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Sammanfattning 
 Tillgängligheten förväntas nå fastställda vårdgarantier inom de närmaste åren 

 Behov/utnyttjande av sjukvård har ökat mer än förväntat av befolkningsökning 

 Förändringen av prestationer/sammanvägda prestationer speglar inte 

produktionsförändringen 

 Akutbesök som ej leder till inskrivning är den besökstyp som ökat mest 

 Akutbesök som ej leder till inskrivning förefaller vara en ineffektiv besöksform – sett 

ur remissynpunkt i systemet 

 Oavsett besökstyp ses en ökning av remisskrivandet 

 Med minskande antal besök hos läkare i primärvården ses en ökning av antal 

remisser 

 

Utvecklingen åren 2010 till 2015 visar på: 

 en ökning av sjukvårdsbehov/utnyttjande av sjukvård 

 ökat utnyttjande av akutmottagningar jämfört med annan besöksform (främst 

primärvård) 

 att ur remissynpunkt borde besök som inte leder till inskrivning ske på 

mottagning/primärvård och inte på akutmottagning då den senare förefaller mindre 

effektiv.   
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Beskrivning av uppdraget 

Bakgrund 
I olika redovisningar presenteras resultat som visar på negativ utveckling, t.ex. ”Vi utför 7 

procent fler timmar men vi gör bara 1,25 procent fler prestationer”1. I månadsrapporter visar 

uppföljningen av vårdgarantin en trend på sämre måluppfyllelse både till första besök och 

behandling2 trots att både prestationer och produktionen ökat. Uppföljning av ledtider på 

akutmottagningarna visar att de fortfarande är långa. Antal accepterade remisser ökar över 

tid och kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och framförallt akutsjukhusen är 

ökande. Samtidigt visar flera faktorer en positiv utveckling, t.ex. vårdens kvalitet, fler 

personer får vård och fler kan få behandling hemma.  

Uppföljningar visar på både en positiv och en negativ utveckling. Hur de hänger ihop och 

vad som påverkar deras respektive utvecklingen är däremot inte klarlagt. 

Uppdrag 
Uppdraget är att  

 Följa upp hur produktionen utvecklas över tid och analysera vad som driver 

denna utveckling.  

 Analysen ska innehålla beskrivning av hur resurser ökat över tid och av 

vårdens innehåll. 

 Beskriva hur produktionen borde utvecklas för att tillgängligheten ska vara i 

linje med fastställda vårdgarantier.  

Några faktorer som påverkar produktionen är förändrad finansiering, ökad befolkning, äldre 

befolkning, ändrade medicinska riktlinjer, nya rutiner för ökad kvalitet, nya behandlingar 

och mediciner. 

Arbetet har letts av Koncernavdelning data och analys, Sara Ribacke, Bill Hesselmar, Per 

Sjöli, med stöd av en grupp med representanter från Koncernstab utförarstyrning och 

samordning, Levi Siljemyr, och Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, 

Maria Larsson. 

  

 

1 Personalkostnadsanalys, presentation i ägarutskottet. 
2 Väntetids- och tillgänglighetsrapport. 
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Analysmodell 
Vanligen redovisas resultat och utveckling separat för varje enskild faktor. En sådan 

analysmodell har sina fördelar, men den ger sällan en bra helhetsbild då det kan vara svårt 

att se hur de olika delarna påverkar varandra. Läggs sedan resultaten från separat analyser 

bredvid varandra, som i nedanstående exempel, blir den samlade tolkningen svår då de går i 

olika riktningar. 

- ”Vi utför 7 procent fler timmar men vi gör bara 1,25 procent fler 

prestationer” 

- köerna till första besök och behandling ökar 

- ledtiderna på akuten är oförändrade 

- inflödet av remisserna ökar 

- kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar 

 

Vi har därför valt att titta på hur faktorer samvarierar genom att använda 

principalkomponentanalys. Principalkomponentanalys är en robust analysmetod för att 

beskriva och visualisera intressanta mönster i flerdimensionella data där data har linjär 

respons. Exempel på mönster är korrelationsstruktur, grupperingar och avvikare. Genom att 

reducera ett komplext dataset till ett hanterbart antal axlar (komponenter), kan variationen i 

ett dataset enkelt illustreras i ett två- eller tredimensionellt diagram. 

Metoden blir också bättre desto fler parametrar som analyseras samtidigt. Totalt har data 

tagits fram för mer än 100 faktorer för åren 2010-2015. Faktorerna täckte tillsammans in 

kostnader, befolkning, personal, besök läkare, antal elektiva operationer, väntande, inflöden 

till akuten, vårdplatser, beläggning, accepterade remisser m.m. För komplett lista se bilaga 1. 

Befolkningsutveckling 
Från år 2000 till 2005 ökade befolkningen i genomsnitt med 0,4 procent per år för att mellan 

2010 till 2015 öka med 0,8 procent per år. Totalt under perioden 2010 till 2015 ökade 

befolkningen i Västra Götaland med 4,3 procent.  

Figur 1. Befolkningsutveckling VGR 2000-2015 jämfört föregående år. 
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Hur samvarierar de olika variablerna? 
I stället för att studera en faktor i taget, har vi valt en analysmodell som bygger på att se hur 

”hela systemet” samvarierar. Detta görs i två steg, med principalkomponentanalys (PCA) 

och OPLS. Den senare är en utvidgning av PLS (Partial Least Squares regression to Latent 

Structures), en multivariatanalys där man studerar sambandet mellan en uppsättning 

variabler (X) och en annan uppsättning utvalda variabler (Y). I det ursprungliga urvalet 

inkluderade vi 112 variabler med olika enheter och skalor. Modellen hanterar detta genom 

att skala om alla variabler så att de blir jämförbara (dvs centreras och skalas till variansen 

1,0). Det innebär att bilderna blir visuellt tolkningsbara, men också att det numeriska värdet 

på regressions-koefficienterna i OPLS-modellen inte kan tolkas som motsvarande 

koefficient vid linjär regression. Däremot kan deras relativa påverkan på systemet jämföras, 

och statistisk säkerhet visas med hjälp av 95-procentiga konfidensintervall. 

I figur 2 visas resultatet från PCA-analysen (loading plot). Den horisontella linjen visar 

första principalkomponenten, den lodräta den andra komponenten. Diagrammet tolkas 

genom att titta på var de olika variablerna är lokaliserade, och hur de förhåller sig till 

varandra. Variabler som är lokaliserade nära centrum har liten påverkan på systemet. 

Variabler som är lokaliserade nära varandra korrelerar positivt, och variabler som är 

lokaliserade i diagonala kvadranter korrelerar negativt. Som exempel finner man att 

primärvårdsbesök läkare (nedre vänstra kvadranten) korrelerar negativt med annan kontakt 

läkare i primärvården (övre högra kvadranten), vilket inte är så konstigt om man väljer att 

ersätta ett läkarbesök med ett telefonsamtal. 

Längst ut till höger finner vi en tät klunga av variabler som ser ut att samvariera. Här finns t 

ex befolkningsökningen och förändringen i accepterade remisser. Detta, och andra samband 

relaterade till accepterade remisser, har vi analyserat vidare i en OPLS-modell. I den 

fortsatta analysen har antalet faktorer då vi i analys av remissflöden valt att exkludera 

kostnader. 

Figur 2. Två-dimensionell bild av principalkomponentanalys. 
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Förutom de visuella sambanden så ger analysen att 59,8 procent av variationen förklaras av 

första komponenten, 18,6 procent i andra.  

 

Vilka faktorer samvarierar med accepterade remisser? 
I en OPLS-modell (Ortogonal Partial Least Squares), där accepterade remisser är Y, visas 

hur övriga variabler korrelerar med den till vänster belägna Y-variabeln (figur 3). Y-axeln 

visar regressionskoefficienten för skalade värden med 95-procentigt konfidensintervall. 

Befolkningen är nummer 2 från vänster, och den korrelerar positivt med accepterade 

remisser. Med ökad befolkning ses ett ökat antal accepterade remisser. 

Akutbesök som ej leder till inskrivning (nr 12 från vänster) är också positivt korrelerad med 

accepterade remisser. Med ökat antal akutbesök som ej leder till inskrivning ses ett ökat 

antal accepterade remisser. 

Besök hos primärvårdsläkare, längst till höger, är negativt korrelerad till accepterade 

remisser. Med en minskad mängd besök hos primärvårdsläkare ses en ökad mängd 

accepterade remisser. 

Vid tolkningen av resultaten är det viktigt att minnas att det som visas är hur hela systemet 

beter sig, beskrivet utifrån hur de olika variablerna korrelerar med Y-variabeln. Det säger 

inget om orsakssamband, eller att remisserna nödvändigtvis skickats från akutmottagningen. 

Figur 3. Två-dimensionell bild av principalkomponentanalys. 
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Antal accepterade remisser och befolkningsökning 
I OPLS-analysen fann vi att antalet accepterade remisser samvarierade med 

befolkningsökningen, så att en ökande befolkning innebär fler accepterade remisser. För att 

kunna översätta detta resultat till tolkningsbara numeriska värden, har vi i en linjär 

regressionsmodell analyserat hur antalet accepterade remisser korrelerar med 

befolkningsökningen (figur 4). Analysen visar på en mycket god korrelation, och att antalet 

accepterade remisser ökar med 820 om befolkningen ökar med 1 000 invånare. Att 

korrelationen är stark var förväntat, men inte den kraftiga lutningen på kurvan, dvs. att en 

viss befolkningsökning innebar ett så stort antal accepterade remisser. Antalet remisser ökar 

oproportionerligt mycket vilket leder till ett ökat genomsnitt för remisser per invånare. 

Figur 4. Linjär regression, antal accepterade remisser och befolkning 2010-2015. 

Korrelationskoefficient 1 (p < 0,001), Regressionskoefficienten = 0,82 

 

Antal accepterade remisser i förhållande till besökstyper 
För att bättre förstå vilka faktorer som påverkar det höga antalet accepterade remisser i 

relation till befolkningsökning, har vi analyserat hur accepterad remisser samvarierar med 

olika besökstyper, och hur denna samvariation ser ut efter att hänsyn tagits till 

befolkningsökningen. 

Figur 5 visar regressionskoefficienterna för accepterade remisser. Blå staplar ojusterat och 

röda staplar justerat för befolkningsökningen. Längst till höger i figuren visas resultaten för 

accepterade remisser och akutbesök som inte leder till inskrivning på sjukhus. Ojusterat 

innebär i hela systemet en ökning med 176 accepterade remisser vid en ökning med 100 

akutbesök som inte leder till inskrivning. Tar man hänsyn till befolkningsökningen kan man 

se hur förändringar av olika besökstyper påverkar antalet accepterade remisser (röda 

staplar). Dessa visar att ökade besök till läkare i specialiserad vård och läkare i primärvård 
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inte innebär något ökat antal accepterade remisser mer än förväntat av 

befolkningsökningen3. Däremot innebär besök på akutmottagning, som inte leder till 

inskrivning ett klart ökat antal remisser mer än förväntat av befolkningsökningen. En ökning 

med 100 besök på akutmottagningen innebär en ökning i hela systemet med 45 accepterade 

remisser. Även en ökning av övriga besök (ej läkare) genererar något fler accepterade 

remisser i systemet, det vill säga något fler än förväntat av befolkningsökningen. Även om 

det ökade antalet accepterade remisser kopplade till besök på akutmottagning inte 

nödvändigtvis skrivs på akutmottagningen, är tolkningen att vård på akutmottagning, som 

inte leder till inskrivning eller behöver sjukhusets resurser, är en ur denna synvinkel 

ineffektiv vårdform.  

Figur 5. Regressionskoefficienter för linjär regression av antal accepterade remisser i förhållande till 
olika besökstyper, ojusterat respektive ojusterat för befolkningsökning. Baserat på data 2010-2015.  

 

Justerat för befolkningsökning: 

• Ökning av läkarbesök innebär inte fler remisser än förväntat. 

• Ökning av akutbesök med 100 ger ökning av accepterade remisser med 45. 

Att en ökning av akutbesök som inte leder till inskrivning genererar fler accepterade 

remisser än förväntat utifrån befolkningsökningen kan få stor inverkan på totala antalet 

accepterade remisser om också akutbesöken ökat mer än förväntat. Figur 6 visar hur de olika 

besökstyperna förändrats under perioden 2010 till 2015. Befolkningen har ökat med 4,3 

procent, men akutbesök som inte leder till inskrivning har ökat med 14,6 procent samtidigt 

som besök till primärvårdsläkare minskat med 7 procent. Akutbesök som leder till 

 

3 I en rapport från 2014 finns bl.a. en analys av utveckling av accepterade remisser och ej accepterade remisser 

samt remisstyp (gruppering av vem som skickat en remiss, t.ex. primärvård, specialistläkare, egen vårdbegäran 

och intern konsultation). Period som jämfördes var jan-aug 2013 och jan-aug 2014. ”Sammanställning av 

förändringar i köer till första besök och påverkande faktorer”, Levi Siljemyr och Sara Ribacke.  
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inskrivningsbesök har ökat med 5,0 procent under samma period, vilket i stort följer 

befolkningsutvecklingen.  

Under samma tidsperiod har de accepterade remisserna ökat med 18,4 procent. Vi finner 

således att den ur remissynpunkt minst effektiva vårdformen ökat mest, betydligt mer än 

befolkningsökningen, vilket kan innebära att antalet accepterade remisser är högre än 

förväntat. 

Anmärkning: Utvecklingen av besök till läkare i primärvården visar på en topp åren 2010 och 
2011 vilket påverkar analysen. Besöken till läkare inom primärvården ökade varje från 2000 
till 2011 för att sedan dess minska för varje år. Införandet av vårdval VG primärvård hösten 
2009 påverkade besöksmönstret 2010 och 2011 och även influensapandemin hösten 2009. 

Figur 6. Ökning av olika besökstyper mellan 2010 och 2015. (Unika vårdk = Unika vårdkontakter, 
Akutbesök ej inskr = Akutbesök ej inskrivna, Besök läk = Besök läkare, PV = Primärvård, PV ind kont 
= Primärvård indirekta kontakter, PV övr bes = Primärvård besök övriga personalgrupper) 
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Har vårt mönster att skriva och använda remisser förändrats 
under tiden 2010 – 2015?  
För att studera om användandet av remiss förändrats över tid, har vi analyserat antalet 

remisser i förhållande till antalet besök per besöksform (tabell 1). Man finner att andelen 

remisser per besök under perioden 2010 till 2015 ökat något. Trots den relativt sett diskreta 

ökningen i andelen remisser per besök blir påverkan på totala antalet accepterade remisser 

ändå högt då antalet besök till läkare och akutmottagningar i regionen är högt.   

Tabell 1. Förändring av andel accepterade remisser per besökstyp 2010-2015. 

År Acc rem/ 
PV_besök 

läkare 

Acc rem/ 
PV_bes övriga 

Acc rem/ 
PV_indiriekt 

kontakt 

Acc rem/ 
Akutbesök 

2010 0,14 0,24 0,77 1,40 

2011 0,14 0,24 0,62 1,39 

2012 0,14 0,25 0,54 1,39 

2013 0,14 0,25 0,51 1,41 

2014 0,14 0,26 0,47 1,41 

2015 0,15 0,26 0,42* 1,45 

* Halvering pga dubblering av bättre besöksregistrering 

 

 

 

  

Sammanfattning utveckling av accepterade remisser 

 Behov och utnyttjande av sjukvård har under perioden 2010 till 2015 

ökat mer än förväntat om man ser till befolkningsökningen under 

motsvarande tid. 

 Akutbesök på sjukhus som ej leder till inskrivning är den besökstyp 

som ökat mest. 

 Akutbesök som leder till inskrivning har ökat med 5,0 procent 

2010-2015, vilket i stort följer befolkningsökningen  

 Akutbesök på sjukhus som ej leder till inskrivning förefaller vara en 

ineffektiv besöksform – sett ur remissynpunkt i systemet. 

 Oavsett besökstyp ses en viss ökning av remisskrivandet 
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Förklarar det ökade antalet akutbesök, som ej leder till 
inskrivning, ökningen i antal remisser? 
 

För att undersöka hur väl modellen förklarar orsaken till den oväntat höga ökningen av 

accepterade remisser 2010 - 2015, sett i relation till befolkningsökningen under samma tid, 

har vi gjort ett räkneexempel där vi ser hur det skulle varit om flera faktorer 2015 var på 

samma nivå som 2010. Exemplet baseras således på flera ”om”, vilket gör att det skall tolkas 

med försiktighet. 

I figur 7 finner vi att befolkningen i genomsnitt ökat med 13 737 per år, och att antalet 

accepterade remisser i genomsnitt ökat med 11 348 per år.    

Figur 7. Populationsökning och ökning av remisser 2010-2015, linjär regression.  

 

I figur 8 har vi lagt in kurvan för antalet accepterade remisser, om antalet remisser per 

invånare varit detsamma 2015 som 2010. Det skulle i så fall innebära att antalet remisser i 

genomsnitt skulle ökat med 2 828 per år. 

y = 11 348x + 312 682

y = 13 737x + 1 563 109

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Accepterade remisser

Population



13 

Figur 8. Populationsökning och ökning av accepterade remisser, samt förväntad ökning av 
accepterade remisser om antalet remisser per invånare vore detsamma 2010 som 2015. Linjär 

regression.  

 

År 2010 skrevs 0,206 remisser per invånare och 0,234 per invånare år 2015. Skillnaden 

motsvarar 59 907 remisser. 

Om vi år 2015 fortsatt skriva 0,206 remisser per invånare borde ökningen varit 14 079 

remisser, och inte 59 907. Skillnad mot förväntat är 59 907 – 14 079 = 45 828 remisser. 

År 2010 var det 0,147 akutbesök per invånare och 0,161 år 2015. Skillnaden motsvarar 

33 739 besök.  

Om vi år 2015 fortsatt med 0,147 akutbesök per invånare hade det varit 10 026 besök.  

Enligt figur 5 ökar accepterade remisser med 1,76 om akutbesök ökar med 1 (gäller hela 

systemet). 

1,76 x 10 026 förväntade besök = 17 645 förväntade remisser. 59 907 faktiska remisser – 

17 645 förväntade remisser = 41 736, det vill säga nästan de 45 828 remisser som är 

skillnaden mot det förväntade. 

I tabell 2 finns en sammanställning av resultaten.   

Sammanfattningsvis stöder exemplet vår tolkning, att den stora ökningen av antalet 

accepterade remisser under perioden 2010 till 2015 till stora delar förklaras av ett förändrat 

sökmönster där patienterna i högre utsträckning väljer att söka vård på akutmottagning i 

stället för på vårdcentral. Att det förändrade sökmönstret påverkar antalet accepterade 

remisser beror på att akutmottagningen, i det här perspektivet, är en ineffektiv vårdform för 

patienter som inte behöver sjukhusets resurser. 
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Tabell 2. Sammanställning av resultat om remisser. 

 2010 2015 Differens Kommentar 

Remisser/invånare 0,206 0,234 + 59 907 remisser  

Om 0,206 remisser även 2015   + 14 079 remisser  

   + 45 828 Skillnad mot förväntat 

Akutbesök/invånare 0,147 0,161 +33 739 besök  

Om 0,147 även 2015    +10 026 besök  

1,76 remisser/akutbesök (gäller hela systemet) 

1,76 x 10 026 = 17 645 59 907 – 17 645 = 41 736 => dvs. nästan 45 828 som är skillnaden mot 

förväntat 

 

 

 

  
Sammanfattning av ökning av antalet remisser 

 den stora ökningen av antalet accepterade remisser under 

perioden 2010 till 2015 till stora delar förklaras av ett förändrat 

sökmönster där patienterna i högre utsträckning väljer att söka 

vård på akutmottagning i stället för på vårdcentral. 
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Utveckling av produktion över tid 
I den löpande uppföljning på regionövergripande nivå används 

produktion/prestation/sammanvägda prestationer som ett mått på produktion.  Syftet med 

den löpande redovisningen är att på enhetligt och jämförbart sätt få en rättvisande bild av 

sjukhusens produktionsutveckling4. Måtten bygger i grunden på besök eller telefonkontakt. 

Med ett sådant sett att räkna har prestationerna ökat med 1,25 procent. 

Ett alternativt sätt att se utveckling av vårdproduktion är att titta på åtgärder. Nedan visas 

exempel på hur antal behandlingar inom tre stora medicinska områden sett ut 2010 till 2015. 

Grupperingen baserar på registrerade åtgärdskoder5.  

Figur 9. Utveckling av behandlingar, endoskopier, kirurgiska ingrepp och medicinsk behandling, 
2010-2015. 

 

Alla åtgärder har ökat över tid i antal vårdkontakter och antal personer som fått behandling. 

För kirurgiska åtgärder har antalet individer ökat i nivå med befolkningen medan 

vårdkontakterna lite mer. Endoskopier och medicinsk behandling ökar mer än befolkning 

både sett till antal individer som fått behandling och antal behandlingar. De två grupperna av 

behandlingar är tunga kostnadskrävande- och personalkrävande behandlingar. 

Tabell 3. Utveckling av behandlingar, endoskopier, kirurgiska ingrepp och medicinsk behandling, 
2010-2015. Enhet = procent. 

 Endoscopier, 

% 

Kirurgiska 

åtgärder, % 

Medicinsk 

behandling, % 

 Antal koder  8 6 15 

 Antal vårdkontakter  9 7 9 

 Antal Individer  7 4 10 

 

Vårdens innehåll utvecklas ständigt med nya behandlingar, nya mediciner, nya arbetssätt, 

nya medicinska riktlinjer, kvalitetsmål, införandet av standardiserade vårdförlopp, individers 

 

4 Regionalt regelverk för prestationsredovisning. Diarienummer RS 46-2014. 
5 Endoskopier = alla KVÅ-koder som börjar på U. Kirurgiska ingrepp = alla kirurgiska koder som inte är 

Sidoinformation, tilläggskoder, diagnostiska åtgärder eller anestesikoder. Medicinsk behandling = de koder 

som avser behandling och inte faller in under kapitlet utredningskoder eller administrativa/utbildningskoder. 
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förväntan, nya lagar m.m.. Medan måttet för uppföljning av produktion/prestationer inte har 

förändrats i samma utsträckning över tid. Det finns en fördröjning i att fånga förändrade 

behandlingsrutiner och verksamheternas faktiska innehåll, t.ex. speglas inte: 

kontaktsköterskor, multidisciplinära konferenser och teambesök. Det skapar glapp i 

ersättning för verksamheten och är ogynnsam för verksamhetsutveckling. 

Krav på administrativa arbetsuppgifter som tar tid i anspråk och ses som ett viktigt led i 

patientsäkerhet och verksamhetsutveckling t.ex. dokumentationskrav och registrering i 

kvalitetsregister, syns inte och har ökat över tid på bekostnad av direkta patientkontakter.  

Viktigt är att komma ihåg är också att måtten kvalitet, tillgänglighet, ekonomi och 

produktion ofta används för att bl.a. möjliggöra en löpande redovisning på ett enhetligt och 

jämförbart sätt för få en rättvisande bild av sjukhusens utveckling. Dom har inte definierats 

för att ge en så bra bild som möjligt av det som görs för att patienten ska få så bra och god 

vård som möjligt. När innehållet i vården förändras riskerar därför produktionsmåtten att 

spegla allt mindre av det som sker inom ramen för patientens behandling. 

Produktion för att klara tillgänglighet 
Trenden under en lång tid har varit fler och fler som väntar och att fler tvingas vänta längre 

än den lagstadgade tiden i vårdgarantin. De senaste två åren har regionen arbetat mer samlat 

med produktionsstyrning ur ett regionperspektiv. Regionen måste gemensamt fortsätta att 

arbeta för att nå strukturell balans inom produktions- och kapacitetsområdet (PK-området 

står för 90 procent av antalet väntande över 90 dagar). Orsakerna till problem med 

tillgänglighet är kända, t.ex. att beställningar inte varit i nivå med prognostiserat behov och 

avtalskonstruktioner har varit försvårande för att nyttja volymerna av köpt vård. Däremot 

har det funnits balans mellan beställd egen produktion och producerad egen produktion. 

Under tiden som köerna växt har det till det prognostiserade behovet tillkommit ett 

ackumulerat behov av att korta köerna. 

Med de erfarenheterna har avtal för köpt vård skrivits om, vilket innebär att kommande 

beställningar förväntas motsvara efterfrågan med en helårseffekt 2017. 

Kvalitet i vården – förändring över tid 
Det är möjligt att mäta hur kvaliteten i vården utvecklas över tid för många specifika 

processer och behandlingar, men inte att ge något sammanvägt mått på hur kvaliteten 

förändrats. I figur 10 försöker vi presentera en sådan sammanvägning, baserad på resultat för 

åren 2010 – 2015 från nationella kvalitetsregister, så som de presenterades i 

Verksamhetsanalys 2016 vid publicering den 7 juni 2016. Hjärtsjukvård och cancersjukvård 

är inte inkluderade då resultaten inte var tillgängliga den 7 juni, men det är vår bedömning 

att de inte skulle förändra resultatet i någon nämnvärd grad, i alla fall inte utifrån syftet att 

ge en grov bild av hur kvaliteten för viktiga delar av vården utvecklats sedan 2010. För att 

undvika att enstaka sjukdomar och tillstånd får alltför stor inverkan på resultatet har vi valt 

att enbart räkna en indikator för varje tillstånd/sjukdom (tabell 4). 

Sammanvägningen är gjord utan någon viktning av de ingående variablerna. Varje 

sjukdom/tillstånd är således ”lika mycket värd”. För varje variabel (sjukdom/tillstånd) har vi 
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beräknat hur kvaliteteten förbättrats eller försämrats under perioden 2010 – 2015, uttryckt i 

procent. Sammanvägningen är ett medelvärde av förändringen för de ingående variablerna. 

Under perioden 2010 – 2015 har den sammanvägda kvaliteten, så som den beräknats enligt 

ovan, i genomsnitt ökat med 29 procent. 

Figur 10. Genomsnittlig utveckling av kvalitet, 2010-2015. 

Detta sammanvägda mått är förstås bara ett sätt att se på hur kvaliteten i sjukvården 

förändrats, och det är på intet sätt heltäckande. Men det kan ändå visa på att alla de små och 

kontinuerliga förbättringar som dagligen görs inom sjukvården också leder till en allt bättre 

sjukvård för medborgarna. 

Tabell 4. Förteckning över variabler som ingår i bedömningen av kvalitet. Endast en indikator per 
sjukdom/tillstånd, för att vissa ”indikatortäta” områden inte skall få alltför stor tyngd. 

Variabler som ingår i bedömningen av kvalitet per sjukdom/tillstånd 

Carotis: Operation inom 14 dagar Hysterektomi: Komplikationer 

Op aortaaneurysm: Död inom 90 dagar Prolaps: Framfallssymtom 

Kärlkirurgi: Död eller amputation Urininkontinens: Kontinens 

Obesitas: Minskad övervikt efter 2 år Diabetes barn: HbA1c 

Bipolär: Återfall i skov CP: Sträckförmåga i knä 

Depression: ECT Gastroenterit barn: Oplanerad återinskrivning 

Psykos: Lkm genomgång Astma barn: Oplanerad återinskrivning 

Rättspsyk: Återfall brott Diabetes typ 1 vuxna: HbA1c 

IVA: SMR HIV: Viruskontroll 

Allmänkirurgi: Bråck reoperation Höft op: Operation inom 24 tim 

Benskörhetet: Läkemedelsbehandling Stroke: Reperfusion 

Ögon: Synnedsättning kataraktoperation  
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Utveckling av kostnader 
Över tid ses ökade kostnader för vården som ges i VGR, om kostnaderna direkt speglar 

kvaliteten har inte analyserats i arbetet, men det kan antas att förbättrade och mer 

patientsäkra behandlingsmetoder i flera avseenden kan bli kostnadsdrivande; t.ex. dyrare 

läkemedel, tekniska hjälpmedel, både organisatoriska och patientnära, och mer 

resurskrävande i form av personal, såväl i antal och kompetens. Antalet personer, både 

hälso- och sjukvårdspersonal och övrig som idag arbetar inom specialistsjukvården är 

betydligt fler än det var 2010. 

Figur 11. Kostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvården i VGR, specialistsjukhusen (SU, NU, SÄS, 

SkaS, KS, AL, ANS och FSS) samt budgeterade kostnader för VGR för åren 2010-2015.  
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Sammanfattning  

 Tillgängligheten förväntas nå fastställda vårdgarantier inom de 

närmaste åren 

 Behov/utnyttjande av sjukvård har ökat mer än förväntat av 

befolkningsökning 

 Förändringen av prestationer/sammanvägda prestationer speglar inte 

produktionsförändringen 

 Akutbesök som ej leder till inskrivning är den besökstyp som ökat 

mest 

 Akutbesök som ej leder till inskrivning förefaller vara en ineffektiv 

besöksform – sett ur remissynpunkt i systemet 

 Oavsett besökstyp ses en ökning av remisskrivandet 

 Med minskande antal besök hos läkare i primärvården ses en ökning 

av antal remisser 

 

Utvecklingen åren 2010 till 2015 visar på: 

 en ökning av sjukvårdsbehov/utnyttjande av sjukvård 

 ökat utnyttjande av akutmottagningar jämfört med annan 

besöksform (främst primärvård) 

 att ur remissynpunkt borde besök som inte leder till inskrivning ske 

på mottagning/primärvård och inte på akutmottagning då den senare 

förefaller mindre effektiv.   
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Bilaga 1 
Lista på mått där värden för perioden 2010 till 2015 tagits fram för fortsatt analys. 

 

Mått Kommentar 

Antal väntande första besök Totalt, över 90 dagar, färre än 90 dagar 

Antal väntande till behandling/operation Totalt, över 90 dagar, färre än 90 dagar 

Antal accepterade remisser 
Enligt PK-modellen med schablonberäkning 
för 2010 och för SkaS även 2011 och 2012. 

Antal besök akutmottagning 
Inskrivningsbesök respektive ej 
inskrivningsbesök 

Antal besök läkare 
Specialiserad vård respektive primärvård, 
samt per läkare eller övrig vårdpersonal 

Antal indirekt kontakt 
Specialiserad vård respektive primärvård, 
samt per läkare eller övrig vårdpersonal 

Antal annan kontakt 
Specialiserad vård respektive primärvård, 
samt per läkare eller övrig vårdpersonal 

Antal vårdtillfällen Somatik respektive psykiatri 

Antal vårddagar Somatik respektive psykiatri 

Medelvårdtid Somatik respektive psykiatri 

Antal vårdplatser Somatik respektive psykiatri 

Antal överbeläggningar Somatik respektive psykiatri 

Antal unika individer 
Somatik och psykiatri, primärvård samt 
primärvård och specialiserad vård 

Antal vårdrelaterade infektioner VRI 

Antal elektiva operationer 
För olika åldersklasser: 0-17, 18-64, 65-79 
och 80- 

Antal akuta operationer  
För olika åldersklasser: 0-17, 18-64, 65-79 
och 80- 

Utskrivningsklara Vårddagar/1000 invånare 

Antal dagar 

Antal dagar från klar till 
vårdplaneringsmöte, till vårdplan klar, till 
utskrivningsklar, till vårdplanering klar,  av 
kommun betalda, medicinsk vårdplats ej 
klar  

Medeldagar 

Medeldagar från klar till vårdplaneringsmöte, 
till vårdplan klar, till utskrivningsklar, till 
vårdplanering klar,  av kommun betalda, 
medicinsk vårdplats ej klar 
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Mått Kommentar 

CMI-ACG 

CMI = Case Mix Index, ACG = Adjusted 
Clinical Groups.  
CMI-ACG bygger på patienters ACG-
gruppering under en 15-månaders period. 
Varje patient får en s.k. ACG-vikt under 
denna period. Summan av vikterna 
divideras med antal patienter och ger CMI-
ACG. 

Kvalitet 2010-2014 

Budget Hälso- och sjukvård 

Kostnader Hälso- och sjukvård 

Kostnad patientskador Vårdskador, (LÖF) 

Kostnad/viktad vårdkontakt 
I primärvård respektive slutenvård samt för 
VGR respektive riket 

Arbetat tid 
För olika yrkeskategorier och per 
öppenvård respektive slutenvård 

Nettoårsarbetare 
För olika yrkeskategorier och per 
öppenvård respektive slutenvård. 
Utveckling nettoårsarbetare se nedan. 

Befolkning 
Totalt, per kön och för olika åldersklasser 0-
17, 18-64, 65-79 och 80-  

Medellivslängd Totalt och per kön 

 

 

Utveckling av nettoårsarbetare inom specialistsjukvården (SU, NU, SÄS, SkaS, KS, AL, ANS och 

FSS) inom VGR. 

VGR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 jmf 

2010 

Sjuksköterskor, barnmorskor 8 619 8 808 9 004 9 069 9 131 9 023 +404 

Undersköterskor m.fl. 5 987 5 956 5 843 5 834 6 108 6 142 +155 

Läkare 3 583 3 820 3 901 3 964 4 094 4 193 +610 

Tandläkare 10 10 10 11 14 11 +1 

Tandsköterskor, -hygienister 22 22 20 20 21 19 -3 

Administratör, vård 1 916 1 925 1 900 1 913 1 924 1 931 +15 

Rehabilitering och förebyggande 1 855 1 852 1 845 1 866 1 867 1 872 +17 

Sjukhustekniker/labpersonal 1 354 1 380 1 384 1 403 1 444 1 479 +125 

Utbildning, kultur och fritid 110 112 122 117 114 113 +3 

Teknik, hantverkare 73 69 75 80 81 86 +13 

Kök, städ, tvätt 73 69 68 73 75 97 +24 

Administration 2 188 2 243 2 253 2 239 2 303 2 386 +198 

Totalt 25 789 26 265 26 426 26 589 27 176 27 353 +1 564 
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Bilaga 2 
Befolkningsutveckling år 2000 och framåt. 

 

År Befolkning Ökning jmf 
föregående 

år 

% ökning jmf 
föregående 

år 

% ökning 
2015 jmf 

2010 

2000 1 494 641 5 932 0,4%  

2001 1 500 857 6 216 0,4%  

2002 1 508 230 7 373 0,5%  

2003 1 514 992 6 762 0,4%  

2004 1 521 895 6 903 0,5%  

2005 1 528 455 6 560 0,4%  

2006 1 538 284 9 829 0,6%  

2007 1 547 298 9 014 0,6%  

2008 1 558 130 10 832 0,7%  

2009 1 569 458 11 328 0,7%  

2010 1 580 297 10 839 0,7%  

2011 1 590 604 10 307 0,7%  

2012 1 600 447 9 843 0,6%  

2013 1 615 084 14 637 0,9%  

2014 1 632 012 16 928 1,0%  

2015 1 648 682 16 670 1,0% 4,3% 

 

Antal invånare per 5-års klass 2010 och 2015. 
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