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Baserad på öppna jämförelser 2017 – En god vård?  
Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om 
hälso- och sjukvårdens resultat 

1. ’’ Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården?’’ 
2. ’’ Blir vi friskare och lever längre?’’ 
3. ’’ Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får? ’’ 
4. ’’ Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska? ’’ 
5. ’’ Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver? ’’ 
6. ’’ Hur bidrar hälso- och sjukvården till hållbart god vård?’’



Sammanfattande kommentarer:  

• Vi har valt att primärt titta på indikatorer där det finns värden för hela 
perioden 2014-2016 för att också kunna diskutera landstingets utveckling. 

• Det finns en förbättring i kvalitet på övergripande indikatorer i Dalarna på 
Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapporten under 
observationsperioden 2014-2016. 

• År 2016 är hälften av indikatorerna i Dalarna bättre än i riket mot endast 
35% år 2014.  

• Samtidigt har Dalarna minskat den strukturjusterade hälso- och 
sjukvårdskostnader per invånare 2015-2016. År 2014 hade vi en av de 
högsta kostnaderna per capita (plats 15 av 21) och år 2016 hade vi en av 
de lägre kostnaderna per capita (plats 5 av 21). Över perioden hade vi lägst 
kostnadsutveckling av samtliga landsting. 



Landstingens hälso- och sjukvårdskostnad 
(strukturjusterad) 
• Kostnaderna för landstingsfinansierad hälso- 

och sjukvård har kontinuerligt ökat sedan 2012 
räknat i fasta priser 

•  Samtidigt har Dalarna minskat den 
strukturjusterade hälso- och 
sjukvårdskostnader per invånare mellan 
2015-2016. År 2014 hade vi en av de högsta 
kostnaderna per capita (plats 15 av 21) och år 
2016 hade vi en av de lägre kostnaderna per 
capita (plats 5 av 21). Över perioden 
2014-2016 hade vi lägst kostnadsutveckling av 
samtliga landsting. 



Utveckling av de 20 kvalitetsindikatorer där data finns för 
perioden 2014-2016   

Andel indikatorer där Dalarna har bättre resultat än riket

Figuren visar att från att 
ha 35% av indikatorerna 
med värden bättre än riket 
2014 hade vi 2016 50% 
av indikatorerna bättre än 
riket. 
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Överblick på 20 
kvalitetsindikatorer – 
kvalitetsförändringar 

Dalarna och riket
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För hela perioden förbättrades 70% av 
indikatorerna i landstinget Dalarna medan 
motsvarande siffra i riket var 55%



















Några specifika observationer
• På indikatorn antalet dödsfall med huvuddiagnos 

ischemisk hjärtsjukdom per 100 000 invånare har 
Dalarnas resultat betydligt förbättrats under 2013-2015 
(2016-års data saknas) och 2015-års resultat i Dalarna 
ligger bättre än riket 

• På indikatorn dödlighet 90 dagar efter stroke ligger 
Dalarnas resultat bättre än riket och resultatet har 
betydligt förbättrats betydligt under 2015-2016 

• På indikatorn dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt 
ligger Dalarnas resultat betydligt bättre än riket 
2014-2015 (2016-års data saknas) 

• På indikatorn andel patienter i slutenvård som har 
minst ett trycksår ligger Dalarnas mätvärde under 
2014-2016 sämre än riksnivån. Det finns en 
försämringstendens 2015-2016 dock observeras det 
en stor förbättring under 2016-2017 och mätvärdet på 
2017 ligger Dalarna även bättre än riksnivån. 

• På indikatorn patienter med vårdrelaterade infektioner i 
somatisk slutenvård ligger Dalarnas resultat sämre än 
riket under observationsperioden 

• Indikatorn responstid för ambulans vid prio 1-larm har 
Dalarna sämre resultat än riket under 2014-2016 

• På indikatorer genomförda läkarbesök inom sju dagar i 
primärvård och genomförda besök inom 90 dagar i 
specialiserad vård ligger Dalarnas resultat sämre än 
riket under 2014-2016



Slutsats: 

• Utifrån socialstyrelsens definition av god vård har kvaliteten efter 
struktur och förändringsplanen generellt förbättrats samtidigt som 
kostnaderna minskat. Vilket tyder på ökad effektivitet 

• Slutsatsen är densamma om vi jämför oss med riket (vår ranking) 
eller bara tittar på vår egen utveckling.  

• Från att ha 35% av indikatorerna med värden bättre än riket 2014 
hade vi 2016 50% av indikatorerna bättre än riket (för indikatorer 
med värden för samtliga år). Under perioden förbättrades 70% av 
indikatorerna i Dalarna mot 55% i riket. 

• Vi har förbättrat oss men det finns fortfarande en 
förbättringspotential.


