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VARFÖR VÅRDEN I SIFFROR? 

Underlätta dialog kring kvalitet vid styrning och ledning 
av svensk hälso- och sjukvård  
Underlätta förbättringsarbete i verksamheter 
Samla data från flera källor på en gemensam yta 
Mindre tid för att leta, sammanställa, förstå 
 
Skämmigt att det inte fanns… 2013…   
 



DEMO 

Vardenisiffror.se 



VÅR VISION!  
RAPPORT PÅ SYSTEMNIVÅ PER LANDSTING  



VÅRA VISION!  
RAPPORT PER SPECIALITET T EX STROKE 

Exempel på en rapport 
för Strokesjukvård  
Dylika rapporter kan 
göras för alla 
diagnosområden 
De kan också delas upp 
per sjukhus/landsting 
Användaren kan lägga till 
och ta bort den 
information som önskas 



”DATADRILLING” FRÅN RAPPORT 
 



VÅRDEN I SIFFROR GÖR DET MÖJLIGT ATT FÖLJA ENSKILD INDIKATOR 



PRODUKTIONSSKISSER…. 
 
JÄMFÖRELSE MED RIKET    TIDSSERIE   
 



PRODUKTIONSSKISSER… 
 
AVVIKELSE FRÅN RIKET    TEXTMODUL 
 



Vården i siffror 

VI SAMLAR KVALITETSINDIKATORER OCH PUBLICERAR 
JÄMFÖRELSEDATA 

Standard för överföring 
av vårddata  

(tjänsteplattform och –
kontrakt) 

Kvalitetsregister 
Diagnosspecifika 

100 stycken 



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 





UTVECKLINGSUPPDRAG INOM KVALITETSREGISTERSATSNINGEN 

91 register sökte medel för utvecklingsprojekt. 
Totalt antal sökta utvecklingsprojekt: 442 stycken.  
Flest projekt har sökts inom områdena ”Användbara utdata 
och förbättringsarbete” samt ”Bättre registerinnehåll och 
registerkvalitet”.  
Totalt antal beviljade utvecklingsprojekt: 172 stycken. 64 
inom området ”Användbara utdata och förbättringsarbete.” 
 
Öppna jämförelser 

 



AKTUELLA REGISTER 

Katarakt 
Makularegistret 
Rehab vid synnedsättning 
Knäprotes 
Skulder och armbågsregistret 
CPUP 
Hakir 
MMCUP 
Rikshöft 
Njurregistret 



STÖDRESURSER HOS OSS 

Ansvarig för Vården i siffror 
Ansvarig för Kvalitetsindikatorkatalogen och 
tjänstekontrakten 
Redaktionella riktlinjer, vid behov hjälp med att beskriva 
indikatorerna 
Kundansvarig och anslutningskoordinator vid behov 
Kommunikationsmaterial 
Mallar och struktur för anslutningen 
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