vi-

sas dock inte på Vården i siffror i nuläget. 

För stroke blir det skillnader i utfall till exempel för Kalmar, Jämtland, 

Stockholm och Blekinge, medan för hjärtsjukvård till exempel Östergötlands 

och Gotlands position skiftar.  
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Jämförelse mellan landsting och regioner baserat på ett urval av indikatorer i 

Vården i siffror. 

Det senaste decenniets återkommande och uppmärksammade publicering av 

kvalitetsjämförelser för hälso- och sjukvården, av framförallt Sveriges Kommu-

ner och Landsting, Socialstyrelsen och Nationella kvalitetsregister, har bidragit 

till att det nu finns en stor och jämförelsevis god tillgång på data och indikatorer 

om sjukvårdens kvalitet. 

Denna rapports kärna är en redovisning av en resultatöversikt för landsting och 

regioner, baserad på indikatorer i Vården i siffror.  

Fokus är på rangordnande jämförelser mellan landsting och regioner, snarare än 

på till exempel uppfyllelse av målnivåer.  
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