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Effektmål 2007
Alla mål ska redovisas könsuppdelat samt uppdelat per kommun och stadsdel när så är möjligt.

Uppföljningsperspektiv

Indikator och Effektmål

Källa för uppföljning

Resultat av uppföljning 2007

Hälsoläge i befolkningen

Återstående medellivslängd för ny- Statistiska centralfödda ska öka
byrån

Effektmålet uppnått.
79 år för män och 83,6 år
för kvinnor. En ökning
med 0,9 år för både män
och kvinnor. Målet uppnått.
Effektmålet uppnått.
Enligt Vårdbarometern
anser 79 procent att de
mår mycket bra eller
ganska bra, jämfört med
78 procent 2006. Målet
uppnått.
Effektmålet uppnått.
För barn födda 2005 är
siffran 12,1procent och
för barn födda år 2004 13,
1 procent.

Andelen i befolkningen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd
som bra ska öka

Vårdbarometern

Andel barn som utsätts för tobaksrök i hemmet vid 8 månaders ålder
ska fortsätta att minska jämfört
med tidigare år

Barnhälsovårdens
statistik

Kunskapsbaserad Andelen patienter behandlade med
och ändamålsenlig primär PCI (ballongvidgning) vid
akut ST-höjningsinfarkt ska öka
hälso- och sjukvård

Nationella kvalitets- Effektmålet uppnått .
register RIKS-HIA 72 procent av kvinnorna

28-dagarsdödligheten i stroke ska
minska jämfört med senast tillgängliga data

Socialstyrelsen

Den relativa femårsöverlevnaden i
bröstcancer för kvinnor ska öka
jämfört med senast tillgängliga
data

Onkologiskt centrum, SLL

Följsamheten till Kloka Listan i

Databas, SLL

genomgick någon form av
reperfusionsbehandling,
varav de flesta fick PCI.
Motsvarande siffra för
män är 76 procent. Det är
en ökning jämfört med
tidigare år, men en korrekt jämförelse kan ej
göras då tidigare års siffror inkluderar alla åldrar
och i ovanstående siffror
tas endast patienter under
80 års ålder med.
Aktuella uppgifter saknas
genom att statistiken från
dödsorsaksregistret har ett
”eftersläp” på två år.
Effektmålet uppnått.
Femårsöverlevnaden för
perioden 200-2005 var
närmare 90 procent. För
perioden 2002-2006 var
motsvarande siffra 91
procent således en ökning.
Effektmålet uppnått.
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Inom primärvården har
följsamheten till Kloka
Listan för de husläkarmottagningar som ingår i
incitamentsmodellen, ökat
med en procent till 84
procent 2007. Inom
akutsomatiken varierar
följsamheten mellan 70
och 83 procent beroende
på specialitet.

primärvård respektive akutsomatisk vård ska öka

Säker hälso- och
sjukvård

Den årliga skadefrekvensen enligt
patientskadeförsäkringen (LÖF)
ska minska jämfört med tidigare år

Statistik från LÖF

Antal nydiagnostiserade fall
MRSA som smittats inom hälsooch sjukvården ska vara färre än
100 per år

Statistik från smittskyddsenheten

Andel av recept som överförs elek- Databas SLL
troniskt från förskrivarna direkt till
apoteken ska öka
Patientfokuserad
hälso- och sjukvård

Det samlade SLL-indexet för patientens upplevelse av vården ska
öka jämfört med tidigare mätning

Resultat av uppföljning 2007

Effektmålet uppnått.
Enligt senast anmälda
statistik från LÖF för
2005 var andelen anmälda
skador något lägre 0,19
procent anmälningar av
samtliga vårdtillfällen
inom slutenvården vid de
stora sjukhusen i Stockholm. För 2004 var motsvarande siffra 0,22 procent.
Effektmålet uppnått.
2007 smittades 52 personer med MRSA inom
slutenvård i Stockholms
läns landsting. Av dessa
smittades 31 personer
inom akutsomatik, 16
personer inom geriatrik
och fem (5) personer på
rehabiliteringsavdelningar. 2006 smittades 61 personer.
Effektmålet uppnått.
Andelen är för 2007 86
procent. Motsvarande
siffra 2006 77 procent.

Patientenkät Indika- HSN-förvaltningen saknar
SLL-index för 2007 då
tor Index

Andelen av befolkningen som har Vårdbarometern
ett stort eller mycket stort förtroende för vården ska öka jämfört med
föregående år

detta byttes ut mot nöjdhet med besök hos husläkare.
Effektmålet uppnått.
Andelen av befolkningen
som har stort förtroende
för vården har ökat från
59 procent 2006 till 63
procent år 2007.
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Andelen av befolkningen som anser sig ha tillgång till den vård de
behöver ska öka jämfört med tidigare mätning
Andelen av befolkningen som anser att det är lätt att få information
om vården ska vara större än föregående år

Vårdbarometern

Effektmålet uppnått.
Andelen har ökat från 78
procent 2006 till 79 procent år 2007.

Vårdbarometern

Effektmålet uppnått.
Andelen har ökat kontinuerligt från 2003, från 49
procent till 62 procent
2007.

Effektiv hälso- och Kostnaden per konsumerad DRGpoäng ska vara oförändrad jämfört
sjukvård
med tidigare år

Sveriges kommuner Effektmålet uppnått.
och landsting (SKL) Kostnad per (konsume-

Kostnadsökningstakten mellan åren Prognoser och års2006 och 2007 ska totalt understiga bokslut
4,4 procent. Målet reviderat till 4,2 (Rensat för tekniska förprocent efter beslut om ökat lands- ändringar mellan åren,
tingsbidrag 2007.
Andel av den samlade läkemedels- Databas SLL
förskrivningen i öppen vård (kommentar SLL-kostnad exkl egenavgift) som omfattas av incitamentsmodell läkemedel ska öka

Jämlik hälso- och
sjukvård

Vaccinationstäckningen av barn
Barnhälsovården
mot mässling, påssjuka och röda
SLL, Smittskyddshund (MRP) ska öka jämfört med
institutet
tidigare år (90-95 procent krävs för
att undvika epidemiutbrott)
Andelen i befolkningen som någon
gång under det senaste året ansett
sig vara i behov av sjukvård men
inte sökt vård ska minska jämfört
med föregående år
Den faktiska resursförbrukningen
per kommun/stadsdel ska närma
sig förväntad resursfördelning en-

Vårdbarometern

Kostnader per kommun/stadsdel redovisas i årsredovis-

rad) DRG-poäng inom
specialiserad somatisk
vård för 2006 är 42746
kronor, vilket är en
minskning med 1,6 procent sedan basåret 2004.
Effektmålet uppnått. Nettokostnadsökningen i
bokslut 2007 uppgår till
4,0 procent.

Effektmålet uppnått.
Inom primärvården har
följsamheten till Kloka
Listan för de husläkarmottagningar som ingår i
incitamentsmodellen, ökat
med en procent till 84
procent 2007.
Målet var inte nått 2006
då 94,5 procent vaccinerades.
Statistik för 2007 är ej
inkommen från alla vårdgivare och ej sammanställd.
Effektmålet uppnått.
För 2007 19 procent.
Motsvarande siffra för
2006 var 21 procent.

Effektmålet uppnått.
Kostnadsandel per kommuner / stadsdel ligger
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ligt index år 2007

ningen

nära behovsindex och
skillnaden har minskat.

Andelen i befolkningen som sökt
vård och som anser att väntetiden
varit rimlig ska öka jämfört med
föregående år
Väntetider hos husläkare.
Minst 90 procent av samtalen till
vårdcentraler och husläkarmottagningar ska uppfylla godkänd svarstid.
Minst 85 procent av samtalen till
psykiatriska öppenvårdsmottagningar ska uppfylla godkänd svarstid.
Andelen patienter som omfattas av
besöksgarantin och som fått kontakt med sin husläkare inom sju
dagar ska öka jämfört med senaste
mättillfället

Vårdbarometern

Effektmålet ej uppnått.
Andelen är oförändrad
jämfört med 2006, 77
procent.

Vårdgarantin ska uppfyllas till
100 procent
Effekter på hälsan Den åtgärdbara dödligheten ska
minska

Andelen kariesfria treåringar ska
öka jämfört med föregående år

Effektmålet ej uppnått.
Enligt mätning uppnås 84
procent. Spridningen är
stor från 48 procent till 99
procent varför siffran är
osäker.
Beställarens telefon- Effektmålet uppnått.
tillgänglighetsmät- Mätningen gäller hela
allmänpsykiatrin. 88 proningar
cent av samtalen uppfyller
godkänd svarstid.
Sveriges kommuner Effektmålet uppnått?
Vid en fördelning av reoch landsting
sultatet mellan män och
kvinnor uppgav 85 procent av männen och 78
procent av kvinnorna att
de fick komma på besök
hos husläkaren inom sju
dagar. Detta är en ökning
med sex procentenheter
för männen, men oförändrat för kvinnorna jämfört
med 2006.
Effektmålet ej uppnått.
Beställarens upp-

Beställarens telefontillgänglighetsmätningar

följning
Dödsorsaksregistret, Effektmålet uppnått.
Statistik finns för 2001 till
Socialstyrelsen

Statistik från tandvårdsenheten

2004. Anges som antalet
åtgärdsbara dödsfall per
100 000 invånare. För
kvinnor är siffran 31 i
SLL (27 i landet 9 och för
män 52 i SLL (46 i landet).
Effektmålet ej uppnått.
Utfallet är 95 procent vilket är oförändrat jämfört
med 2006

