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Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
Öppna jämförelser 2020 från Socialstyrelsen
Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar för fjärde året i rad övergripande öppna jämförelser av hälso- och
sjukvårdens resultat. Uppföljningen är kopplad mot indikatorer för god vård och syftar till att
ge svar på sex övergripande frågor om svensk hälso- och sjukvård. Rapporten visar på en i
många avseende betydlig förbättring över tid inom svensk sjukvård i stort liksom för Region
Kalmar län. Regionen placerar sig i en helhetsbedömning bland de allra främsta i riket.
Delområden med särskilt starka resultat är framför allt ekonomi, förtroende, tillgänglighet och
hållbarhetsperspektivet. Även inom området kvalitet i den hälso- och sjukvård som ges ses
goda resultat med positiv utveckling över tid. Området kommer att analyseras mer noggrant i
samband med den Hälso- och sjukvårdsrapport som SKR publicerar innan sommaren. En
övergripande slutsats i rapporten är att utbildningsnivå har stark koppling till hälsoutfall,
vilket kommer vara ett viktigt fokusområde för jämlik vård framöver.
Inledning

Socialstyrelsen publicerar för fjärde året i rad Öppna jämförelser ”En god vård?”.
Uppföljningen är kopplad mot indikatorer för god vård och syftar till att ge svar på sex
övergripande frågor om svensk hälso- och sjukvård:
•

Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården?

•

Är hälso- och sjukvården hållbar?

•

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?

Inom respektive område finns jämförelser mellan regioner liksom i många fall internationella
utblickar. Data kommer från ett stort antal olika källor som till exempel nationella
kvalitetsregister och Socialstyrelsens egna nationella hälsodatabaser. I många fall redovisas
utveckling över tid, senaste data kommer till största del från 2018-19. I några fall har en
längre tidsserie inkluderats för att minska slumpens påverkan på data. Nedan har ett försök till
sammanfattning av resultaten för Region Kalmar län i relation till övriga riket gjorts, för
fördjupning och övriga jämförelser hänvisas till originalrapporten.
Utöver detta redovisas ett antal bakgrundsfaktorer av betydelse för hälso- och sjukvården.
Bland dessa kan nämnas att Kalmar län har en jämförelsevis hög andel äldre samt att andelen
med endast förgymnasial utbildning är hög i länet.
Tabeller är utklippta ur Socialstyrelsens material och redovisar av tekniska skäl inte de
regionjämförelser som bara berör ett kön. I Socialstyrelsens material finns även redovisat
könsuppdelade data där så varit möjligt.

Resultat
Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården?

I denna del redovisas endast en regionjämförelse, den strukturjusterade hälso- och
sjukvårdskostnaden. Region Kalmar län uppvisar låg strukturjusterad kostnaden i relation till
riket, vilket indikerar en kostnadseffektiv vård.
Är hälso- och sjukvården hållbar?

I det här avsnittet redovisas indikatorer som inte direkt speglar god vård men som antas beröra
viktiga förutsättningar för goda resultat nu och framöver.
För flertalet ingående indikatorer uppvisar Kalmar län ett resultat bättre än rikets snitt, i flera
fall bland de allra bästa. Särskilt bör nämnas de indikatorer ur Hälso- och
sjukvårdsbarometern som speglar invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Ett
undantag där regionen inte uppvisar bra resultat är utsläpp av medicinska växthusgaser.
Arbete pågår för att förbättra detta. Sedan det år som redovisas (2018) har bland annat en
destruktionsanläggning för lustgas driftsatts på Länssjukhuset.

Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?
Under denna rubrik redovisas 15 indikatorer avspeglande tillgänglighet, samverkan,
överbeläggningar, utlokaliseringar och utskrivningsklara patienter på sjukhus.
Resultaten för Region Kalmar län står sig generellt mycket väl i nationell jämförelse. Särskilt
kan noteras indikatorerna avseende överbeläggningar och utlokalisering där resultatet är bäst i
riket, liksom antalet utskrivningsklara på sjukhus och väntetider till särskilt boende. Dessa
områden har varit och är i fokus för utvecklingsarbete i Regionen, i flera delar i nära
samverkan med länets kommuner.
Också på frågan om den egenbedömda tillgången till hälso- och sjukvård uppvisar Region
Kalmar län det bästa resultatet i riket. Tiden till läkarbedömning vid akutbesök är den tredje
kortaste i riket.

Hur väl bidrar hälso-och sjukvården till att hålla oss friska?
Området innehåller fyra regionjämförelser avspeglande hälsoinriktad hälso- och sjukvård.
Flera av resultaten för Kalmar län är i nivå med rikssnitt. Avseende deltagande i fysiskt
träningsprogram ligger resultaten bland de allra bästa. Vad gäller rökning vid diabetes ligger
resultaten något sämre än rikssnitt. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
behöver fortsätta prioriteras.

Hur är kvaliteten i hälso-och sjukvården vi får?
I kapitlet återfinns hela 18 regionjämförelser. Resultat som är signifikant bättre än rikets snitt
ses avseende återinskrivningar bland äldre och läkemedelsbehandling av äldre samt för
trycksår i sluten vård. Signifikant sämre resultat ses avseende återfrakturer, återkommande
slutenvård i livets slutskede samt för dödlighet i stroke och hjärtinfarkt. Sveriges kommuner
och landsting kommer att ge ut en detaljerad resultatrapport på hälso- och sjukvårdsområdet
innan sommaren, i samband med den publiceringen kommer en fördjupad analys av
indikatorer inom olika sjukdomsgrupper att göras.

Blir vi friskare och lever längre?
Under denna rubrik görs fyra regionjämförelser. Resultaten för Region Kalmar län liksom för
riket förbättras överlag jämfört med föregående mätperiod. Inom området finns i flera fall
tydliga könsskillnader. Till exempel lever kvinnor knappt fyra år längre än män, men
rapporterar samtidigt ett sämre självskattat hälsotillstånd. Suicid är nästan tre gånger så
vanligt bland män.

Sammanställt av: Karl Landergren, Hälso- och sjukvårdsrådgivare

Primärvårdsförvaltningen
Hälsoval 2019 | Tillgänglighet professionsneutral medicinsk bedömning inom 3 dagar
(offentlig)

Barn- och ungdomshälsan 2020 | Tillgänglighet medicinsk bedömning inom 3 dagar

1177 Vårdguiden på telefon 2019 | Medelväntetid (i minuter)

1177 Vårdguiden på telefon 2019 | Samtal inom 9 minuter (procent)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tillgänglighet < 90 dagar- operation/åtgärd, januari-december jmf riket
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Tillgänglighet < 90 dagar- operation/åtgärd, januari månad jmf riket
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Tillgänglighet < 90 dagar till första besök, januari 2019 - januari 2020 jmf med riket
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Tillgänglighet < 90 dagar till första besök, januari 2019 jmf riket
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Genomförda återbesök inom medicinskt måldatum, januari 2019 – januari 2020 jmf riket
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Akutmottagningen Kalmar

Riket

Akutmottagningen Oskarshamn

Akutmottagningen Västervik

Andel patienter med total vistelsetid under 4 timmar

