Avrapportering av uppdrag enligt 2018
års analysplan
Indikatorer från slutenvård till öppenvård Region
Norrbotten
Regionstyrelsen har gett Regiondirektören i uppdrag att ta fram modell för
arbetet mot en överföring från slutenvård till öppenvård. En kartläggning och
beskrivning av nuläge samt jämförelse med riket ska fungera som en bas för
fortsatt utveckling av öppenvård och modell för att följa resultatet av
utvecklingen av arbetet med överföring. Den huvudfråga som besvaras i
rapporten är: i vilken riktning och i vilket tempo rör sig förändringar i
omställningsarbetet? När data medger, presenteras åren 2013 (vilket är basår
för utredningen Effektiv vård) jämfört med delår 2018.
Bakgrund
Delbetänkande God och nära vård, En gemensam färdplan och målbild
(SOU 2017:53) målar upp en bild av hälso- och sjukvård med primärvården
som bas, i samspel med sjukhus och kommunala insatser, och tydligt
utgående från patientens behov. Det handlar om förflyttningen från dagens
sjukhustunga system till en ny första-linjens hälso- och sjukvård. Nära,
omfattar såväl tillgänglighet som geografisk närhet; den goda vården ska
finnas tillgänglig när och där patienten behöver den. Det handlar om
geografisk närhet, men innefattar även att patienten i allt större utsträckning
nås med hjälp av nya tekniska lösningar.
Resultat
Rapporten omfattar 28 indikatorer. Indikatorerna syftar till att utgöra
underlag för gemensam diskussion och reflektion på en övergripande nivå,
och spegla en förändring med en långsiktig målbild, mot en god och nära
vård. Rapportens indikatorer är relaterade till övergripande inriktningsmål
(minska, öka). Det övergripande resultatet för Region Norrbotten, visar en
förbättring av 15 indikatorer, ett oförändrat läge för 2 indikatorer och en
försämring av 10 indikatorer1.
Förändringarna i slutenvården har lett till minskat antal vårdtillfällen per
100 000 invånare och närmar sig rikets genomsnitt och en kraftig minskning
av utskrivningsklara. Däremot kvarstår åtgärder för att minska vårdtillfällen
då oplanerade återinskrivningar ligger högst i landet och Norrbotten har mer
undvikbar slutenvård för kroniker än i riket.
2017 hade Region Norrbotten det lägsta antalet besök i den specialiserade
öppenvården/100 000 invånare i riket. Antalet öppenvårdsbesök i
specialiserad vård ökar. Ökningstakten för antalet öppenvårdsbesök/100 000
invånare 2013-2017 är densamma som i riket (ca 5 procent).
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En indikator är ny för 2018 och saknar jämförelsevärde.
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Hos Region Norrbotten visar den övergripande utvecklingen av
primärvårdsindikatorer en mer negativ progress under en fem års period
(mindre besök i primärvård). Sannolikt kan det ses i ljuset av att
omställningsarbetet mot mer primärvård bara är påbörjat. Plattformen 1177
är i ett expansivt skede, och även en del i omställningsarbetet mot en god
och nära vård. Både innehållet i e-tjänster och rådgivning 1177 motsvarar en
förflyttning av hälso- och sjukvården i dess fysiska form till nya
möteskanaler med medborgarna. I Norrbotten ses färre inloggningar på etjänster än i riket, men med en ökningstakt av inloggningar den senaste
treårsperioden som är högre i Norrbotten än i riket.

2

