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Motion 3/2018 Förbättra de medicinska resultaten för 
att garantera god och jämlik vård 

Förslag till beslut 

Regionfullmäktige besvarar motion 3/2018 med att arbete enligt de två 
förslag som ges, redan är en etablerad del i landstingets strategiska 
förbättringsarbete.  

Bakgrund 

Gudrun Brunegård (KD) och Jimmy Loord (KD) har i motion 3/2018 
hänvisat till resultat från Socialstyrelsens mätning Öppna jämförelser från 
2017. Motionärerna föreslår att landstingsdirektörens ges i uppdrag att ta 
fram en åtgärdsplan för att länets invånare ska tillförsäkras lika god vård som 
övriga landet. Dessutom föreslår de att Öppna jämförelser används som 
styrinstrument i landstingets ständiga och strategiska förbättringsarbete.  

Landstingsdirektörens stab, planeringsenheten, har yttrat sig enligt följande. 

Yttrande 

Landstinget har tack vare ett systematiskt förbättringsarbete Varje dag lite 
bättre – kraften hos många över tid förbättrat kvaliteten i den hälso- och 
sjukvård som erbjuds länets invånare. Denna förbättring kan ses i ett stort 
antal processindikatorer, det vill säga indikatorer som speglar hur 
verksamheten bedrivs exempelvis avseende följsamhet till Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer, liksom i resultatindikatorer som mäter uppnådd hälsa 
eller minskad sjuklighet.  
 
2017 fattade samtliga regioner/landsting i Sverige i bred politisk enighet 
beslut om att samverka i ett gemensamt system för kunskapsstyrning under 
den gemensamma visionen Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – 
tillsammans gör vi varandra framgångsrika. I systemet byggs samverkan och 
kopplingar så att regionerna/landstingen kan stärka varandra ytterligare i 
kvalitetsarbetet. Förutsättningar skapas också för att etablera nya, mer 
effektiva och ändamålsenliga former för samverkan med staten och den del 
av hälso- och sjukvården som drivs i primärkommunal regi. För landstinget i 
Kalmar läns del ses redan effekter av sådant arbete inom till exempel 
cancervården, diabetesvården och strokevården.  



Landstinget i Kalmar län 

Datum 

2018-10-25 
Diarienummer    

180238 
Sida 

2 (2) 

 

 

Socialstyrelsen ger sedan tre år tillbaka årligen ut rapporten En god vård?, 
vilken syftar till att ge en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens resultat 
utifrån sex övergripande frågor utgående från ramverket God vård: 
 

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

 
Rapporten omfattar ett sextiotal indikatorer av både process- och 
resultatkaraktär och visar på en i många avseenden betydlig förbättring över 
tid inom svensk sjukvård i stort liksom för Kalmar län. Länet placerar sig i 
en helhetsbedömning bland de främsta i riket. Delområden med särskilt 
starka resultat är framförallt ekonomi, tillgänglighet och hållbarhets-
perspektivet. Även inom området kvalitet i den hälso- och sjukvård som ges 
ses goda resultat med positiv utveckling över tid.  
 
Gudrun Brunegård (KD) och Jimmy Loord (KD) lyfter i motionen fram tio 
specifika indikatorer där landstinget placerar sig i den nedre tredjedelen 
bland Sveriges regioner/landsting. Samma sak kan göras för alla de ingående 
regionerna/landstingen. Med detta sagt är självklart landstingets fokus att 
med denna och andra kvalitetsrapporter som grund fortsätta den 
målmedvetna satsningen på kunskapsstyrning och förbättringsarbete inom 
ramen för Varje dag lite bättre i syfte att erbjuda länets invånare en allt bättre 
hälso- och sjukvård.  
 
13 juni i år presenterade Sveriges kommuner och landsting hälso- och 
sjukvårdsrapporten 2018, baserad på mer aktuella data huvudsakligen 
hämtade från Vården i siffror. Denna rapport ger en både färskare och mer 
detaljerad bild av kvaliteten i den vård som ges än den övergripande 
rapporten från Socialstyrelsen och har därmed möjliggjort att som ett led i 
landstingets förbättringsarbete genomföra analyser av resultaten på 
indikatornivå samt redovisa handlingsplaner för förbättring. Detta arbete har 
nyligen genomförts och finns publicerat på landstingets hemsida. Analyserna 
och handlingsplanerna kommer på samma sätt som öppna jämförelser gjort 
sedan drygt tio år tillbaka att ligga till grund för systematiskt kvalitetsarbete i 
landstingets sjukvårdande förvaltningar.  
 
Mot denna bakgrund får arbete enligt de två uppdrag som föreslås i motionen 
redan anses etablerat.  
 
Karl Landergren 
Samordnare Kunskapsstyrning och Regionsjukvård 
 

Bilaga 

Motion 3/2018 om att förbättra de medicinska resultaten för att garantera 
god och jämlik vård.  
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