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Historik 
 Kvalitetsregistersatsningen ”Guldgruvan”

”Nationella kvalitetsregister ska också vara utformade så att patienterna kan vara delaktiga i vården”

”Vid utgången av 2016 ska 80% av de Nationella Kvalitetsregistren presentera resultatdata för patienterna”

 Grönt ljus för Öppna jämförelser? Utvärdering gjord av Vårdanalys 2012

”Det saknas i stor utsträckning en verklig transparens för patienter och medborgare avseende vårdens kvalitet och effektivitet. 

Öppna jämförelser har förvisso bidragit till att medborgarna och patienterna har möjlighet till insyn i det som tidigare varit helt och 

hållet en intern angelägenhet för vården. Men för att patienter och medborgare ska kunna tillgodogöra sig resultaten krävs 

avsevärt förbättrade kommunikationskanaler och presentationsformer, liksom förstärkt tolkning och analys av data.” 
http://www.vardanalys.se/Om-Vardanalys/DN-Debatt-OJ/

 Flera Vårdvalsprojekt – nationellt, men även regionalt. ”Att välja med fötterna” Kvalitet genom privatisering. 

 Samtidigt – behovet av indikatorer för styrning och ledning 

 flera register på ett ställe ”en ingång”

 enkelt att ta fram attraktiva och ändamålsenliga presentationer 

 möjligt med mer frekventa uppdateringar än en gång per år

 tidigare uppdateringar än december året efter

http://www.vardanalys.se/Om-Vardanalys/DN-Debatt-OJ/


 Köping 24 701

 Sala 21 338

 Fagersta 12 175

 Västerås 132 886

 Arboga 13 385

 Hallstahammar 15 020

 Skinnskatteberg 4 735

 Surahammar 10 123

 Kungsör 8 217

 Norberg 5 866 

10 kommuner 

Centralort Västerås

248 446* invånare totalt * Källa: SCB per 2006-11-01

Vem är jag?

Emma Vintemon

Jobbat i Västmanland 

med uppföljning, 

kommunikation, IT-

strategi. 

Ansvarat för 1177.se, 

Hitta och jämför vård, 

Mina Vårdkontakter.

Ansvarat för Vården i 

siffror. 



 Informerad och kunnig patient

 Som kan jämföra och har insyn

 Som kan välja/agera – i vid bemärkelse

… men även välja utförare



Invånare

Kvalitets 
register

Indikatorer

Styrning och ledning

Samhälls- och hälsointresserad; fritidspolitiker, media, 
lärare, enskilda invånare. Syfte; insyn, hälso- och sjukvårdens 
utveckling, styrning osv. 

Patient och anhörig; Syfte; Stärka individen. Främja 
och upprätthålla hälsa genom att öka hens 
handlingsutrymme. 

Verksamhetschef på vårdenhet. Styra och leda sin egen 
verksamhet i vardagen. Planera, utvärdera, prioritera. 

Politiker och högre tjänstemän i kommun och 
landsting. Styra och leda på en övergripande nivå. 
Regionala och lokala satsningar i relation till andra 
satsningar och andra regioner. Benchmarking.  

”Borde inte jag ha en blodfetts-sänkande 

behandling efter min Stroke?  Mitt 

landsting är mer restriktiva med den 

behandlingen än andra, och här på 

Sunderbyn är man dessutom mindre nöjd 

med rehabiliteringen efter ett år, än i 

Kiruna. Det måste jag fråga min läkare 

om…” 

”Varför har vi högre dödlighet i Stroke 

här i Blekinge än tex Norrbotten, trots 

att det inte kan förklaras med sociala 

faktorer, benägenheten att söka vård, 

eller avstånd till sjukhus…” 

”Enligt socialstyrelsens nationella 

riktlinjer ska vård i akutfasen av stroke 

bedrivas vid särskilda strokeenheter 

med multidiciplinära team. Det sker en 

ökning i hela landet och könsskillnader 

är utjämnade. Men varför har Västerås 

lasarett så låg procent? ”

”Här i Jämtland är återinsjuknandet i 

Stroke störst i landet. Hur kan vi jobba 

förebyggande med våra patienter för att 

ändra på den trenden? Vilka åtgärder är 

verkningsfulla och hur kan vi lägga in det i 

våra dagliga rutiner?”



Invånare

Kvalitets 
register

Indikatorer

Styrning och ledning

Samhälls- och hälsointresserad; fritidspolitiker, media, 
lärare, enskilda invånare. Syfte; insyn, hälso- och sjukvårdens 
utveckling, styrning osv. 

Patient och anhörig; Syfte; Stärka individen. Främja 
och upprätthålla hälsa genom att öka hens 
handlingsutrymme. 
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verksamhet i vardagen. Planera, utvärdera, prioritera. 

Politiker och högre tjänstemän i kommun och 
landsting. Styra och leda på en övergripande nivå. 
Regionala och lokala satsningar i relation till andra 
satsningar och andra regioner. Benchmarking.  

Kontrakt

Vi behöver veta behoven i de olika 

”rutorna” för att kunna veta vilka 

indikatorer som är relevanta för 

vilka målgrupper. Men även VAR 

och HUR ska indikatorerna 

presenteras för att komma till 

verklig nytta och användas?



Invånare

Kvalitets 
register

Indikatorer

Styrning och ledning

Samhälls- och hälsointresserad; fritidspolitiker, media, 
lärare, enskilda invånare. Syfte; insyn, hälso- och sjukvårdens 
utveckling, styrning osv. 

Patient och anhörig; Syfte; Stärka individen. Främja 
och upprätthålla hälsa genom att öka hens 
handlingsutrymme. 

Verksamhetschef på vårdenhet. Styra och leda sin egen 
verksamhet i vardagen. Planera, utvärdera, prioritera. 

Politiker och högre tjänstemän i kommun och 
landsting. Styra och leda på en övergripande nivå. 
Regionala och lokala satsningar i relation till andra 
satsningar och andra regioner. Benchmarking.  
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Vad?
Hur?
Var?

Vad?
Hur?
Var?

Vad?
Hur?
Var?

Vad?
Hur?
Var?



1 regional 

utdata

1 regional 

utdata
Kolada1177.se

Vår 

utdataportal



1 regional 

utdata

1 regional 

utdata
Kolada1177.se

Vår 

utdataportal

Nationella tjänsteplattformen, inkl metadatakatalog.



Vården i siffror
för styrning, ledning och 

förbättringsarbete

1177 Vårdguiden och innovatörer 
för patienter och invånare

Nationell tjänsteplattform

Öppen 

data

plattform

Kvalitetsregister

Socialstyrelsen

SKL

Landstingens 

datalager

Kvalitetsindikatorkatalog



1177.se

 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Hitta-vard/Vastra-

Gotaland/Kontakt/Angereds-Lakarhus-Angered/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Hitta-vard/Vastra-Gotaland/Kontakt/Angereds-Lakarhus-Angered/


Erfarenheter

 Svårt! Vad har verklig effekt? Och 

vilken effekt är vi egentligen ute 

efter?

 Resultat och processmått… 

 Värderar annat än kvalitet? 

Förutsätter helt enkelt kvalitet

Uthållighet

Hitta och välja
Granska 

och förklara 

Följsamhet till 
rekommen

dationer

Förbereda 

och förstå

Bättre och 

smidigare process

Placebo?

Förtroende, trygghet

Känsla av makt

Styra marknads 

krafter?
Mina egna 

värden i relation 

till andra

Eget ansvar

Apati? 

Hopplöshet?

Förbättrar kvaliteten på 

vården

Offentlig debatt. 

Kompetenshöjning. 

Öppenhet. 

Transperens. 



Vården i siffror

 https://vardenisiffror.se/

https://vardenisiffror.se/
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Fyra grupper av behov och förväntningar



Tack!

Emma Vintemon, Sveriges Kommuner och Landsting

emma.vintemon@skl.se

Tfn +46727-238909

mailto:emma.vintemon@skl.se

