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Hälso- och sjukvården i Region Stockholm  2040 Vårdens kvalitet

Öppna jämförelser
Öppna jämförelser (ÖJ) är ett verktyg som ursprungligen 
utvecklades med data från de nationella kvalitetsregister 
som började etableras för över 30 år sedan. Idag finns det 
108 sådana register och även andra källor för jämförelser.  
De flesta data återfinns i SKL:s informationsverktyg ”Vården 
i siffror”. För varje specialitet har det utvecklats indikatorer 
som är direkta eller indirekta mått på vårdens kvalitet. 

Indikatorerna klassificeras in i en av kategorierna ”grön, 
gul eller röd” beroende på dess utfall i förhållande till hela 
gruppens median jämfört med andra regioner eller i för
hållande till ett målvärde. Grön anger att värdet klart över
stiger medianen och rött att det klart understiger den.  
Gult används för värden som ligger nära medianen. Blå  
används om det inte självklart är bra eller dåligt att ha ett 
visst målvärde. 

Region Stockholm utmärker sig inte åt någotdera hållet 
i förhållande till andra landsting. I förhållande till Social
styrelsens målnivåer dominerar dock de röda markering
arna, vilket indikerar att det finns en del att göra för att 
förbättra vårdkvaliteten. 
   

Vårdkvalitet för folksjukdomar
Ett sätt att mäta vårdkvalitet är att titta på utfall för några 
stora folksjukdomar. Överlevnaden i cancer har generellt 
ökat sedan 1995 (figur 2). Det kan bero på förändrade 
levnadsvanor, bättre hälsostatus, förändrade diagnostiska 
metoder och förbättrad behandling. 

Figur 1. Överlevnad vid olika cancerdiagnoser, 1995–2014 

 
Källa: Vården i siffror

Vårdens kvalitet
Vårdens kvalitet i Stockholms län ligger i nivå med andra regioner. Samtidigt finns det betydande  
förbättringspotential och vården i Region Stockholm når ännu inte upp till ett antal satta målnivåer  
för valda verksamheter. Vården för personer med kroniska sjukdomar har dock gjort stora framsteg.  
Majoriteten av invånarna har generellt ett stort förtroende för vården, men även där finns  
för bättringspotential.  

Tabell 1.  Utfall för Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm,  
i Öppna jämförelser 2018. 

Sjukdomar/åtgärd
Jämförelse med  
övriga regioner

Jämförelse med målnivå

Grön Gul Röd Blå Grön Gul Röd 

Hjärtsjukdomar 6 7 2 6 1 3

Stroke 1 10 1 3 1 5

Cancer 6 7 3 4 3 8

Diabetes 1 7 4 8

Psykisk hälsa 3 6 2 1 2

Kvinnosjukdomar 
och förlossning

4 5 3 2 4

Ortopedi 2 9 2 1

Njursjukdomar 3 6 1 1 3 2

SUMMA 26 57 18 4 105 17 5 32 54

Andel av alla 25% 54% 17% 4% 31% 9% 59%

Målnivåer definierade av Socialstyrelsen eller Nationella kvalitetsregister
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Hjärtsjukvården har förbättrats en del sedan 2010, men 
förbättringspotential kvarstår (figur 2). Dödligheten i hjärt
infarkt har nästan halverats sedan 2004 och sjukligheten 
har gått ned med omkring en tredjedel räknat per 100 000 
invånare.  

Figur 2. Utvecklingen av några indikatorer på hjärtsjukvårdens 
utveckling 2010–2017 

 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser. 

Stroke var tidigare en vanligare sjukdom än hjärtinfarkt, 
men har minskat så mycket att antalet nya fall nu ligger på 
samma nivå. Dödligheten har också minskat, om än inte 
lika mycket som sjukligheten. Under de senaste åren har 
det skett stora förbättringar av strokevården, bl.a. genom 
införande av s.k. strokeenheter och snabbt insättande av 
propplösande behandling. Andelen patienter som skrivs ut 
med blodförtunnande har också ökat under perioden och var 
2017 uppe i nästan 80%. 
Vad gäller diabetesvården har inrapporteringen av data 
påbörjats senare än för de nämnda sjukdomarna, så trender 
över längre tid är ännu svåra att se. Från 2014 har vård
indikatorernas värde varit tämligen oförändrade (figur 3). 

Figur 3. Utvecklingen av några indikatorer på diabetesvårdens 
utveckling 2014–2017 

 
Källa: Vården i siffror. 

Sekundärpreventivt arbete kan förebygga att patienter  
med kroniska sjukdomar drabbas av försämringar som  
kräver sjukhusvård. Med sekundär prevention avses insatser 
som förhindrar upprepning av sjukdom, medan primär pre
vention avser insatser som förhindrar att sjukdom uppstår. 
En måttlig positiv utveckling har skett både för Stockholm 
och riket som helhet från 2017 och framåt (figur 4). 

Figur 4. Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom;  
hjärtsvikt, astma, KOL och diabetes 

 

  
Källa: Vården i siffror 

 

Invånarnas syn på vården
Befolkningens bedömning är en viktig del i en samlade bild 
av hälso och sjukvårdens kvalitet. I Öppna jämförelser syns 
att en majoritet av Stockholms läns invånare har ett gott 
förtroende för vården. Mindre tillfredsställande är förtro
endet för 1177 Vårdguiden och upplevelserna bland dem som 
besökt en akutmottagning. 

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


