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Avrapportering av uppdrag enligt 2020 
års analysplan  
Regionen fastställer årligen en analysplan som beskriver de analyser som 

ledningen valt att prioritera under året. Analyserna är ett komplement till den 

löpande uppföljningsverksamheten och ska fokusera på strategiskt 

prioriterade analysområden. Merparten av analyserna genomförs internt av 

regionen, men externa uppdragstagare kan också anlitas vid behov. 

Analys av God Vård 

Rapporten en God vård fokuserar på att ge en övergripande bild av hälso- 

och sjukvårdens resultat utifrån ett invånarperspektiv. I rapporten presenteras 

totalt 47 indikatorer utifrån Socialstyrelsens ramverk för indikatorbaserade 

uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Data är hämtad från bland 

annat hälsodataregister, kvalitetsregister och digitala webbenkäter, och är 

huvudsakligen från 2018 och till viss del 2019. Viss äldre data förekommer. 

Rapporten riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner i hälso- och 

sjukvården. Den årligt återkommande rapporten publicerades i februari 

2020. Analysen som är gjord av regionen, syftar till att sätta den nationella 

rapporten i ett Region Norrbottens perspektiv och ge underlag för planering 

och kvalitetsförbättring. 

Sammanfattande slutsatser  
Sammantaget så är Region Norrbotten bättre än riket i 13 av de olika 

indikatorerna och när det gäller Sjukfrånvaro (låg) bland regionanställda, 

Medicinsk bedömning i primärvård inom 3 dagar och Tid till 

läkarbedömning vid akutbesök har regionen bästa värdena i riket. Inom 26 

indikatorer så har det skett en förbättring i jämförelse med föregående 

mätvärde. För 11 indikatorer så finns det signifikanta skillnader mellan män 

och kvinnor. Indikatorer som rör ökad dödlighet till följd av en rad olika 

orsaker är särskilt viktiga att fokusera på avseende männen. När det gäller 

kvinnor så är områden som rör läkemedelsanvändning, fallskador och 

återfrakturer särskilt viktiga att uppmärksamma.  

1. Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården? 

Region Norrbotten har en Strukturjusterad nettokostnad för hälso- och 

sjukvård per invånare som är i paritet med rikets genomsnitt, 26 474 

kr/invånare.  

2. Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård? 

Region Norrbotten har låg förekomst av Antibiotikabehandling i öppenvård. 

Kvinnor avviker dock negativt, med en högre antibiotikabehandling än rikets 

genomsnitt. För en hållbart god vård ses att regionen har rikets lägsta 

Sjukfrånvaro bland sina anställda. Utsläppen av medicinska växthusgaser är 

också lägre än rikets genomsnitt.  
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Trots att de flesta har Förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, har 

medborgare i Norrbotten ett förtroende som är lägre än rikets genomsnitt. 

Även indikatorn Rapportering till fyra kvalitetsregister, är lägre än rikets 

genomsnitt. 

3. Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver? 

Region Norrbotten har rikets bästa Tillgänglighet till medicinsk bedömning i 

primärvård inom tre dagar. Det gäller också Tid till läkarbedömning vid 

akutbesök. Tillgängligheten inom den specialiserade vården, inkl. BUP 

(barn- och ungdomspsykiatrin) behöver däremot ökas.  

Region Norrbotten har rikets sämsta Tillgång till tandvårdsundersökning 

inom 2 år för både män och kvinnor. Tillgängligheten till tandvård påverkas 

bland annat av ett besvärligt rekryteringsläge. 

Trots att andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus minskat betydande i 

Region Norrbotten de senaste åren, är det ett område som kräver fortsatt 

uthålligt arbete. Antalet dygn utskrivningsklara patienter vårdas på sjukhus 

är högre i Norrbotten jämfört med riket. Väntetider till särskilt boende, är 

högst i Norrbotten. Även Rutiner för vårdplanering i samverkan, är ett 

förbättringsområden för regionen.  

Bättre än riket är Region Norrbotten när det gäller Andelen 

överbeläggningar och utlokaliserade patienter i hälso- och sjukvården. 

Väntetiden från diagnos till behandling av tjocktarmscancer är bättre än 

rikets genomsnitt. Även responstiden för ambulans är oförändrat bättre än i 

riket, trots långa avstånd.  

4. Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska? 

Fortsatt positiva trender kan observeras avseende Fallskador bland äldre och 

Vaccination av barn (MPR). När det gäller Fysiskt träningsprogram efter 

hjärtinfarkt och att Rökning vid diabetes så kan en förbättring observeras 

sedan föregående års rapport även om årets värden för regionen fortfarande 

är lägre än rikets genomsnitt.  

5. Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får? 

Regionens sedan tidigare positiva värden avseende indikatorerna; Låg andel 

vårdrelaterade infektioner, Låg andel långvarig behandling med vissa 

sömnmedel/lugnande medel och Påverkbar slutenvård vid hjärtsvikt, 

diabetes, astma eller KOL har förbättrats ytterligare sedan föregående 

mätperiod.  

När det gäller indikatorerna Oplanerade återinskrivningar bland äldre och 

Dödlighet efter höftfraktur så har förbättringar skett och regionen tangerar i 

stort rikets värden.   

Det har skett förhållandevis stora förbättringar avseende indikatorerna 

Personer med diabetes typ-2 med blodsockervärde högre än 70mmol/mol, 

andelen Äldre med läkemedel som bör undvikas, Användningen av 
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antipsykotiska läkemedel hos äldre, Dödlighet efter stroke (inom 90 dagar) 

samt Femårsöverlevnad cancer – flera cancerformer. Tyvärr så är dessa 

värden fortfarande lägre än rikets genomsnitt. 

Vidare kvarstår det fortsatt negativa trender avseende indikatorerna; Minska 

dödlighet efter hjärtinfarkt, Minska återkommande slutenvård i livets 

slutskede, Återfraktur efter fragilitetsfraktur, Överdödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdom vid diabetes samt Nöjd med rehabilitering efter stroke (12 

månader). 

 6. Blir vi friskare och lever vi längre? 

Den Egenrapporterade tandhälsan är fortsatt bra eller mycket bra och 

Antalet suicid i befolkningen minskar bland regionens invånare.  

Det självskattade allmänna hälsotillståndet fortsätter tyvärr att utvecklas 

negativt. När det gäller Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet så har det 

skett en positiv förändring även om regionens värde fortfarande ligger under 

rikets.  


