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Förbättringsområden

FOKUSOMRÅDE Verksamhetsstyrning och uppföljning

Vision

Patientvärdet i fokus
Patientrelaterade utfallsmått ska vara centrala på alla nivåer 
av styrning och uppföljning. Patienten ska också vara en 
naturlig del i framtagandet av nya utfallsmått. Gemensamma 
och standardiserade kvalitetsmått ska vara anpassade för en 
flödesbaserad vård där styrning och uppföljning måste vara 
möjligt längs med hela patientflödet  och möjliggöra 
benchmarking.

Tillgång till uppföljningsdata 
Lättillgänglig, automatiserad och aktuell data ska ge förmåga 
till daglig uppföljning vid behov och ge underlag till löpande 
förbättringsarbete.

Hinder

Informatik

System behöver sammankopplas 
för att ge förmåga till att jämföra, 
konsolidera och tolka mått 
gällande kvalitet, ekonomi, 
personal och patientnöjdhet 

Processer och organisationer 

Processer och organisationer och 
dess styrning och uppföljning 
behöver kunna anpassas till nya 
önskade arbetssätt med en snabb 
omställningsförmåga. 

Juridik

Patentlagstiftningarnas utformning begränsar 
informationsdelning mellan vårdgivare. 
Kommunallagens utformning ger utrymme för 
respektive region/landsting och förvaltning att 
utforma sin egen styrmodell

Förmåga till uppföljning och styrning är direkt beroende av kvalitet på indata. 
Avsaknad av gemensamma begrepp och definitioner hindrar uppföljning och 
analys på aggregerad nivå och förhindrar koordinering av patientflöden mellan 
vårdutförare.

Gemensamma termer, begrepp och definitioner

Behovsplanering ur ett befolkningsperspektiv
Behov av  ökad förmåga till behovsanalyser och. Data och beslutsunderlag för 
konsumtion av hälso- och sjukvård saknar kompletterande dimensioner så 
som geografi och befolkningsgrupper.

Styrningen utgår från att stärka patienten och överlåta mer till individen. Styrning och uppföljning möjliggör och stödjer evidensbaserad 
vård och patientprocesser med säker kommunikation inom vårdgivare, mellan vårdgivare och i hela vårdsystemet. Data för styrning och 
uppföljning är tillgänglig, aktuell och kvalitetssäkrad med hög grad av transparens kring utfall och jämförelser. Verksamhetsstyrningen 
säkrar ett totalt sett effektivt resursutnyttjande över organisationsgränser inom landsting och region, men även i förhållande till stat och 
kommun. Data matas in endast en gång. Vården ”beställs" för "behovsgrupper” (istället för en utförare) med högre grad av kapitering, 
episoder, case-mix-justering och utfall som grund för ersättning. Internationella och nationella och beskrivningssystem används som 
standard på alla instanser som säkrar semantisk interoperabilitet.

Uppföljning

Förmågan att skära och aggregera uppföljningen på alla nivåer (horisontellt, 
vertikalt, på kliniknivå och på systemnivå), inklusive utfallsmått, PROM, 
resursåtgång, case-mixjustering och benchmarking. Utvecklad förmåga att 
mäta hälsa och patientvärde som mått för resurseffektivitet.

Enhetliga beskrivningssystem
Beskrivningssystem ska vara nationella, enhetliga och 
utvecklingsbara över tid. En semantisk interoperabilitet ska 
säkerställa gemensamma definitioner av processer, begrepp 
och termer vilket också möjliggör styrning och  uppföljning av 
aggregerad data oavsett vårdutförare samt förbättrar 
patientrelaterad informationsöverföring mellan olika aktörer i 
vårdkedjan.

Tillgång till behovsdata
För att förstå och kunna planera efter behov.  
Verksamhetsstyrningen ska ses som ett verktyg och stöd för 
att realisera vård, utbildning och forskning.

Ökad integration och samverkan
Verksamhetsstyrningen ska möjliggöra och understödja  
patientprocesser och kommunikation inom vårdgivare mellan 
vårdgivare och i hela systemet.

Arbetssätt och kultur

Olikheter gällande kultur, 
värderingar, arbetssätt och 
samverkan utgör ett hinder för 
gemensamma standarder och 
informationshantering

Utveckla dagens modeller för avtal och ersättning
Ersättningsmodeller ska vara anpassade och utformade för att 
säkerställa bästa möjliga stöd till verksamheten och dess mål. 
Ersättningsmodeller ska undanröja hinder för att möjliggöra 
patientcentrerad vård och innovation.

Sammanhållet/integrerat vårdutbud 
Minska fragmentering genom ökad integration av 
patientprocesser inom enskild vårdgivare, mellan vårdgivare, 
och i hela systemet genom att intrigera informationsutbytet på 
alla nivåer.

Otillräcklig tillgång till medicinsk kunskap

Det skall vara "Lätt att göra rätt" genom smarta kunskapsstöd och beslutsstöd

Engagemang och investeringsbehov

Organisationer och dess ledning  
behöver avsätta tid för medarbetares 
engagemang och förmåga att stödja 
nödvändiga förändringar samt 
prioritera nödvändiga investeringar

Kvalitetssäkrad realtidsdata

Relevant realtidsdata som ska ge underlag att förstå, analysera och styra 
verksamheten saknas i stor utsträckning. Därtill bör patientrapporterad data 
utgöra en central utfallsmässig grund i styrning och uppföljning på både 
system och utförarnivå.


