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Sex viktiga frågeställningar som rör kostnader, tillgänglighet, 
prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet (52 indikatorer)

• 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 den hälso- och sjukvård vi får?
• Blir vi friskare och lever längre?
• Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård 
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Sammanfattning VGR

• Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården? VGR har lägst strukturjusterad 
kostnad i landet.

• Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver? Tillgängligheten i 
primärvården i VGR är hög medan den är låg till akuten. Tillgängligheten inom 
den Specialiserade vården, inkl BUP behöver ökas. Utlokaliseringar och 
överbeläggningar ökar. Antalet utskrivningsklara dagar ökar och är högst i 
landet. 

• Hur väl bidrar hälso-och sjukvården till att hålla oss friska? Andelen riskpatienter 
med förmaksflimmer i VGR som får antikoagulantia är hög och når målnivån. 
Andelen diabetiker med riskfaktorer (fysisk inaktivitet) är något lägre i VGR än i 
riket, eller i nivå med riket (rökning) men behöver minskas ytterligare. Andelen 
patienter i VGR som deltar i fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt har ökat, 
men behöver ökas ytterligare.
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Sammanfattning VGR forts

• Hur är kvaliteten i den hälso- och sjukvård vi får? Andelen typ 2-diabetiker som 
har för högt blodsocker i VGR når inte den nationella målnivån. Andelen är för 
hög och behöver minska. Trycksår och VRI ökar i VGR, dock är PP-mätningar ngt 
svårvärderat. Låg Apgar-poäng hos nyfödda är en indikator som över tid haft en 
ogynnsam utveckling i landet, dock inte i VGR där andelen nyfödda med låg 
Apgar-poäng ligger stabilt på en låg nivå. Andel äldre med olämpliga läkemedel 
har minskat men behöver minskas ytterligare och andelen i VGR är högre än 
riket. Antal nya frakturer efter fragilitetsfraktur ökar och behöver minskas. 
Dödligheten efter hjärtinfarkt och stroke minskar. Femårsöverlevnaden efter 
cancer ökar.
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Sammanfattning VGR forts

• Blir vi friskare och lever längre? Ja. Självskattat hälsotillstånd inkl tandhälsa ökar 
och ligger i VGR på nivå med riket. Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet är låg 
i Sverige och VGR ligger i nivå med riket. Minskad dödlighet i ischemisk
hjärtsjukdom, stroke och vissa typer av cancer. Ingen minskad dödlighet pga
suicid (nivån i VGR är som i riket). 

• Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård? Antibiotikaanvändningen 
minskar och är lägre i VGR än i riket. Förtroendet för sjukvården som helhet och 
att sjukvården ges på lika villkor är något lägre i VGR än i riket. Sjukfrånvaron 
bland vårdpersonal var något högre i VGR jämfört med riket, gäller år 2016.



Område Antal indik. Bättre än 
riket

Sämre än 
riket

Bättre än 
föreg. period

Sämre än 
föreg. period

Hur mkt betalar 
vi?

1 1 0 0 1

Har vi tillgång till 
H o Sjv när vi 
behöver?

15 4 11 4 6

Hur väl bidrar H o 
Sjv till att hålla 
oss friska?

6 3 2 3 1

Hur är kvaliteten i 
H o Sjv som vi 
får?

18 7 10 8 6

Blir vi friskare och 
lever längre?

4 1 2 3 1

Hur bidrar H o Sjv
till en hållbar god 
vård?

5 2 3 1 1

Rankning av samtliga ingående 52 indikatorer
(VGR i förhållande till riket och föregående år)


