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Föreliggande rapport innehåller en analys av medicinska indikatorer i Öppna Jämförelser, som ett 
led i att underlätta användningen av indikatorerna och stödja det kontinuerliga förbättringsarbetet 
inom Landstinget i Kalmar län. 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting presenterade 2007 tillsammans med Socialstyrelsen den 
andra rapporten med Öppna jämförelser (ÖJ) inom den svenska hälso- och sjukvården. 
Huvudsyftet med ÖJ är att göra Sveriges hälso- och sjukvård öppen för insyn. Ett andra syfte är 
att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra 
kvaliteten och effektivisera verksamheten. Vidare ska kommuner och landsting kunna ta reda på 
vilka insatser och arbetsmetoder som ger goda resultat genom att de jämför sina prestationer. 
Underlaget för rapporten består av olika indikatorer inom olika områden som ska ge en bild över 
hälso- och sjukvårdsläget i Sverige. Indikatorerna består av fyra olika huvudgrupper; medicinska, 
patienterfarenheter, tillgänglighet samt kostnader. I denna rapport behandlas enbart de 
medicinska indikatorerna. 
 
För varje indikator finns det i Kalmar län en kontaktperson. Denna kontaktperson har ansvar för 
att kommentera de aktuella resultaten i anslutning till att den årliga rapporten publiceras.   
 
Som ett led i Landstinget i Kalmar läns förbättringsarbete gavs eHälsoinstitutet, tillsammans med 
Folkhälsocentrum uppdraget att tydliggöra och underlätta tolkning av 2007 års ÖJ.  

Syfte 

Huvudsyftet med uppdraget var att tydliggöra och underlätta tolkningen av resultaten i ÖJ. Detta 
för att understödja både verksamma inom hälso- och sjukvården, landstingsledning, 
privatpersoner samt media. Uppdraget som gavs bestod av fyra delar: 
 
Del 1. Tydliggöra indikatorerna, beskriva, analysera och tydliggöra indikatorerna utifrån 
epidemiologiska statistiska perspektiv, vad mäter indikatorerna, och om möjligt presentera data 
över tid.  
 
Del 2. Analysera resultaten och eventuellt komplettera med ytterliggare data i samspråk med 
respektive kontaktperson för de olika indikatorgrupperna samt diskutera relevanta risk- och 
friskfaktorer utifrån ett hälsoperspektiv. 
 
Del 3. Beskriva och analysera relevanta risk- och skyddsfaktorer utifrån ett hälsoperspektiv. 
 
Del 4. Sammanställning av en handlingsplan med mätbara mål läggas fram vilken kommer att 
ligga till grund för ledningsarbetet.  
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Denna rapport svarar för del ett och del två. För att sätta Landstinget i Kalmar läns resultat i ett 
sammanhang kommer resultaten att jämföras med Landstingen i Östergötlands län och i 
Jönköpings län med vilka landstinget i Kalmar län har regionsamverkan.  
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Genomförande 

För att tydliggöra och underlätta tolkningen av ÖJ resultat sattes sju steg upp. Dessa steg bestod 
både av konkreta frågeställningar rörande indikatorerna som besvarades och av åtgärder som 
skulle vidtas under arbetets gång. Samtliga indikatorer fick sedan genomgå samtliga sju steg. 
  

Steg 1. Syfte med indikatorn. Vad syftar indikatorn till att mäta? 
 

Steg 2. Uppbyggnaden av indikatorn. Hur var indikatorn uppbyggd och hur mätte      
            man? 

 
Steg 3. Datakällor. Vilka datakällor användes och hur valida är data från dessa, dvs. mätte 
de det som sades mäta?  

 
Steg 4. Utfall. De olika indikatorerna sattes i relation till riket och angränsande län, 
Jönköpings och Östergötlands län samt med utfallet i ÖJ 2006. 

 
Steg 5. Kompletterande data. I förekommande fall togs kompletterande data fram som 
belyste indikatorn från annat håll eller på annat sätt. 
 
Steg 6. Möte med kontaktperson. Samtal kring hur kontaktpersonerna tolkade resultaten, 
saknades någon aspekt eller var det någon aspekt som fick för mycket plats. I 
förekommande fall kompletterades indikatorn ytterliggare en gång utifrån samtalet med 
kontaktpersonen. 

 
Steg 7. Rapportskrivande, samtliga kontaktpersoner fick möjlighet att kommentera sin del 
innan rapporten färdigställdes. 
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Beräkningar i Öppna jämförelser  

Datakällor 

Sammanställningen av de ÖJ bygger främst på data ur olika hälsoregister och nationella 
kvalitetsregister, för information om de olika registren se exempelvis på 
www.kvalitetsregister.se.  

Beräkningar 

I de ÖJ beräknas mestadels medelvärden, konfidensintervall samt medianer. Medelvärden 
beräknas genom att varje landstings värde för en given indikator slås samman för att sedan 
divideras med totala antalet landsting. Kring medelvärdet beräknas sedan ett 95%-igt 
konfidensintervall. Ett 95%-igt konfidensintervall innebär att inom detta intervall återfinns med 
95% säkerhet det sanna värdet. Det säger inget om var i intervallet det sanna värdet ligger. Små 
landsting med större statistisk osäkerhet har bredare konfidensintervall. Om intervallet för två 
eller flera konfidensintervall överlappar föreligger ingen statistisk säkerställd skillnad mellan 
landstingen, skillnaden är inte statistiskt signifikant.  
 
Små landsting med färre patienter befinner sig rent statistiskt mer ofta på extremvädren, dvs. 
mycket lågt eller mycket höga värden. Detta beror på att färre patienter betyder färre 
behandlingar vilket ger varje ”misslyckad” behandling mer tyngd och därmed mer påverkan på 
indikatorn. De större landsting med fler patienter generare mer data vilket i sin tur genererar 
resultat med större statistisk säkerhet och mer stabilitet över tid, ett ”misslyckande” av många 
”lyckade” utförda åtgärder ger då inte lika stor genomslagskraft. Stora landsting, Stockholm, 
Västra Götaland och Skåne hamnar lättare nära rikets medelvärde eftersom de utgör en så stor del 
av riket och därmed rikets medelvärde.  
 
För en del indikatorer beräknas median istället för medelvärde. Medianen är det mittersta värdet 
av samtliga värden. Då data innehåller många extremvärden eller då värdena är snedfördelade, 
kan ofta median vara att föredra framför medelvärden. Även runt medianer kan 
konfidensintervall beräknas. 
 
Befolkningsstrukturen ser olika ut i olika landsting, en del landsting har exempelvis en äldre 
befolkning än övriga. För att jämförelserna mellan landstingen ska baseras på vården och inte på 
befolkningsstrukturen, dvs. en äldre befolkning är mer sjuk och därmed är insjuknandetal, antal 
behandlingar samt dödstal etc. högre per automatik i dessa landsting, försöker man så långt det 
går att standardisera landstingen så att de blir så lika som möjligt. Framförallt använder man en 
s.k. åldersstandardisering. Detta innebär att man utgår från en standardpopulation och dess 
åldersfördelning och sedan appliceras denna åldersfördelning på samtliga landsting. På så viss tas 
skillnader på grund av ålder bort ur analyserna. 
  
För varje indikator rangordnas landstingen i ett diagram som jämför landsting mot riket. En del 
av indikatorerna bör ha höga medelvärden eller medianvärden medan andra bör vara låga. 
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Respektive landsting jämförs med rikets medelvärde eller medianvärde men rikets medelvärde är 
inget facit. Relevant för Landstinget i Kalmar län är att titta på landstingets förändring över tid 
samt i relation till de angränsande län Jönköping och Östergötlands län som man kan tänka liknar 
landstinget i Kalmar län mer än riket. 

Generella tolkningsförsiktigheter 

Analyser baserade på registerdata har fördelen att kunna fånga upp stora delar av den population, 
grupp människor, man är intresserad av. Man kan lätt jämföra skeenden över tid samt sätta 
samman registerdata från olika register. Alla statistik som bygger på registerdata ska i vissa 
avseenden dock tolkas med försiktighet och man ska komma ihåg att registerstudier av detta slag 
säger dock inget om orsak till utfallet.  
 
Täckningsgraden varierar kraftigt i de olika register på vilka resultaten i ÖJ bygger på. 
Täckningsgrad definieras och beräknas olika men innebär i hur stor utsträckning, andel, registret 
fångar upp de fall/patienter som optimalt ska finnas med i registret. Till det Nationella Diabetes 
Registret (NDR), rapporterade 26% av länets primärvårdsinrättningar in data för 2006. Detta 
innebär att data på länets övriga diabetespatienter som behandlas på resterande (74%) inrättningar 
inte finns med i NDR. Av de deltagande enheterna är det även en del patienter som inte 
registreras i registret. Det faktiska antalet diabetespatienter stämmer då inte alls med det faktiska 
antalet i NDR som då har en låg täckningsgrad. Detta gör att lite information finns vilket i sin tur 
gör det svårt att tolka dessa för samtliga diabetespatienter i länet.  
 
Nationella Kataraktregistret, grå starr, är exempel på ett register med hög täckningsgrad. År 2006 
deltog samtliga offentliga kliniker (100%) som utför kataraktkirurgi. De deltagande klinikerna 
rapporterade 97% av de utförda operationerna, täckningsgraden är 97%. Det betyder att 
information om 97% av patienterna som 2006 opererades för grå starr finns att tillgå i nationella 
kataraktregistret, således är resultat från detta register mer representativt för samtliga katarakt 
patienter. 
 
En del indikatorer baseras på patientens bostadsort medan andra på orten där sjukhusen ligger. 
Detta bör uppmärksammas, exempelvis samarbetar och specialiserar sig landsting på olika saker 
och skickar patienter dem emellan. 
 
Samtliga resultat som baseras på indikatorer som bygger på diagnoser ska tolkas med 
försiktighet. Olika landsting och olika individer kan sätta diagnoser på olika sätt. Skillnader inom 
landstingen blir än tydligare när landstingen är små. En driven tongivande person inom 
landstinget kan driva igenom rutiner för diagnossättning som sedermera efterföljs i resterande 
delar av landstinget. På samma sätt gällande diagnostisering vid dödsfall (dödsorsaksregistret) 
kan olika diagnoser vara mer frekvent använda på olika kliniker, öppenvård och primärvård samt 
i olika landsting. Många patienter har flera olika sjukdomar vid tidpunkten för dödsfallet och en 
av dessa anges företrädesvis som dödsorsak. 
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Medicinska indikatorer 

De medicinska indikatorerna utgör ca 2/3 av samtliga indikatorer och ska spegla Hälso- och 
sjukvårdens process samt resultat/kvalitet givet processen. Kraven som sats på indikatorerna är 
att de antingen ska utgöra en process eller ska vara: mätbara och tillgängliga, relevanta, 
tolkningsbara, påverkbara samt vedertagna och valida. Att en indikator är valid innebär att den 
faktiskt mäter det som man vill mäta och inget annat.  
 
Nedan följer en genomgång av samtliga medicinska indikatorer som innehåller en beskrivning av 
indikatorn, tolkning av resultatet samt i förekommande fall förslag på kompletterande indikatorer. 
Varje indikator beskrivs genom en tabell som redogör för Landstinget i Kalmar läns resultat i 
jämförelse med Landstinget i Östergötlands län, Landstinget i Jönköpings län samt riket över tid, 
dvs. resultatet från ÖJ 2006 och ÖJ 2007. Rubrikerna i respektive tabell är numrerade i enlighet 
med ÖJ 2007 (ex. (A1) Åtgärdbar dödlighet – hälsopolitiskt relaterad antal per 100 000 inv. ). 
Kompletterande data återfinns i Bilaga 1. 
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Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet 

Kontaktperson: Lennart Hellström 
Överläkare, folkhälsocentrum, Oskarshamn 
 

Åtgärdbar dödlighet – hälsopolitiskt relaterad 
antal per 100 000 invånare 1-74 år. (A1) ÖJ 
2006-2008 
 2006 

(2000-

2003) 

 2007 

(2002-

2004) 

 2008 

(2003-

2006) 

Kalmar län     
Kvinnor 25,3 24,3 26,7 
Män 45,8 

 
44,0 

 
42,7 

Östergötlands län    
Kvinnor 24,0 23,3 26,4 
Män 39,7 

 
39,5 

 
40,1 

Jönköpings län    
Kvinnor 20,6 20,9 23,9 
Män 41,8 

 
40,2 

 
40,6 

Riket    
Kvinnor 26,7 27,2 27,8 
Män 46,2 

 
46,0 

 
46,0 

 
Med ”Åtgärdbar dödlighet - hälsopolitiskt relaterad” menas dödlighet i vissa sjukdomar som 
sociala och politiska insatser kan tänkas påverka. I indikatorns definierade sjukdomar ingår död 
på grund av lungcancer, cancer i matstrupen, levercirros samt motortrafikolyckor vilka är starkt 
relaterade till riskbruk av tobak, alkohol samt motortrafik. Uppgifterna hämtas från 
dödsorsaksregistret och då tillförlitligheten gällande dödsorsak på dödsbevisen minskar ju äldre 
personen är har man begränsat sig till åldersgruppen 1-74 år. I indikatorn för män svarar 
lungcancer för 65 %, motortrafikolyckor för 21 %, cancer i matstrupen för 9 % och  levercirrhos 
för 6 %. I indikatorn för kvinnor svarar lungcancer för 82 %, motortrafikolyckor för 12 %, cancer 
i matstrupen och levercirrhos för vardera 3 %. Antalet döda i dessa diagnoser per år rör sig 
tillsammans om ca 50 st för män och ca 30 st för kvinnor i Kalmar län. Således ganska små tal 
med slumpmässiga variationer över åren som till en del kan förklara de variationer vi ser mellan 
länen. Genom att slå ihop fyra år har men försökt minska denna variation. Kalmar län ligger 
bättre än Riket men sämre till än både Östergötlands och Jönköpings län för bägge könen. Dock 
är dessa skillnader inte statistiskt säkerställda. Andelen är för män betydligt större i samtliga 
landsting än för kvinnor.  

Kompletterande indikatorer 

Tobaksbruk 
Rökning är den största orsaken till lungcancer (svara för ca 85 % adenocarcinom, ca 95 % 
skivepitelcancer, stor- och småcellig lungcancer). Andra identifierade orsaker till lungcancer är 
bl.a. radongas och tungmetaller. Lungcancer är således en bra markör för tobaksbruk och då det 
inte finns riktigt bra behandling så är dödligheten hög. Det åldersstandardiserade dödstalet i 
lungcancer har i Riket legat ganska oförändrat för bägge könen över perioden 2000 till 2005. I 
länet ses en svag nedgång för bägge könen (Diagram A:1 1).  
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KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (J44) är en annan sjukdom som i hög grad är relaterad 
till tobaksbruk och som är ganska vanlig varför dödlighet i KOL skulle ge kompletterande 
information. I Kalmar län ses en ökande trend för kvinnor vad gäller dödlighet på grund av KOL, 
medan dödligheten för män har legat ganska oförändrad under 2000-talet (Diagram A:1 2). 
Dödsfall till följd av lungcancer speglar tidigare tobaksbruk och dagens riskbruk av tobak 
kommer först om 10-15 år att påverka dödlighetsdata. För att följa effekter av dagens 
hälsopolitiska beslut i tobaksfrågor bör man följa utvecklingen av tobaksanvändningen. Förvisso 
sker detta i andra rapporter men måste även beaktas i en sådan här jämförelse. Från 
befolkningsenkäter och registrering inom mödra- och barnhälsovård kan inhämtas uppgifter för 
olika grupper. År 2004-2007 var andelen som angav att det var daglig rökare i åldern 16-84 år i 
Kalmar län 12 % (Riket 13 %, Jönköpings län 12 %, Östergötlands län 16 %) för män och 13 % 
(Riket 17 %, Jönköpings län 15 %, Östergötlands län 16 %)  för kvinnor. Således låg rökvanorna 
i paritet med riksgenomsnittet och grannlänen. Vad gäller rökvanor bland blivande mammor 
ligger vi över riksgenomsnittet och angränsande län men med minskande trend över åren 
(Diagram A: 1 3). Någon påtaglig skillnad angående rökvanorna bland spädbarnsföräldrar i 
Kalmar län jämfört riket och grannlänen finner vi inte (Tabell A:1 1). 
År 2005 angav 6 % bland pojkar och 14 % bland flickor i åk 2 gymnasiet att de var daglig rökare. 
Motsvarande siffror i CAN rapport gällande riket för år 2005 var 6 % bland pojkar och 13 % 
bland flickor och även här ser vi således inga påtagliga skillnader i rökvanor.  
 
Alkoholbruk 
Död på grund av cancer i matstrupen och levercirrhos är två av många diagnoser som har 
samband med alkoholbruk. I dödsorsaksstatistiken redovisas ett alkoholindex som innehåller alla 
dödsfall med alkoholdiagnos nämnd på dödsbevisintyget (Bilaga A:1 1). Detta index kan 
användas som komplement då det innehåller större tal och därför mindre slumpmässiga 
variationer över tid. Andelen dödsfall vad gäller alkoholindex ligger lägre än riket i värt län för 
ffa. män men med en ökande trend under 2000-talet för bägge könen och denna trend ses ej för 
riket (Diagram A1:4). Även här tidsförskjutning så att dagens hälsopolitiska beslut om 
alkoholbruk kommer först att visa sig i indikatorn om 5-10 år. För att följa effekter av dagens 
hälsopolitiska beslut i alkoholfrågor bör man följa utvecklingen av alkoholbruk. Förvisso sker 
detta i andra rapporter men måste även beaktas i en sådan här jämförelse. Från 
befolkningsenkäter hämtas att för åren 2004-2007 var andelen som angav riskabla alkoholvanor i 
åldern 16-84 år i Kalmar län 12 % (Riket 17 %, Jönköpings län 15 %, Östergötlands län 17 %) 
för män och 10 % (Riket 10 %, Jönköpings län 8 %, Östergötlands län 9 %) för kvinnor. Således 
låg andelen med riskabel alkoholkonsumtion i Kalmar län under riket och angränsande län för 
män men lika för kvinnor. 
.  
Motortrafik 
Antalet döda på grund av motortrafikolyckor har per år legat på mellan 7-15 st för män och 2-5 st 
för kvinnor i länet. Talen är således små och slumpmässiga variationer från år till år. Trenden i 
riket är en minskning för bägge könen (Diagram A:1:5). 
Antalet döda på grund av motortrafikolyckor speglar förvisso hälsopolitiska insatser vad gäller 
trafiksäkerhet men det finns andra områden inom olycksfallsområdet som lämpar sig väl för 
preventiva insatser och som hälsopolitiska beslut kan påverka. Exempel på detta är skador på 
grund av fallolyckor, olycksfall på offentliga platser som skolgårdar fritidsanläggningar etc. 
Antalet döda på grund av fallolyckor verkar ha en stigande trend över 2000-talet för bägge könen 
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både i riket och i Kalmar län. (Diagram A1: 6). Skador som krävt slutenvård har för åren 2002-
2004 legat högre både för pojkar och flickor såväl bland de yngsta som bland äldre ungdomar  
 

Sammanfattande analys 

Indikatorn ”Åtgärdbar dödlighet - hälsopolitiskt relaterad” är komplex och domineras av död på 
grund av lungcancer (särskilt för kvinnor) och detta speglar tidigare tobaksbruk. I Kalmar län har 
antalet ökat mellan åren 1999-2002 och åren 2003-2006 för kvinnor. Denna ökning beror helt och 
hållet på att antalet döda på grund av lungcancer har ökat med 4,5 % mellan perioderna. Denna 
ökning ser vi i hela riket (senaste årtiondet har ökningen varit 3,9 % per år, Cancerstatistik i 
Sverige 2006, SOS) och våra grannlän och ökningen är förväntad utifrån den olika utveckling av 
rökvanor som skett mellan män och kvinnor sedan början av 1980-talet med högre andel daglig 
rökande kvinnor än män i åldern <35 år från mitten av 80-talet och högre andel i åldern <55 år 
från början av 90-talet. En motsvarande ökning ser vi även för kvinnor i antalet döda på grund av 
kronisk obstruktiv lungsjukdom. För män har antalet minskat med ca 7 % mellan perioderna 
1999-2002 och 2003-2006 och här svarar minskningen i antalet lungcancerfall för några promille.  
 
Det har skett en minskning i antalet lungcancer fall bland män i riket av ca 0,8 % per år under de 
senaste tio åren. Detta beror ju på att det varit en stadig minskning av antalet daglig rökare bland 
män sedan flera årtionden. Dagens åtgärder avseende tobaksbruk kommer att ge utslag på 
indikatorn först om ett tiotal år. Dock finns grupperingar som invandrare, ensamstående mammor 
och lågutbildade kvinnor där andelen daglig rökare fortfarande är hög och inte minskar. 
Landstingets arbete med livsstilsmottagningar och hälsofrämjande sjukhus ger ökat stöd för 
rökare till rökslut men särskilda insatser mot de mest utsatta grupperna känns viktigt att utveckla.  
 
De utfall som valts i indikatorn för att spegla alkoholbruk ger små tal och stora slumpmässiga 
variationer över tid och påverkar indikatorn i sig marginellt. Antalet döda per år på grund av 
levercirrhos har under 2000-talet varierat mellan 1-7 st för män och 0-3 st för kvinnor. Antalet 
döda på grund av cancer i matstrupen har varierat över samma tid mellan 0-7 st för män och 
mellan 0-3 st för kvinnor. Kompletterande data talar för att andelen med riskabla alkoholvanor 
bland män kan vara något lägre i Kalmar län jämfört riksgenomsnittet. Vårdcentralernas, 
mödrahälsovårdens och kommunernas arbete med att i högre grad uppmärksamma och stödja 
individer med riskbruk av alkohol borde kunna leda till minskad andel i befolkningen med 
riskabla alkoholvanor och på sikt minska alkoholrelaterad sjuklighet. Även här finns särskilda 
grupper (yngre män, ensamstående medelålders kvinnor, etc) med hög regelbunden 
alkoholkonsumtion som kan behöva bli föremål för särskilda insatser. 
 
Död på grund av motortrafikolyckor speglar dagens trafiksäkerhetspolitik och dödstalet för män i 
motortrafikolyckor har minskat i Kalmar län med ca 15 % från åren 1999-2002 jämfört åren 
2003-2006. Det pågår sedan några år en systematisk rapportering av trafikolyckorna på länets 
akutmottagningar (STRADA) och med en ökad samverkan mellan akutmottagningarna, 
vägverket, polisen, och kommunerna bör detta kunna ge underlag för förebyggande insatser. Det 
skadeförebyggande arbetet i länets kommuner för att skapa säkra miljöer är en del i det mera 
omfattande folkhälsoarbetet som påbörjats i kommunerna. Att förebygga olyckor såväl ute i 
samhället som i hemmiljön är insatser som snabbt återspeglar sig i olycksfallsstatistiken. 
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Åtgärdbar dödlighet- Sjukvårdsrelaterad  

Kontaktperson: Christer Rosén 
Chefsläkare, Länsjukhuset i Kalmar 
 

Åtgärdbar dödlighet – sjukvårds relaterad 
antal per 100 000 invånare (A2) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län     
Kvinnor 28,5 29,2  
Män 39,9 

 
37,7 

 
 

Östergötlands län    
Kvinnor 24,0 23,8  
Män 38,3 

 
36,0 

 
 

Jönköpings län    
Kvinnor 27,3 23,4  
Män 43,3 

 
40,2 

 
 

Riket    
Kvinnor 26,5 25,7  
Män 37,7 

 
36,8 

 
 

 
Med åtgärdbar dödlighet- sjukvårdsrelaterad menas de dödsfall som orsakats av sjukdomar och 
olycksfall som bedöms kunna påverkas av medicinska insatser, tidig upptäckt och behandling (Se 
Tabell A2:1 för samtliga diagnoser i indikatorn). Uppgifterna hämtas från dödsorsaksregistret och 
då tillförlitligheten gällande dödsorsak på dödsbevisen minskar ju äldre personen är har man 
begränsat sig till åldersgruppen 1-74 år. En del sjukdomar är specifikt inriktade på åldersgruppen 
1-14 år (andningsorganens sjukdomar, kikhosta och mässling). Ingen av dessa sjukdomar har 
föranlett något dödsfall i Kalmar län under 2000-talet.  
 
Dödligheten bland 1-74 åringar tillföljd av indikatorns diagnoser utgörs i Kalmar län för män av 
tre stora sjukdomar: stroke 65%, diabetes 28% och hyportonisjukdomar 4% (1-2 fall/år). För 
kvinnor dominerar stroke 62%, diabetes 22% och cervixcancer, livmodershalscancer, 7%, i 
Kalmar län (Tabell A2:2).  Per år rör det sig om ca 50 dödsfall bland männen och ca 35 bland 
kvinnorna, relativt små tal varför en viss slumpmässig variation år från år samt mellan länen kan 
skapas. För att minska risken för detta har man slagit samman fyra år och på så sätt fått fler fall.  
  
Både män och kvinnor i Kalmar län ligger högre än riksgenomsnittet och även högre än 
Östergötland och Jönköpings län. Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. I samtliga län är 
andelen betydligt större för män än för kvinnor. Andelen har i Kalmar län minskat för männen 
men ökat för kvinnorna (2007 jmf. 2006), skillnaderna är inte signifikanta. 

Kompletterande indikatorer 

Stroke 
Tittar man på de indikatorer som specifikt behandlar strokevården ser man att Kalmar län hamnar 
bland de län med högst dödlighet inom 28 dagar efter stroke. Det är visat att dödligheten är lägst 
för patienter som behandlas på strokenhet, vilket ungefär 80 % av alla strokepatienter i Kalmar 
län gör. Trenden för den åldersstandardiserade dödligheten för stroke både i riket och i Kalmar 
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län är att dödstalen minskat under 2000-talet (Diagram A2:1a-b). För mer information om 
strokesjukvård se under Strokesjukvård. 
 
Diabetes 
Diabetes är en sjukdomsgrupp som genom adekvat handläggning samt genom att patienten själv 
utbildas i att ta hand om sin sjukdom inte i sig själv bör leda till död. Dock drabbas en stor del av 
diabetespatienter av olika följdsjukdomar som inte enbart kan förebyggas. En viktig del är en väl 
utbyggd diabetesvård inom primärvården med information och handledning för diabetespatienter 
(för mer information om diabetesvård se under Diabetessjukvård). Dödstalen till följd av diabetes 
har ökat något för både männen och kvinnorna i Kalmar län, samma trend kan skönjas i riket. 
Däremot uppvisar Jönköpings läns män samt både Östergötlands och Jönköpings läns kvinnor en 
nedåtgående trend i dödstalen (Diagram A2:2a-b). 
 
 
Cervixcancer  
I Sverige diagnostiseras under 2000-talet ca 550 kvinnor per år med cervixcancer. Av de kvinnor 
som omfattas av screeningverksamheten för cellförändring i livmoder deltar ca 80 % och bland 
dessa diagnostiseras en liten del medan den allra största delen återfinns bland de resterande 20 % 
som ej deltar i screeningverksamheten (Background to a vaccination programme for the human 
papilloma virus in Sweden 2007). Från och med ÖJ 2008 kommer en indikator som anger 
täckningsgraden för denna screeningverksamhet bland kvinnor 20-64 år ingå. Enligt data från 
dödsorsaksregistret har dödligheten i cervixcancer fluktuerat i riket under 2000-talet medan 
dödligheten varit mer stabil i Kalmar län under samma period (Diagram A2:3). Antalet döda på 
grund av cervixcancer (2-6/år) mellan 2000 och 2005 är väldigt få varför en stor slumpmässig 
variation kan föreligga (Tabell A2:2)  

Sammanfattande analys 

Åtgärdbara dödlighet – sjukvårdsrelaterad är en indikator som bygger på ett index av flertalet 
sjukdomar. Indikatorn domineras helt av Stroke och i viss mån diabetes, cervixcancer och 
hyportonisjukdomar. Utvecklingen av dessa sjukdomar påverkas av såväl preventiva åtgärder, 
(primära och sekundära) som behandling. Övriga diagnoser bidrar med ett fåtal dödsfall per år i 
Kalmar län. Kalmar län ligger högre än riket och de angränsande länen och uppvisar höga 
incidenter av de stora sjukdomarna stroke och diabetes vilket till stor del ligger till grund för detta 
utfall.  
 
Åtgärdbar dödlighet har använts sedan 1980-talet som ett jämförande mått inom EU men på 
senare år har ett nytt mått ”hospital standardized mortality ratio” (HSMR) introducerats och 
delvis används internationellt. Man tittar här på kvoten mellan ett sjukhus faktiska dödstal och 
antalet förväntade (medelvärde). Pilottester på svensk data är gjorde och i detta ingick Kalmar 
län. Dock finns det fortfarande ett flertal frågetecken kring detta nyare mått varför det nuvarande 
måttet används (Läkartidningen 2008-05-06 ).  



 14 

Undvikbara slutenvårdstillfällen 

Kontaktperson: Joep Perk 
Chefsläkare, Oskarshamns sjukhus  

Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 100000 
invånare (A3) Ålderstandardiserade värden 
 2006  2007  2008 

Kalmar län     
Kvinnor  863  
Män  

 
1071 

 
 

Östergötlands län    
Kvinnor  816  
Män  

 
1029 

 
 

Jönköpings län    
Kvinnor  854  
Män  

 
1056 

 
 

Riket    
Kvinnor  882  
Män  

 
1111 

 
 

 
Med undvikbar slutenvård menas inläggningar på sjukhus på grund av ett antal utvalda diagnoser 
som man genom öppenvård, primärvård och övriga folkhälsoinsatser kan påverka och därmed 
minska behovet av slutenvård. Indikatorn innehåller både kroniska men även akuta tillstånd 
(Tabell A3:1). Diagnoserna hämtas från patientregistret som har en hög täckningsgrad. Indikatorn 
baseras på många olika diagnoser, 75st, i olika kombinationer. Flertalet av dessa förekommer i 
väldigt liten utsträckning och påverkar därmed resultatet minimalt. Många av dessa diagnoser 
används även parallellt dvs. olika individer och olika landsting diagnostiserar olika vilket kan 
påverka utfallet. De diagnoser som dominerar indikatorn i Kalmar län likväl som i många andra 
är kärlkramp (I20), hjärtinsufficiens (benämns hjärtsvikt i ÖJ 2007) (I50), KOL (J44) samt 
diabetes (E10-E14). Sjukdomsförekomsten skiljer sig mellan olika landsting främst på grund av 
olika åldersstrukturer. Därför har man i denna indikator ålderstandardiserat för att få en mer 
rättvis bild. Ingen restriktion gällande åldern är satt i övrigt vilket kan innebära en svårighet i att 
tolka resultatet. Äldre individer kan ha svårt att ta hand om sitt kroniska sjukdomstillstånd varför 
de behöver vård i större utsträckning dvs. det kanske ej är sjukdomen i sig utan patientens ålder 
som är orsaken till inläggning. En annan aspekt som kan leda till variationer mellan landsting är 
storlek på sjukhus och tillgång till vårdplatser.  
 
I diagrammet redovisas antalet undvikbara slutenvårdstillfällen per år under perioden 2002-2004, 
per 100 000 invånare. Kalmar har färre antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 00 invånare 
än riket men ligger sämre till än jämförande angränsande län. Männen ligger högre än kvinnorna 
vilket mer speglar valet av diagnoser än att männen får sämre vård och preventiva insatser i 
öppenvården och primärvård. Indikatorn ingick ej i ÖJ 2006 varför en jämförelse över tid ej kan 
göras.  
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Kompletterande indikatorer 

Då ålder spelar roll för inläggningsfrekvensen bör ålderskategoriserad data komplettera den 
befintliga indikatorn. Om man ålderskategoriserar vårdtillfällena för de fyra sjukdomsgrupperna 
som påverkar inläggningsfrekvensen mest i Kalmar län ser man att gruppen 0-74 år står för en 
liten del av inläggningarna medan 75-84 åringarna och patienter 85 år och äldre utgör den allra 
största delen oavsett kön (Diagram A3:1a-d). När man ålderskategoriserar ser man även att 
hjärtsvikt är den diagnos som generera absolut flest inläggningar bland den äldre befolkningen i 
Kalmar län. Trenden för dessa sjukdomar bland länets män och kvinnor är sjunkande antal 
slutenvårdstillfällen. Risken för flera sjukdomar samtidigt ökar med åldern och ökar även risken 
för inläggning varför hänsyn till förekomsten av andra samtida sjukdomar bör beaktas i 
indikatorn. 
 
Tillgängligheten till öppenvårdsmottagningar på sjukhus och till besök i primärvården har visats 
förklara en del av de regionala skillnaderna i slutenvårdstillfällen för dessa specificerade 
sjukdomstillstånd varför man bör sätta samman slutenvårdstillfällen och tillgänglighet inom 
primärvården eventuellt genom ett viktat index. Kalmar län ligger bra till gällande tillgänglighet i 
Öppna jämförelserna 2007 där man tittade på andelen patienter som fick läkarbesök inom en 
vecka, men något sämre när det gällde läkarbesök samma dag man kontaktade primärvården 
(Öppna jämförelser 2007). 

Sammanfattande analys 

Valet av diagnoser som ingår i indikatorn är svårtolkade. Bland de kroniska tillstånden är 
diagnoserna relativt säkra och entydiga medan ett flertal av de akuta diagnoserna är mer osäkra 
och används för olika tillstånd. Exempelvis är hjärtsvikt en följd av någon annan grundsjukdom 
som kan var orsak för inläggning.  Kärlkramp som finns med som en av diagnoserna innefattar 
både tillstånd som bör kunna omhändertas inom primärvård och öppenvård medan andra behöver 
omedelbart omhändertagande inom slutenvården. Epilepsi efter stroke bör svara för en stor del av 
epilepsipatienterna samt epilepsi till följd av alkoholabstinens, båda dessa är svåra att kontrollera 
för inom primär och öppenvård. 
 
Flertalet av diagnoserna är kopplad till sk. livstilssjukdomar varför ett mått på primär och 
sekundärprevention samt övriga hälsofrämjande åtgärder kan ge kompletterande information till 
indikatorn. Detta skulle man kunna inhämta från primärvårdens egna kvalitetsregister när detta 
används fullt ut. 
 
Flertalet av de sjukdomar och diagnoser som ingår i indikatorn samvarierar dvs. många patienter 
har flertalet av dessa framförallt i de äldre grupperna och sammantaget blir kanske 
slutenvårdstillfället inte undvikbart. Genom adekvata åtgärder i öppen och primärvård kan man 
nå långt men för eller senare blir för de flesta patienter inläggning oundviklig. Därför bör man i 
indikatorn ta hänsyn till samsjuklighet och ålder.  
 
För att förbättra denna indikator bör två fokus finnas, det första är att färre antal individer 
insjuknar i ovan nämnda sjukdomar det andra är att när individer insjuknar så bör så få av dessa 
som möjligt behöva uppsöka slutenvård.  
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Indikatorn innefattar många diagnoser där ett antal framträder i mycket större utsträckning än 
övriga och spelar därmed stor roll för utfallet. En översyn av indikatorn och de diagnoser den 
bygger på i syfte att fokusera på de diagnoser som de facto kan påverkas i öppenvård och 
primärvård skulle ge ett mer hanterbart utfall och skulle tydligare belysa problematiken med 
inläggningar som kan undvikas genom adekvat omhändertagande i primär och öppenvård.  



 17 

Vaccination 

Kontaktperson: Claes Söderström 
Smittskyddsläkare, Länssjukhuset i Kalmar 

Andel barn födda 2004 som MPR-vaccinerats (%) (A4) 
 2006 

Barn födda 
2002 

 2007 
Barn födda 

2004 

 2008 

Kalmar län 97,0  98,2   
Östergötlands län 95,7  97,5   
Jönköpings län 96,2  97,9   
Riket 94,5  96,2   

 
Syftet med indikatorn är att belysa andelen barn som vaccinerats mot MPR (mässling, påssjuka 
och rubella (röda hund)). Barnhälsovården (BHV) registrerar samtliga vaccinationer genom 
Svevac, ett nationellt informationssystem för vaccinering. Registret har god kvalitet och 
vaccinationsdata är tillförlitliga. Då samtliga BHV registrerar till registret är täckningsgraden hög 
och data får anses tillförlitlig. De barn som av olika anledningar inte besöker BHV finns inte med 
i Svevac och står även utanför vaccineringsprogrammen. Tendensen är generellt att andelen barn 
som vaccineras är lägre i storstadsregioner. Andelen är hög i Kalmar län, högst i Sverige. 
Angränsande län Östergötland och Jönköping ligger något lägre än Kalmar men fortfarande högt. 
Andelen har ökat för dessa tre län sedan 2006.  

Kompletterande indikatorer 

Utfallet av de sjukdomar man vaccinerar emot kan ge information om hur vaccinationsskyddet 
ser ut i länet. För att undvika sjukdomsutbrott i en population behöver vaccinationsfrekvensen 
vara ca 90-95%. I Kalmar län diagnostiserades mellan 2000 och 2007 inga fall av mässling, 4 fall 
av påssjuka varav 2 var s.k. inhemska fall dvs. smittade i Sverige och inga fall av röda hund 
(Smittskyddsinstitutet).  

Sammanfattande analys 

Då all barnvaccinering sker via BHV indikerar en hög vaccinationsfrekvens en väl fungerande 
BHV. Samtidigt är det viktigt att de barn som av olika anledningar ej kommer i kontakt med 
BHV blir informerade och vaccinerade på annat sätt. I Kalmar län undersöks samtliga 
asylsökande genom hälsokontroller där olika sjukdomar kan identifieras samt där vaccinationer 
kan ges. Bra utbyggda hälsokontroller för asylsökande i landet kan vara ett led för ytterligare 
minskad smittspridning av dessa barnsjukdomar.  
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Andel äldre, 65 år och äldre, som vaccinerats 
mot influensa (%) (A5) 

 2006 
 

 2007 
 

 2008 

Kalmar län 47,0  55,0   
Östergötlands  län 35,0  55,0   
Jönköpings  län 68,0  66,0   
Riket 54,0  56,3   
 
Indikatorn vill belysa andelen 65 år och äldre som vaccineras mot influensa då äldre personer kan 
drabbas hårt vid insjuknande i influensa. Olika landsting beräknar antalet vaccinerade på olika 
sätt. En del landsting gör sina beräkningar via enkät som skickas ut till ett slumpat urval av den 
berörda gruppen, andra landsting gör uppskattningar utifrån antalet inköpta vaccinationsdoser i 
länet etc. Detta gör att data är mycket osäkra vad gäller såväl jämförelser mellan landsting som 
mellan olika år. Arbete pågår för att registrering av dessa vaccinationer ska ske i Svevac (det 
system för vaccinationer som används bland annat inom BHV). Först när registrering av data är 
enhetlig kan jämförelser med god tillförlitlighet göras. Andelen äldre, 65 år och äldre som 
vaccinerats mot influensa ligger relativt lågt i Kalmar län. Dock har en ökning skett sedan 2006 
(47% till 55%) och länet skiljer sig inte från riket eller Östergötlands län. I Jönköpings län ligger 
vaccinationsfrekvensen högre.  

Kompletterande indikator 

Syftet med influensavaccination är att utsatta grupper som av olika anledningar påverkas i för 
stora proportioner av influensan inte ska insjukna eller få ett mildare sjukdomsförlopp. Idag är 
indikatorn satt till åldergruppen 65 år och äldre. En ålder av 65 år är i sig inte en riskfaktor för att 
bli allvarligt sjuk vid eventuell influensa. Ett mått på vaccinationsfrekvensen på en något äldre 
grupp kan kännas mer relevant. Åldern som riskfaktor i dag ligger snarare på 70-75 år varför 
tydligare ålderskategorisering kan ge mer information kopplat till utfall. Idag saknas dock data 
om detta. Men att mäta utfall i andel sjuka eller antal dödsfall kopplat till vaccinationsfrekvens är 
även det svårtolkat då antal sjukdomsfall och dödsfall inte enbart är kopplat till andel vaccinerade 
utan även till hur svår influensan är under det aktuella året.  

Sammanfattande analys 

Stora brister i indikatorn gällande mätmetoden för vaccinationsfrekvensen gör att tolkningar av 
resultaten är svåra och resultaten bör tolkas med stor försiktighet.  Vid en mer utarbetad metod 
för mätning, exempelvis genom vaccinationsregistret Svevac skulle indikatorn kunna användas 
bättre. Då indikatorn ämnar belysa vaccinationsfrekvensen hos en mer utsatt grupp av 
populationen vid influensa skulle möjligen en högre åldersgräns tillföra mer. En ålder på 65 år är 
inte en riskfaktor för allvarliga komplikationer vid influensa. En tydligare ålderskategorisering 
skulle komplettera indikatorn ytterliggare då en hög vaccintionsfrekvens hos de äldre är önskvärd 
då vi vet att en ålder runt 70-75 år är en riskfaktor för komplikationer vid influensa. 
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MRSA-förekomst, inhemska fall per 100 000  
(A6) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län   4,9   
Östergötlands län   13,2   
Jönköpings län   9,2   
Riket   6,8   

 
Syftet med indikatorn är att belysa den inhemska smittan av MRSA, dvs den smitta som sker 
inom landet. Delvis speglar indikatorn hygienrutiner inom vården, då bra hygienrutiner minskar 
riken för smittspridning. Landstingen ska rapportera in samtliga upptäckta fall av MRSA till 
smittskyddsinstitutet och antalet som det räknats på i indikatorn anses tillförlitligt. Man måste 
dock misstänka MRSA för att man ska odla för det. Det betyder att en misstanke oftast måste till 
för att smittan ska hittas. Denna misstanke kan skilja sig och därmed har måttet en viss osäkerhet; 
ju mer man söker desto mer finner man. Att dela upp inhemsk och utländsk smitta är inte helt 
okomplicerat och ibland är smittokällan oklar varför det kan vara svårt att särskilja dem åt. Detta 
kan leda till variationer mellan landsting samt mellan år.  
MRSA-förekomsten i Kalmar län har stadigt ökat sedan MRSA blev anmälningspliktigt 2000. 
Dock låg Kalmar län lägre än angränsande län och riksgenomsnittet vid beräkningarna från år 
2005-2006 som ÖJ 2007 grundar sig på.  

Kompletterande indikatorer 

Då graden av misstanke starkt påverkar antalet funna fall bör en indikator gällande antal fall som 
tar hänsyn till antal odlingar (dvs. misstanke om MRSA) kopplat till befolkningsantal ge mer 
information. Sjukvården har en stor roll i arbetet mot minskad MRSA, främst genom fungerande 
hygienrutiner. Antal sjukhusutbrott av MRSA kan komplettera bilden av MRSA-förekomst och 
detta bör mer direkt kunna kopplas till sjukvårdens hygienrutiner och överbeläggningar. 
Användning av antibiotika påverkar MRSA-förekomsten varför en koppling mellan dessa två 
skulle kunna kan ge ytterliggare information. 

Sammanfattande analys 

I Sverige smittades troligen ca 60% av MRSApatienterna inom Sverige. 25% av dessa är troligen 
smittade i anslutning till sjukvården 13% har en oklar smittväg och de resterande av icke-
sjukvårdsrelaterad smitta (www.smittskyddsinstitutet.se).  Enligt dessa siffror skulle endast 0,6% 
(0,13*4,9) av Kalmar läns MRSA förekomst härröra från vården. Detta tyder på goda 
hygienrutiner som efterlevs inom vårdkedjan. Men då den identifierade MRSA smittan 
samvarierar med antalet odlingar bör indikatorn tolkas med en viss modifikation. 
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Läkemedelsanvändning  

Kontaktperson: Erik Lexne 
Ordförande i läkemedelskommittén 

Andelen individer 80 år eller äldre som 
använder tio eller fler läkemedel (%) (A7) 

 2006  2007  2008 

Kalmar län   13,6    
Östergötlands län   15,0    
Jönköpings län   15,1    
Riket   16,4    

 
Indikatorn syftar till att belysa polyfarmaci, samtidig användning av många läkemedel, bland 
äldre. Polyfarmaci har visats sig leda till svårigheter för patienten att använda sina läkemedel på 
ett korrekt sätt, ökad risk för svåra läkemedelsinteraktioner samt inläggning vis sjukhus tillföljd 
av läkemedelsbiverkningar. Data är hämtat från Läkemedelsregistret. I detta register finns 
information om alla förskrivna och uthämtade läkemedel men däremot ingen information om 
medicinen används. Information samlades in under en tremånadersperiod. Indikatorn bygger på 
antagandet att samtliga uthämtade läkemedel används samt att de används samtidigt. Inte 
receptbelagda mediciner samt samtliga mediciner inom slutenvården saknas i 
läkemedelsregistret. Detta kan leda till en viss underskattning av antalet läkemedel. Boende på 
särskilt boende ingår inte i registret. Andelen individer 80 år eller äldre i Kalmar län som 
använder tio eller fler läkemedel är signifikant lägre än riket och de angränsade länen.  
 

Andelen individer 80 år eller äldre som 
använder tre eller fler psykofarmaka (%) (A8) 
 2006*  2007  2008 

Kalmar län   4,63   
Östergötlands län   5,4    
Jönköpings län   6,50    
Riket   6,43    
*Indikatorn beräknades på olika åldrar 2006 och 2007 
varför jämförelser ej går att göra 
 
Indikatorn vill belysa inte bara samtidig användning av tre eller fler psykofarmaka utifrån ökad 
risk för läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar utan utifrån ett vårdande perspektiv. 
En hög samtidig användning av tre eller flera psykofarmaka kan tyda på brister i den psykiatriska 
vården. Att mäta samtidig användning genom att titta på antal förskrivningar gällande framförallt 
psykofarmaka kan delvis vara svårtolkat då det inte sällan förskrivs ett läkemedel som sedermera 
inte fungerar tillfredställande varpå ett nytt läkemedel skrivs ut osv. På det sätt indikatorerna mäts 
idag ser detta ut som samtidig användning när det kanske istället rör sig om utprovning av 
läkemedel. Man har dock försökt minimera risken för detta genom att minimera mätperioden till 
endast tre månader. Andelen individer med tre eller flera psykofarmaka är 4,6% i Kalmar län och 
ligger signifikant lägre än riket och angränsande län.  
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Andelen individer 80 år eller äldre som 
använder läkemedel med risk för interaktion 
klass D (%) (A9) 
 2006*  2007  2008 
Kalmar län   3,85   
Östergötlands län   4,06   
Jönköpings län   3,96   
Riket   4,41   
*Indikatorn beräknades på olika åldrar 2006 och 2007 
varför jämförelser ej går att göra 
 
Enligt FASS kan D-interkationer "leda till allvarliga kliniska konsekvenser i form av svåra 
biverkningar, utebliven effekt eller är i övrigt svår att bemästra med individuell dosering. ". Vissa 
skillnader i förskrivningsmönster kan skönjas mellan landstingen vilket kan påverka utfallet av 
indikatorn. Kalmar län ligger något lägre än riket, Jönköpings län och Östergötlands län, 
skillnaden är inte statistisk säkerställd annat än jämfört med riket.  
 

Andel kvinnor 18-64 år som behandlades med 
kinoloner (bredspektrumantibiotika) vid 
urinvägsinfektion (%) (A10) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län   18,4   
Östergötlands län   23,5   
Jönköpings län   18,8   
Riket   24,6   

 
Indikatorn vill belysa förskrivningsmönster vid urinvägsinfektion hos kvinnor. Då en hög 
användning av kinoloner, bredspektrum antibiotikum, ökar risken för antibiotikumrestistens i vårt 
samhälle har STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaförskrivning och minskad 
antibiotika resistens) och SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) satt upp ett mål om att 
andelen kinolkonförskrivning vid urinvägsinfektion ska vara 10%.  Då förskrivningsorsak inte 
ingår i läkemedelsregistret och utskrivning av framförallt kinoloner (bredspektrumantibiotika) 
kan föranledas av andra orsaker kan andelen överskattas. Detta gör att det är svårt att tolka 
resultaten av indikatorn. Det indikatorn faktiskt mäter är förskrivning av kinoloner bland kvinnor 
18-64 år oavsett orsak. 
Andelen kvinnor 18-64 år som behandlades med antibiotika som får kinoloner förskrivet var 
signifikant lägre i Kalmar län jämfört Östergötlands län och riket.  

Kompletterande indikatorer 

Polyfarmaci, samtidig användning av många läkemedel, är till viss del utspritt i alla åldrar men 
förekommer framförallt bland äldre. Då åldersgrupperna förändrats mellan ÖJ 20006 och ÖJ 
2007 kan inga jämförelser göras över tid vilket försvårar tolkning av hur förskrivningen har 
förändrats över tid. För att ÖJ ska bli ett underlag för, och hjälpmedel i, analysen av länets 
vårdkvalitet är det önskvärt att valda ålderskategorier nu består så att förändringar över tid kan 
följas. Det har diskuterats om hög andel tillfälliga läkarvikarier påverkar förskrivningsmönstret. 
Genom att sätta andelen inte besatta läkartjänster inom aktuella specialiteter i relation till 
läkemedelsförskrivningen skulle ytterligare information kunna inhämtas som kan ge underlag för 
förbättringar.   
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Att enbart titta på förskrivning av läkemedel utan att titta på förskrivningsorsak ger en 
missvisande bild av indikatorn ”andel kvinnor som behandlas med kinoloner bland kvinnor som 
behandlas med antibiotika för urinvägsinfektion”. Som data ser ut idag är det omöjligt att veta i 
hur stor utsträckning kinoloner skrivits ut för urinvägsinfektioner. Denna indikator bör ses över 
och om möjligt kompletteras med information om förskrivningsorsak. I primärvårdens egna 
kvalitetsregister finns information om andelen kvinnor med övre urinvägsinfektion som 
behandlas med kinoloner. 

Sammanfattande analys 

Kalmar län ligger bra till i relation till övriga landsting gällande indikatorerna för 
läkemedelsförbrukning. Läkemedelsregistret innehåller samtliga uttag på apotek, en eventuell 
underskattning av bruket till följd av att läkemedel på särskilda boenden inte finns med bör vara 
likartad nationellt, dock skiljer sig åldersfördelningen i landet och Kalmar län har en äldre 
befolkning. Detta skulle betyda att Kalmar läns andel är ytterliggare underskattad. För att enklare 
kunna se över antalet läkemedel som förskrivs bör den tekniska möjligheten att samköra 
läkemedelslistor från öppen och slutenvård underlättas.  
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Cancersjukvård 

Bröstcancer 

 
Kontaktperson: Marie Sundquist 
Överläkare, Länssjukhuset i Kalmar 
 

5-åriga relativ överlevnad för kvinnor med 
bröstcancer (%) (A11) ÖJ 2006-2008 
 2006 

1998-

2004 

 2007 

1999-

2005 

 20008 

2000-

2006 

Kalmar län 88,5  88,0  85,1 
Östergötlands län 86,8  86,7  86,9 
Jönköpings län 86,0  86,4  87,3 
Riket 87,0  86,8  87,4 

 
Med överlevnad menas här tiden från patientens diagnos till död (oavsett dödsorsak). Den 
relativa överlevnaden beskriver cancerpatientens överlevnad i förhållande till den förväntade 
överlevnaden för personer som inte diagnosticerats med cancer. Indikatorn vill belysa såväl tidig 
upptäckt som behandling och vård. Data inhämtas från cancerregistret som har en hög 
täckningsgrad och bra tillförlitlighet. Mellan de två ÖJ 2006 och 2007 har den 5-åriga relativa 
överlevnaden för kvinnor med bröstcancer i Landstinget i Kalmar län varit oförändrad på 
likvärdiga nivåer som Landstingen i Jönköping och Östergötland samt i riket. Enligt ÖJ 2008 har 
andelen sjunkit till 85,1 % i länet och ligger under såväl riket som angränsande län. Skillnaden är 
inte statistiskt signifikant och länets siffror skiljer sig inte med statistisk säkerhet från vare sig det 
län med högsta överlevnaden som det län med lägsta överlevnaden och i ett internationellt 
perspektiv har Sverige bättre överlevnad (ca 6 procentenheter) än europeiska genomsnittet. Det 
vill säga att bröstcancer vården i hela Sverige håller hög kvalitet då skillnaderna mellan ”bästa” 
och ”sämsta” landsting är ca 4 procentenheter. 

Kompletterande indikatorer 

En kompletterande bild av cancervården och insjuknande i bröstcancer i Kalmar län kan ges 
genom att trenden för insjuknande, död samt död per incident fall redovisas. Det är vanligt att 
incidens och dödlighet fluktuerar över tid varför en tydlig trend är svår att uttala sig om. Genom 
att lägga samman antalet fall för fler år kan en trend tydligare skönjas. Trenden för incidens i 
bröstcancer (År 2000 ålderstandardisering) visar på en ökning under de tre senaste åren (Diagram 
A11:1). Antalet var lågt 2001-2003 vilket berodde på problem med mammografiverksamheten 
under dessa år. Ökningen vi ser 2004 och 2005 speglar troligt den eftersläpning som blev efter 
2001-2003 års problem med mammografiscreeningen.  
 
Från att under slutet av 90-talet och början på 2000-talet ha minskat syns nu liksom i angränsande 
län en ökning av dödligheten i bröstcancer (Diagram A11:2), dock ligger det ålderstandardiserade 
dödstalet lägre i Kalmar län än i de angränsande länen. Den relativa överlevnaden är ett mått som 
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inte direkt kan härledas till vårdkvalitet. Genom att titta på det åldersstandardiserade dödstalet per 
incident fall kan kompletterande underlag för detta ges. I Kalmar län är dödstalet per incident fall 
lägre än i de angränsande länen och har stadigt sjunkit från 0,23 för perioden 1997-2000 till 0,18 
åren 2004-2006 (Diagram A11:3) 
 
Då ålder är en riskfaktor för bröstcancer är det relevant att ålderskategorisera 
insjuknandefrekvensen samt dödligheten.  Dödligheten i bröstcancer per incident fall skiljer sig 
mellan patienter under 75 år och patienter över 75 år (Diagram A11:4-5). Kalmar län ligger något 
högre än riket och angränsande län gällande antalet döda per incident fall i åldrarna <75 år och 
detta i början av den studerade perioden. Uppseendeväckande är dock åldersgruppen 75+ år där 
Kalmar län uppvisar markant lägre antal döda per incident fall i jämförelse med de angränsande 
länen exempelvis uppvisar Jönköping län dubbelt så höga siffror som Kalmar län. Dessa siffror 
tyder på en mycket god vård av de äldsta patienterna i Kalmar län. 
 
I Kalmar län används det sk. Nottingham Prognostic index (NPI) där tumörstorlek, 
malignitetsgrad samt lymfkörtelstadium graderas. Detta är indikatorer på allvarlighetsgrad och 
som kan sättas samman med upptäckt. Genom att det nationella bröstcancerregistret som startade 
2007 utvecklas och används kommer liknande indikatorer kunna jämföras nationellt. I registret 
kommer uppgifter om preoperativ diagnostik, tumördata, operationstyp, väntetider i diagnostik 
och behandling, komplikations - och återfallsfrekvens samlas vilket kommer att göra analyser av 
vårdkvaliteten enklare och bättre (www.kvalitetsregister.se). Genom att koppla samman tumörens 
allvarlighetsgrad med andelen död kan säkrare slutsatser dras vad gäller vårdkvalitet. I en tidigare 
jämförelse mellan två femårsperioder enligt detta system visade Kalmar län goda resultat (se 
Bilaga ” Att mäta framsteg i bröstcancervård med hjälp av NPI) 
 
Mammografi används som screeningmetod för bröstcancer och erbjuds till samtliga kvinnor 
mellan 40-74 år i länet vart annat år. Att redovisa andelen som nyttjar denna metod kan ge 
ytterliggare kompletterande information om cancersjukvården. 

Sammanfattande analys 

Från att vid ÖJ 2006 och 2007 ha legat på en 88 % relativ 5-årsöverlevnad har andelen vid 
redovisning ÖJ 2008 sjunkit till 85,1 %. Vad som har hänt är att man tagit bort ett år 1999 och 
lagt till ett år 2006 i analyserna och detta har gett en nästan 3 % skillnad. Skillnaden är inte 
statistisk säkerställd utan kan bero på slumpen. Då det dör förhållandevis få av bröstcancerfallen i 
Kalmar län (drygt 150 över perioden 2000-2006) blir det s.k. konfidensintervallet (statistiska 
säkerheten) stort (endast tre andra landsting har större konfidensintervall) och slumpmässiga 
variationen stor. Det skall påpekas att antalet döda omfattar alla döda oavsett dödsorsak. Då 
variationen mellan landstingen är liten (85%- 89%) ger även förhållandevis små förändringar 
stort utslag i rankinglistan.  
 
Den ålderstandardiserade dödligheten i bröstcancer per incident fall ligger något lägre (19 %) än 
riket (21 %) och angränsande län för perioden 2000-2006. Sammanfattningsvis finner vi inga 
anmärkningsvärda förändringar gällande antal döda i bröstcancer eller antalet döda i bröstcancer 
per inträffat fall för olika åldergrupper. Möjligtvis kan de problem man hade med 
mammografiverksamheten i början av 2000-talet (som nu rättats till) ha gett en viss försening i 



 25 

diagnosställandet som kommer att påverka femåröverlevnadsutfallet framöver. Troligare är dock 
att det här rör sig om en slumpmässig ökning med några få fall som ger stort utslag i rankingen 
på grund av små variationer mellan landstingen. 
 
En del riskfaktorer är identifierade för bröstcancer så som en del ärftliga komponenter och 
uppskjutning av klimakteriet genom östrogen. Dock förklarar dessa endast en liten del av 
insjuknandegraden. Därför är det viktigt att stor fokus ligger på vårdkvaliteten. Många av 
bröstcancerpatienterna som får spridd sjukdom är i sådant tillstånd att med adekvat hemsjukvård 
skulle dessa individer kunna leva ett bra liv länge. Det ställer dock krav på hemsjukvården att inte 
ha fokus palliativ vård i bemärkelsen slutskede utan som en verksamhet för att understödjande 
livsförlängande, sjukdomsbromsande behandling. 
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Tjocktarmscancer 

Kontaktperson: Sven-Olof Fransson 
Överläkare, Länssjukhuset i Kalmar  
 

5-årig relativ överlevnad för patienter med 
tjocktarmscancer 0-89år (%) (A12) ÖJ 2006-
2008 
 2006 

1998-

2004 

 2007 

1999-

2005 

 2008 

2000-

2006 

Kalmar län     
Kvinnor 55,4 59,9 55,3 
Män 56,7 

 
54,4 

 
53,7 

Östergötlands län    
Kvinnor 54,7 52,6 53,8 
Män 54,0 

 
54,2 

 
54,7 

Jönköpings län    
Kvinnor 65,3 68,5 66,9 
Män 51,9 

 
54,1 

 
56,2 

Riket    
Kvinnor 60,6 60,2 61,9 
Män 56,9 

 
56,2 

 
56,4 

 
Med överlevnad menas här tiden från patientens diagnos till död (oavsett dödsorsak). Den 
relativa överlevnaden beskriver cancerpatientens överlevnad i förhållande till den förväntade 
överlevnaden för personer som inte diagnostiserats med cancer. Indikatorn vill belysa såväl tidig 
upptäckt som behandling och vård. Data inhämtas från cancerregistret som har en hög 
täckningsgrad och bra tillförlitlighet. I små landsting är dessa patientgrupper relativt små, i 
Kalmar län insjuknar drygt 50 män respektive kvinnor årligen i tjocktarmscancer, vilket gör att 
slumpvariationen blir stor. Den relativa överlevnaden var bland kvinnorna högre än bland 
männen med undantag för i Östergötlands län där könen ligger ganska lika. Kvinnorna i Kalmar 
län uppvisar en lägre relativ överlevnad jämfört med riket och med Jönköpings län. Skillnaderna 
är inte statistiskt säkerställda. Även männen i Kalmar län hade en lägre relativ överlevnad än 
männen i Riket, Östergötland och Jönköpings län. Länets siffror skiljer sig dock inte signifikant 
från vare sig det län med högsta överlevnaden som det län med lägsta överlevnaden och i ett 
internationellt perspektiv har Sverige bättre överlevnad (ca 3 procentenheter) än europeiska 
genomsnittet.   

Kompletterande indikatorer 

Genom att studera insjuknandet, dödligheten och dödlighet i tjocktarmscancer per incident fall får 
man en kompletterande bild av tjocktarmscancer utvecklingen i länet. Det är vanligt att incidens 
och dödlighet fluktuerar över tid varför en tydlig trend är svår att uttala sig om. Genom att lägga 
samman antalet fall för fler år kan en trend tydligare skönjas. Incidensen har för män legat ganska 
lika med riket men något över grannlänen över en tio års period. För kvinnor har insjuknandet 
legat strax under riket och grannlänen under 2000-talet (Diagram A12:1, A12:2). Även 
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dödligheten har följt samma utveckling för bägge könen (Diagram A12.:3, A12:4). 
Kompletterande information kan ges genom att titta på mortaliteten per incident fall, dvs hur stor 
andel av fallen som dör. Detta redovisas i diagram A12:5 till A12:6. Andelen har legat runt 50 % 
för bägge könen både i länet och grannlänen med undantag för kvinnor de sista åren då andelen 
sjunkit till 40 %. 
  
En viktig del i överlevnaden kan vara att tidigt upptäcka cancern. För att mäta var i 
sjukdomsstadiet som cancern upptäcks samt svårighetsgraden av cancern kan information från 
biopsifynd användas. Biopsi sker först i samband med det kirurgiska ingreppet. En ytterligare 
kompletterande indikator som belyser vårdkvaliten skulle kunna vara andelen 
anastomosinsuffisiens, dvs. läckage till följd av det kirurgiska ingreppet. I ett ganska nyligen 
startad kvalitetsregister för coloncancer kirurgi kan postoperativ morbiditet och mortalitet, 
reoperationsfrekvens och överlevnad följas.  

Sammanfattande analys 

Vad gäller insjuknande, dödlighet och överlevnad i tjocktarmscancer skiljer sig inte utfallet i 
Kalmar län med statistisk säkerhet ifrån riket eller övriga regionlandsting för vare sig män eller 
kvinnor. Trots att det skett en viss ”försämring” över tid i länet ser vi inga tydliga orsaker till 
detta utan utfallet beror troligt på en slumpmässig ökning med några få fall som ger stort utslag. 
Antalet insjuknade män var 10 st flera för perioden 2000-2006 jämfört 1999-2005 vilket i sig vid 
en 50 % överlevnad skulle generera 5 st flera dödsfall över perioden. Antalet döda för perioden 
2000-2006 hade ökat med ett fall jämfört 1999-2005. För kvinnor var antalet insjuknade 4 st färre 
för perioden 2000-2006 jämfört 1999-2005 medan dödligheten ökat med 8 st. Det skall påpekas 
att antalet döda omfattar alla döda oavsett dödsorsak.  
 
Inga tydliga riskfaktorer finns kartlagda för tjocktarmscancer varför fokus fortfarande bör ligga 
på tidig upptäckt och snabba behandlingsinsatser. Dock finns en ärftlig komponent och idag görs 
familjeöversyner i familjer där flera personer haft koloncancer. Genom en tydligare struktur för 
denna uppföljning och kartläggning av familjegenetiken för individer med två eller flera nära 
släktingar som haft kolorektalcancer kan man lättare hitta individer med sjukdom i ett kurativt 
stadium. En ökad samverkan med primärvården gällande omhändertagandet vid tidiga symtom på 
tjocktarmscancer är ett annat utvecklingsområde för förbättrad vård inom detta område.  
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Ändtarmscancer 

Kontaktperson: Magnus Fröstorp 
Överläkare, kirurgiska kliniken, Västerviks sjukhus 
 

5-årig relativ överlevnad för patienter med 
ändtarmscancer (%)(A13) ÖJ 2006-2008 
 2006 

1998-

2004 

 2007 

1999-

2005 

 2008 

2000-

2006 

Kalmar län     
Kvinnor 61 60,6 59,6 
Män 54 

 
51,8 

 
47,9 

Östergötlands län    
Kvinnor 65,6 60,4 61 
Män 53,4 

 
48,7 

 
52,2 

Jönköpings län    
Kvinnor 65,7 66,6 66,9 
Män 54,0 

 
54,0 

 
57,6 

Riket    
Kvinnor 60,8 60,8 60,3 
Män 56,6 

 
56,3 

 
57,3 

 
Med överlevnad menas här tiden från patientens diagnos till död (oavsett dödsorsak). Den 
relativa överlevnaden beskriver cancerpatientens överlevnad i förhållande till den förväntade 
överlevnaden för personer som inte diagnostiserats med cancer. Indikatorn vill belysa såväl tidig 
upptäckt som behandling och vård. Data bygger på uppgifter från cancerregistret som har hög 
tillförlitlighet. Antalet cancerfall är dock relativt få med i genomsnitt i Kalmar län de senaste 10 
åren ca 40 fall per år för män och 25 fall för kvinnor vilket ger stor osäkerhet gällande 
överlevnadssiffrorna. Den relativa överlevnaden för män är lägre än för kvinnorna. Männen i 
Kalmar län har en lägre relativ överlevnad jämfört med männen i Jönköpings län, Östergötlands 
län och riket samt med en sjunkande tendens. Även för kvinnor ligger 5-års överlevnaden lägre 
än riket och angränsande län. Länets siffror skiljer sig dock inte signifikant från vare sig det län 
med högsta överlevnaden som det län med lägsta överlevnaden och i ett internationellt perspektiv 
har Sverige bättre överlevnad (ca 7 procentenheter) än europeiska genomsnittet.   
 

Andel reoperationer inom 30-dagar efter 
operation för ändtarmscancer % (A14) ÖJ 
2007-2008 
 2006  2007 

2001-

2005 

 2008 

2002-

2006 

Kalmar län   10,1  10,6 
Östergötlands län    14,6  6,3 
Jönköpings län   12,1  14,0 
Riket   10,2  10,1 
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Ett av kvalitetsmåtten i det Nationella kvalitetsregistret för rektalcancerkirugi är andelen 
reoperationer inom 30 dagar efter primäroperation av ändtarmscancer, dvs. hur ofta krävs en 
andra operation inom 30 dagar från den första. Registret har hög täckningsgrad (närmaste 100 %) 
och hög tillförlitlighet. Skillnader kan bero på tumörstadium/nivå och patientens tillstånd vid 
första operationen. Men kan även bero på registerskillnader där vissa sjukhus registrerar mera 
enkla ingrepp som reoperation medan andra inte gör det. För att till en del kompensera för det 
förstnämnda har man i kvalitetsregistrets redovisning gjort korrigering för patientmix (patientens 
ålder, kön, tumörstadium, tumörnivå). Någon sådan korrigering är inte gjord i denna redovisning. 
Andelen i Kalmar län ligger på ca 10 % vilket är i paritet med riksgenomsnittet och lägre än 
Östergötlands län. Antalet är dock få varför stora statistiska slumpmässiga variationer och länet 
skiljer sig inte signifikant från ”bästa” eller ”sämsta” länet. Data är även redovisade på 
sjukhusnivå där andelen reopererade inom 30 dagar för perioden 1998-2006 är 3,6 % för 
Västervik och 16,3 % för Kalmar.  

Kompletterande indikatorer 

Insjuknandet, död och död per incident fall i ändtarmscancer kan ge en kompletterande bild av 
utvecklingen inom detta område. I Kalmar län liksom i riket och övriga regionlandsting ses sedan 
slutet av 90-talet en marginell ökning av incidensen både för män och kvinnor. Dödligheten har 
ökat något för män under 2000-talet och legat ganska oförändrat för kvinnor. Antalet döda har i 
genomsnitt per år varit 14 st män och 9 st kvinnor. Vid jämförelse död i ändtarmscancer per 
incident fall finner man ingen skillnad jämfört riket och regionen för män. För kvinnor var det ett 
förhållandevis högt dödstal år 2002 (16 st) och förhållandevis färre insjuknande (19 st) vilket gav 
hög procent död per incident fall detta år. Ser vi över en längre period 1999-2005 jämfört 2000-
2006 så ligger kvoten på 0,38 respektive 0,41 dvs. inga påtagliga skillnader och utvecklingen här 
skiljer sig inte ifrån riket eller omgivande län. (Diagram A:13 1-6).  
 
För att belysa kvaliteten av rektalcancervården är postoperativ morbiditet och mortalitet centrala 
effektmått. Detta kan följas i det Nationella kvalitetsregistret för rektalcancerkirugi i form av 
lokalrecidiv efter kurativ kirurgi och 30 dagars mortalitet. Även postoperativa komplikationer 
som anastomosinsufficens och blödningar finns möjlighet att följa via kvalitetsregistret. 

Sammanfattande analys 

Vad gäller insjuknande, dödlighet och överlevnad i ändtarmscancer skiljer sig inte utfallet i 
Kalmar län med statistisk säkerhet ifrån riket eller övriga regionlandsting för vare sig män eller 
kvinnor. Trots att det skett en viss ”försämring” över tid särskilt för män i länet ser vi inga tydliga 
orsaker till detta utan utfallet beror troligt på en slumpmässig ökning med några få fall som ger 
stort utslag. Antalet insjuknade män var 30 st flera för perioden 2000-2006 jämfört 1999-2005 
vilket i sig vid en 50 % överlevnad skulle generera 15 st flera dödsfall över perioden. Antalet 
döda för perioden 2000-2006 hade ökat med 14 fall jämfört 1999-2005. För kvinnor var antalet 
insjuknade 3 st färre för perioden 2000-2006 jämfört 1999-2005 medan dödligheten var lika. Det 
skall påpekas att antalet döda omfattar alla döda oavsett dödsorsak.  
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Sedan 2004 finns två centra i länet (Västervik och Kalmar) som ansvarar för rektalcancerkirurgin. 
Bägge centra är med i det nationella rektalcancerregistret och löpande rapportering och analys av 
utfallet i detta register är viktigt stöd i det fortsatta förbättringsarbetet.   

Möjligheten till botande behandling beror helt på tumörstadiet vid diagnos och en jämförelse där 
man tar hänsyn till tumörklassificering skulle ge tydligare jämförelsedata. Liksom för många 
andra cancerformer finns ingen känd enskild utlösande faktor för ändtarmscancer. Ärftliga 
faktorer och kostens sammansättning påverkar risken. En intensifiering och strukturering av 
uppföljning av individer med två eller flera nära släktingar som haft kolorektalcancer kan vara ett 
sätt att hitta individer med sjukdom i ett kurativt stadium. En tydligare strukturerad samverkan 
mellan länets rektalcancercentra och primärvården avseende hantering vid tidiga symtom 
(ändrade avföringsvanor, känsla av ofullständig tarmtömning, blod och slem i avföringen, etc.) på 
ändtarmscancer är ett annat utvecklingsområde.  

Andelen reopererade inom 30 dagar skiljer sig inte i länet från riket. Vissa skillnader ses mellan 
våra två centra i länet men då fallen är få kan detta bero på slumpen. Då fallen är få finns även 
möjligheter att särskilt studera varje enskilt fall via journalstudier för att hitta 
förbättringspotentialer. Sådant arbete pågår redan vid kirurgiska kliniken i Västervik.  

 

.  
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Prostatacancer 

Kontaktperson: Inge Höjgaard 
Överläkare, kirurgiska kliniken, Västerviks sjukhus 
 

Andelen (%) prostatacancer patienter som 
behandlas med kurativ behandling (operation 
eller strålning) Avser män 65 och yngre (A15) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 93,1  82,0   
Östergötlands län 65,9  62,5   
Jönköpings län 75,4  84,9   
Riket 82,1  69,9   

 
Med kurativ behandling menas här radikal prostataektomi eller strålbehandling. Indikatorn 
avspeglar kvalitet i primära handläggningen av patienter med prostatacancer. Uppgifterna hämtas 
från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) som har en hög täckningsgrad (97% jämfört 
cancerregistret). Studier har visat att kurativ behandling minskar risken för skelettmetastaser och 
död inom 10 år för patienter under 65 år. Biologisk ålder och inte kronologisk ålder är avgörande 
för behandling och vissa patienter väljer att avstå från kurativt syftande behandling för att 
undvika livskvalitetsminskande biverkningar av behandlingen varför målet i riket är satt till drygt 
90 % (Kvalitetsindikatorer i NPCR 2008). Detta kan vara en orsak till variationer mellan 
landstingen. En annan orsak är att man har ökat användningen av aktiv monitorering dvs. vid 
cancer där risken är låg att sjukdomen fövärras följer man med täta kontroller av PSA och om 
PSA halten stiger erbjuds patienten kurativ behandling. Från och med 2007 registreras ett antal 
variabler för att diagnostisera aktivitetsnivån av prostatacancern för att bättre identifiera de 
patienter som lämpar sig för aktiv monitorering . Dessutom registreras dessa grupper separat från 
de med symtomgivande behandling vilket inte tidigare skett. Detta ger större tillförlitlighet som 
kvalitetsuppföljning och vid jämförelse av data mellan de olika behandlande enheterna.  Kalmar 
län hamnar en bra bit över rikets värde dvs. andelen patienter (82 % 2005) som får kurativ 
behandling är hög, signifikant högre än riket och Landstinget i Östergötlands län. Andelen har i 
Kalmar län sjunkit från 93% till 82% mellan ÖJ 2006 och ÖJ 2007 vilket bl.a. beror på ökad 
användning av aktiv monitorering. För perioden 2001-2005 låg Kalmar län på strax under 80 % 
och för 2006 strax över 90 % (NPCR rapport 2008)  

Kompletterande indikatorer 

Den relativa överlevnaden för prostatacancer är ett svårt begrepp att tolka och det är svårt att 
fastställa behandlingseffekt kopplat till måttet. En viktig del i överlevnaden kan vara att tidigt 
upptäcka cancern. För att få en uppfattning om hur aktiv man är i sjukvården gällande 
diagnostiken kan antalet incidenta fall vara vägledande. Antalet ålderstandardiserad fall är hög i 
Kalmar län vilket gäller så väl hela åldergruppen som de <65 år (Diagram A:15 1-2). Bra och 
tidig behandling är ytterliggare insatser för lång överlevnad. Ett grovt mått på en kombination av 
tidig upptäckt och bra och tidig behandling är att titta på dödligheten per incident fall. 
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Dödligheten är låg i länet i jämförelse med Riket och angränsande län och detta gäller såväl hela 
åldergruppen som de under 65 år. (Diagram A:15 3-4).  
Ytterligare två kvalitetsindikatorer finns registrerade i NPCR och indikatorn ”Andel av primärt 
hormonbehandlade patienter under 80 år som får peroralt antiandrogen för lokalt avancerad, icke 
skelettmetastaserad, prostatacancer” finns med i ÖJ från och med 2008. 
Denna behandling har i studie visats ha lika god effekt som kastrationsbehandling men med 
gynnsammare biverkningsprofil. Denna behandling är därför ansedd som förstahandsalternativ 
enligt Socialstyrelsens riktlinjer 2007. Dock finns undantag och optimal nivå anses ligga på ca 90 
%. För perioden 2001-2005 låg Riket på ca 10 % och Kalmar län på ca 13 % medan angränsande 
län hade en lägre procentandel  

Sammanfattande analys 

Indikatorn i ÖJ från NPCR och incidens och dödstal talar för hög aktivitet vad gäller tidig 
diagnostik och en bra kurativ behandling i länet. Förbättringar finns dock att göra och förfinad 
utrustning avseende diagnostiken (att med biopsi lättare hitta prostatacancer) och utvidgad 
behandlingsarsenal skulle ytterligare höja kvaliteten på vården. NPCR registreringen har under 
2007 och 2008 lagt till ett flertal variabler avseende högupplöst tumörkarakteristik, behandling, 
behandlingseffekt, symtom efter behandling och uppföljning upp till 5 år efter kurativ 
behandling. Sedan 2007 används Internetbaserad registrering och det finns möjligheter för den 
egna kliniken att fortlöpande följa sina egna resultat. Allt för att varje prostatacancer patient skall 
få så rätt behandling som möjligt dvs. optimal tumörkontroll med minsta möjliga biverkningar. 
Genom systematisk uppföljning via detta register finns således möjlighet att ytterligare förbättra 
vårdkvaliten. I dag finns ingen tydlig strukturerad samverkan mellan behandlande enheter och 
primärvården avseende omhändertagande av dessa patienter och såväl återkommande 
gemensamma utbildningar som tydliga systematiska överförings/uppföljningsrutiner är ett 
utvecklingsområde. För hela länet skulle även ett mera systematisk uppföljningsarbete mellan de 
två enheterna i länet vara till godo för patientgruppen. 
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Mödrahälsovård, förlossning- och nyföddhetsvård  

Kontaktperson: Michael Algovik 
Överläkare, verksamhetschef Kvinnokliniken Västervik 
 

Andel aborter utförda innan 9:e 
graviditetsveckan (%) (A16) 
 2006*  2007  2008 

Kalmar län   78,6   
Östergötlands län    78,9   
Jönköpings län   80,5   
Riket   72,5   
*Indikatorn beräknades på olika sätt 2006 och 2007 varför 
jämförelser ej går att göra 
 
Att utföra aborten tidigt är säkrare och mera effektivt för kvinnan. Risken för komplikationer vid 
abort är liten men ökar med graviditetslängden. Av de aborter som utförs före vecka 9 är 70 % 
medicinska (läkemedelsbehandling). Data inrapporteras till socialstyrelsen från varje klinik som 
utför aborter och täckningsgrad och tillförlitlighet är hög. Variationer kan bero på att många 
söker sent (de flesta söker i vecka 5-8) eller längre väntetider. Indikatorn visar andelen tidiga 
aborter (aborter utförda före nionde graviditetsveckan, medicinska och kirurgiska) utförda år 
2004-2006. Andelen tidiga aborter var i Kalmar län 78,6 % av samtliga aborter vilket är 
signifikant högre än i riket. Andelen i Kalmar län var lägre än i Jönköpings och Östergötlands 
län, denna skillnad var dock inte statistiskt säkerställd. Medicinska aborter utgjorde den absoluta 
majoriteten av samtliga aborter i Kalmar län.  
 
 

Antal dödfödda barn per 1000 födda barn 
(A17) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 3,95  3,71   
Östergötlands län  3,96  3,70   
Jönköpings län 2,85  3,65   
Riket 3,53  3,29   

 
Indikatorn redovisar antalet framfödda barn utan livstecken efter 28:e graviditetsveckan, per 1000 
födda 2001-2005. Fosterdöden upptäcks vanligen före förlossningen men kan i sällsynta fall 
inträffa under förlossningen. Faktorer som påverkar indikatorn är mammans ålder, rökning, 
övervikt och sjukdom hos mamman som diabetes. Vid dessa tillstånd har mödrahälsovården 
åtgärdsprogram för att genom övervakning och tidiga åtgärder försöka minska riskerna för 
komplikationer. Data är ålderstandardiserade för mödrarna och hämtas från socialstyrelsens 
medicinska födelseregister som har hög täckningsgrad och tillförlitlighet. Andelen är större i 
Kalmar län (3,71/1000 födda) jämfört med riket och angränsande län, skillnaden är inte statistiskt 
säkerställd.  
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Andel döda barn inom 28 dygn efter förlossning 
per 1000 levande födda (%) (A18) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 3,44  2,49   
Östergötlands län  2,50  2,03   
Jönköpings län 3,08  3,02   
Riket 2,28  2,08   

 
Neonatal dödlighet (antalet döda inom 28 dygn per 1000 levande födda) vill belysa både 
förlossningsvårdens och neonatala vårdens kvalitet. De barn som avlider kort tid efter 
förlossningen har ofta missbildningar eller andra medfödda skador. Data är åldersstandardiserade 
utifrån mödrarnas åldrar, omfattar åren 2001-2005 och hämtas från socialstyrelsens medicinska 
födelseregister. Antalet i Kalmar län är högre än riket och Östergötland län men lägre än 
Jönköpings län. Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Antalet har minskat för samtliga här 
jämförande populationer sedan ÖJ 2006, minskningen är störst för Kalmar län med nästan en 
procentenhet. Minskningen är inte statistiskt säkerställd. 
 
 

Andel födda med låg (<7) Apgar-poäng vid 5 
minuter (%) (A19) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 1,64  1,50   
Östergötlands län  1,32  1,39   
Jönköpings län 1,07  1,16   
Riket 1,14  1,13   

 
Apgar-poäng står för en standardiserad bedömning av nyfödda för att avgöra deras vitalitet. Detta 
mäts en, fem och tio minuter efter det att barnet är fött och är en subjektiv bedömning varför 
måttet ej är helt tillförlitligt. Indikatorn anger antalet nyfödda barn med låg Apgar-poäng (<7) vid 
fem minuter och dessa barn löper ökad risk för allvarliga neurologiska komplikationer och död. 
Flera faktorer rörande förlossningen kan leda till låg Agpar-poäng vid fem minuter. Andelen är 
högre i Kalmar län (1,5 %) jämfört med riket och andelen ligger med statisk säkerställdhet högre 
än riket och de 8 län med lägsta andelen. Apgarbedömningen är subjektiv och det är svårt att 
avgöra om skillnaden beror på andra bedömningsgrunder eller om barnen faktiskt mår sämre. 
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Andel bristningar av graden 3 och 4 vid 
vaginal förlossning (%) (A20) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 3,94  3,85   
Östergötlands län  3,15  3,02   
Jönköpings län 3,40  3,36   
Riket 3,95  4,02   

 
Andelen perinealbristningar (bristning av mjukdelarna mellan slidöppning och 
ändtarmsöppningen) är ett mått på förlossningsarbetet och påverkas av faktorer som om kvinnan 
är förstföderska, om barnet är stort, om förlossningen är långdragen eller att förlossningen 
avslutas instrumentellt.  
Kalmar län uppvisar en lägre andel perinealbristningar av grad 3 och 4 än riket dock är skillnaden 
ej statiskt säkerställd.  

Kompletterande indikatorer 

I mödrahälsovårdsarbetet ingår även att verka för god sexuell hälsa varför en redovisning av 
antalet aborter i olika åldergrupper bredare belyser abortproblematiken. Antalet aborter ligger i 
Kalmar län lägre än riksgenomsnittet och Östergötland men högre än Jönköping och detta gäller 
även tonårsaborter (Diagram A:16 1-2).  
 
Faktorer som innebär risk för dödföddhet och neonatal dödlighet är bl.a. äldre mammor och 
rökning under graviditeten varför komplettering med hur det ser ut vad gäller dessa riskfaktorer 
ger underlag för förebyggande åtgärder. Mödrarnas medelålder har stigit över tid men är i Kalmar 
län något lägre än i riket (Diagram A:17 1). Däremot är andelen rökare mammor högre i Kalmar 
län än i Riket och angränsande län även om andelen är har minskat över tid (Diagram A:17 2). 
 
Apgar-poängen är ett subjektivt mått medan surhetsgraden i navelsträngsblodet är ett objektivt 
mått på om det nyfödda barnet har utsatts för syrebrist under förlossningen. Flera kliniker i 
regionen mäter det genom kontroll av pH och BE (base excess) i navelsträngsprov som tas direkt 
efter förlossningen. För att denna parameter skall kunna användas krävs naturligtvis att provet tas 
i så stor utsträckning som möjligt och detta skiljer sig mycket mellan klinikerna. Antalet barn 
med ökad surhetsgrad kan därför i nuläget inte jämföras på ett korrekt sätt.  
Andra mått som kan användas för att belysa förlossningsarbetet är på vilket sätt man  använder 
Oxytocindropp. 

Sammanfattande analys 

Antalet aborter i Kalmar län ligger på en förhållandevis låg nivå och andelen aborter som utförs 
innan den nionde graviditetsveckan är stor vilket indikerar ett snabbt omhändertagande. 2008 års 
redovisning i ÖJ visar för perioden 2005-2007 att andelen aborter före nionde graviditetsveckan 
är fortsatt hög (79,8 %) och ökat jämfört förra årets redovisning. 
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Andelen dödfödda barn var relativt hög i Kalmar län. I absoluta tal rör det sig om få fall per år 
och den allra största delen av dessa dödsfall beror på sjukdomar/missbildningar och att det sällan 
rör det sig om riskgraviditeter. Förutom insatser på klinik i form av utbildning och genomgång av 
rutiner bör även samhälleliga riskfaktorer som vi vet ökar risken för att framföda ett dött barn, 
moderns ålder och vikt samt rökning uppmärksammas under graviditeten. 2008 års redovisning i 
ÖJ visar för perioden 2002-2006 att antalet ligger kvar på samma nivå som föregående tidsperiod. 
 
Då antalet barn som avlider inom 28 dagar är få gör detta att det föreligger en stor osäkerhet i 
måttet. Skillnaderna mellan landstingen är inte statistiskt säkerställda och konfidensintervallen är 
mycket breda. De flesta dödsfallen kan man förklara av missbildningar och olika sjukdomar men 
ca 10-15 % av fallen finns ingen känd förklaring till (ÖJ 2007). Vid en genomgång av den 
neonatal dödligheten på sjukhuset i Kalmar bedömdes att det i huvudsak rörde sig om 
slumpmässiga anhopningar av svåra asfyxier och dödliga missbildningar där handläggningen 
neonatalt ej haft betydelse för utgången. I de enstaka fall (2 st) där plötslig död hos synes friska 
barn inträffade har dödsorsaken ej kunnat fastställas vilket gör dessa fall svårbedömda (Extern 
granskning av vårdprocessen mödravård, förlossnings- och neonatalvård, Ledningsbolaget  april 
2008). 2008 års redovisning i ÖJ visar för perioden 2002-2006 att antalet ligger kvar på samma 
nivå som föregående tidsperiod. 
 
Apgar-poängen är ett subjektivt mått vilket gör att det kan förekomma stora skillnader beroende 
på olika uppfattningar på olika håll i landet. Dock kan måttet användas för att följas över tid i ett 
län där personalstaben är relativt konstant. Vetenskapliga studier har dock visat risker med låga 
Apgar-poäng gällande exempelvis neonatal dödlighet. Riskfaktorer för låg Apgar-poäng är 
sätesförlossning, moderns ålder, rökning samt utdragna förlossningar (Thorngren-Jerneck and 
Herbst, 2001) varför insatser för att förebygga dessa faktorer bör genererar färre antal barn med 
låga Apgar-poäng efter 5 minuter. 2008 års redovisning i ÖJ visar för perioden 2002-2006 att 
andelen ligger kvar på en hög nivå men med en sjunkande trend över tid (Diagram A: 19 1). 
 
Andelen omfattande perinealbristningar vid vaginal förlossning har ökat i landet de senaste 
decennierna. Vad ökningen beror på är inte säkert känt men kan bero på ökad andel 
instrumentella förlossningar och på att barnen blir större. Komplikationer som kan uppstå efter 
stora bristningar kan vara smärtor i mellangård, vid samlag och avföringsinkontinens som ger 
nedsatt psykiskt och emotionellt välbefinnande. Det är därför viktigt att detta uppmärksammas 
och att man håller nere antalet svåra bristningar. I länet har andelen legat strax under 4 % och var 
vid 2008 års redovisning gällande perioden 2002-2006 3,7 %. 
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Diabetesvård 

Kontaktperson: Eva Arvidsson 
Distriktsläkare, Primärvårdsstrateg 
 

Andelen diabetespatienter i primärvården som 
når målet för blodsockervärdet, Hba1c≤6% (%) 
(A21) ÖJ 2007-2008 
 2006*  2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län   51,8  52,8 
Östergötlands län    60,8  62,4 
Jönköpings län   58,0  65,0 
Riket   55,0  58,1 
*Indikatorn beräknades på olika åldrar 2006 och 2007 varför 
jämförelser ej går att göra 
 
Indikatorn vill genom att ange andelen diabetespatienter som uppfyller de mål för Hba1c som 
föreslagits av svensk förening för diabetologi, mindre eller lika med 6 %, belysa hur väl 
diabetespatienterna behandlas och behandlar sin diabetes. Data insamlas genom det Nationella 
diabetesregistret (NDR) till vilket det råder stora brister i inrapportering. Av landets 
primärvårdsinrättningar fanns ca 80 % representerade i registret 2006. Bortfallet i NDR är högt 
och enbart ca 43 % av landets diabetespatienter ingick 2006 i registret. 38,4 % % av diabetikerna 
ifrån länets primärvårdsinrättningar ingick 2007 i NDR vilket är en ökning jämfört 2006 då 
andelen var 26,1 %. Den låga täckningsgraden för primärvårdsinrättningar försvårar tolkningar 
avsevärt och resultaten bör tolkas med stor försiktighet.  
Kalmar län uppvisar en signifikant lägre andel diabetespatienter än riket och angränsande län som 
uppnår målet för blodsockervärdet inom primärvården för åren 2006 och 2007 Andelen har dock 
ökat över tid.  
 

Andel diabetiker i primärvården  som uppnår 
målet– blodtryck (≤ 130/80 mm Hg) (%) 
(A22)ÖJ 2007-2008 
 2006  2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län   34,1  37,9 
Östergötlands län    31,1  39,4 
Jönköpings län   36,0  35,1 
Riket   32,8  35,0 
*Indikatorn beräknades på olika åldrar 2006 och 2007 varför 
jämförelser ej går att göra 
 
Ett ytterliggare uppsatt mål för diabetespatienter är att blodtrycket ska ligga under eller på nivån 
130/80 mm Hg. Indikatorn vill belysa hur väl diabetespatienterna behandlas och behandlar sin 
sjukdom. Underlaget för indikatorn är samma register som i föregående indikator och lider därför 
av samma problematik vid tolkningen av resultaten. Andelen diabetiker som uppnår målvärden 
för blodtryck är något högre i Kalmar län än i riket och i Jönköping år 2007. Andelen har ökat 
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mellan mätperioderna. Däremot är andelen lägre än i Östergötlands län. Skillnaderna skiljer sig 
signifikant från riket och Jönköpings län.  
 

Andel läkemedelsbehandlande diabetiker 18 och 
äldre som behandlas med blodtryckssänkande 
läkemedel (%) (A23) Ålderstandardiserade 
värden ÖJ 2007-2008 
 2006  2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län   70,1  71,8 
Östergötlands län    74,2  75,2 
Jönköpings län   72,3  73,7 
Riket   73,0  74,5 
*Indikatorn beräknades på olika åldrar 2006 och 2007 varför 
jämförelser ej går att göra 
 
Man har beräknat att ca 80-90 % av alla diabetiker har ett blodtryck över 130/80 mm Hg. Detta 
betyder att huvudparten av diabetespatienterna behöver behandlas. Underlaget hämtas från 
Läkemdelsregistret. I detta register finns information om alla förskrivna och uthämtade 
läkemedel men däremot ingen information om medicinen används. I registret identifierades alla 
läkemedlsbehandlande diabetiker och sedan tittade man på hur stor andel av dessa som 
behandlades med sådana blodtrycksmediciner som främst används för diabetiker men även andra 
(ACE-hämmare och Angiotensin II-antagonister (ARB)). I Kalmar län utgör ACE-hämmare och 
ARB ca 55 % av andelen totala blodtrycksmediciner vilket är lika med riket och de flesta andra 
landsting. Andel diabetiker som behandlas med blodtryckssänkande läkemedel är lägre i Kalmar 
län än i riket och i angränsande län, skillnaderna är statistiskt säkerställda åren 2006 och 2007. 
Det har skett en marginell ökning över tid.  
 
 

Andel läkemedelsbehandlande diabetiker 40år 
och äldre som behandlas med blodfettsänkande 
läkemedel (%) (A24) ÖJ 2007-2008 
 2006  2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län   48,9  53,4 
Östergötlands län    53,6  59,2 
Jönköpings län   50,3  54,6 
Riket   49,9  53,9 
*Indikatorn beräknades på olika åldrar 2006 och 2007 varför 
jämförelser ej går att göra 
 
För att belysa i vilken utsträckning diabetespatienter över 39 år läkemedelsbehandlas i syfte att nå 
uppsatta mål för blodfettsnivåer används data från läkemedelsregistret. Andel 
läkemedelsbehandlande diabetiker som behandlas med blodfettssänkande läkemedelsbehandling 
är lägre i vårt än i riket och i angränsande län år 2006 och 2007. Enbart skillnaden mellan Kalmar 
län och Östergötlands län är statistiskt säkerställda och detta gäller bägge åren. Det har skett en 
ökning över tid i Kalmar län liksom i övriga jämförda landsting och riket.  
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Kompletterande indikatorer 

Nivån för blodsockernivå är i indikator A21 satt till mindre eller lika med 6 % i enlighet med 
Svenska diabetologi föreningen. Det finns andra rekommendationer för vilken nivå av blodsocker 
som man ska sträva efter. Bland annat anger Socialstyrelsen i sina något gamla nationella 
riktlinjer för diabetesvård ett värde av mindre eller lika med 6,5 % vilket är samma värde som 
man använder i de nyligen reviderade NICE-riktlinjerna. Hur stor denna andel är i Kalmar län 
skulle kunna redovisas genom utdata från journalsystemet Cosmic, dock fungerar inte 
hämtningen av utdata väl idag varför denna kompletterande information dröjer. I moderna studier 
har man funnit samband mellan kraftig sänkning av HbA1C-värdet hos typ 2-diabetiker och ökad 
risk att avlida och drabbas av kardiovaskulära händelser jämfört med dem som inte sänker sitt 
blodsocker lika kraftigt. Äldre är särskilt känsliga för låga HbA1C-värden och en uppdelning i 
olika åldrar skulle därför kunna vara relevant. Data redovisas även för sjukhusbehandlade 
diabetiker och här låg sjukhusen i länet år 2006 lika med riket i åldern <30 år och över 
riksgenomsnittet i åldersgruppen >30 år. 
 
Då det finns uppsatta målnivåer för blodsocker, blodtryck samt blodfetter och de två första mäts i 
de öppna jämförelser kunde en komplettering av andelen diabetespatienter som når målnivån för 
blodfetter ge ytterligare kompletterande underlag om vårdkvaliteten.  Från NDR:s årsrapport 
2007 hämtas att andelen i Kalmar län som uppnådde behandlingsmålet totalkolesterol < 4,5 
mmol/l var 37,4 % vilket låg över riksgenomsnittet.  
I NDR finns även redovisat andelen som genomgått kontroll av ögonbottenstatus de senaste två 
åren och genomgått kontroll av fotstatus senaste året. Detta är kompletterande mått som belyser 
vårdkvaliteten utifrån rekommenderade riktlinjer. Kalmar län låg vid senaste redovisningen över 
riksgenomsnittet för bägge dessa variabelmått. För att belysa komplikationer redovisas i NDR 
även andel amputerade ovan fotled som i Kalmar län vid senaste redovisningen låg över 
riksgenomsnittet.  
Primärvården har ett eget register där Kalmar län, Jönköpings län samt Östergötlands län deltagit 
från början. Detta bör användas i större utsträckning vid redovisning av indikatorer kopplat till 
primärvården.  
 
Utöver att mäta läkemedelsbehandling och hur stor andel som uppnår målnivåerna för 
blodsocker, blodtryck samt blodfetter skulle även underlag om andra behandlande insatser ge en 
kompletterande bild. I Kalmar län arbetar primärvård mycket med olika typer av 
livsstilsbehandlingar både till diabetespatienter och andra. Att redovisa hur stor andel av 
diabetikerna som är rökare, har övervikt eller är fysiskt inaktiva ger en bredare bild av 
omhändertagandet av dessa patienter utifrån att förhindra hjärtkärl komplikationer. Man 
sammanställer idag data från dessa livsstilsmottagningar men har ej underlag för att redovisa 
någon längre tid (ett år) förrän 2009.  
 
Många diabetespatienter har även andra sjukdomar, framför allt hjärtkärlsjukdom, men även t ex 
depression och sköldkörtelsjukdom är vanligare hos diabetiker. För att nå målvärdena i registret 
krävs ofta många olika läkemedel samtidigt. Dessutom rekommenderas behandling med  t ex 
lipidsänkande oberoende av lipidvärdena. Många olika läkemedel samtidigt kan vara ett problem 
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hos många patienter, eftersom kunskapen om interaktioner mm ofta är otillräcklig. Hos de äldre 
arbetar man dessutom särskilt med att minska antalet läkemedel . 
En kompletterande indikator kan vara hur många olika läkemedel just diabetespatienterna har. 

Sammanfattande analys 

Kalmar län ligger något högre än riket gällande andelen som uppnår målet för blodtryck men 
lägre gällande behandling med blodtryckssänkande medicin vilket kan bero på de olika 
underlagen med olika täckningsgrad eller tyda på ett bra arbete med alternativa 
blodtrycksänkande åtgärder. Ett aktivt arbete för att främja livsstilsfaktorer pågår i länet och mer 
specifikt för diabetespatienter vilket bör synas i förbättrade medicinska värden. I ÖJ 2008 
redovisas även andel diabetiker 45-74 år med blodtryckssänkande läkemedelsbehandling i 
förhållande till utbildning baserat på data från 2006. Det är något vanligare i Kalmar län och riket 
att diabetiker med låg utbildning har någon blodtryckmedicinering jämfört de med högra 
utbildning. Skillnaderna är dock små och speglar troligt förekomsten av högre förekomst av 
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, utöver diabetes, i den förstnämnda gruppen. 
 
I NDR 2007 skattar man att <40 % av alla diabetiker i länet finns rapporterade till registret. På 
grund av detta är svårt att dra några slutsatser utifrån redovisade data och man bör sträva efter 
dels att flera primärvårdsenheter ansluter sig till NDR och rapporterar in sina diabetespatienter i 
högre grad och dels att data från egna kvalitetsregister redovisas som komplement.  
I en sammanfattande beskrivning av data från NDR 2006 framgår att primärvården i Kalmar län 
ligger lägre än riket vad gäller att uppnå målvärdet för HbA1c (blodsockernivån) och LDL-
kolesterol (”onda kolesterolet”). Länet ligger lika med riket gällande att uppnå målvärdet för 
blodtryck, total kolesterol och andelen kontroller av ögonbottenstatus samt andelen som utvecklat 
diabetsnefropati (njurskador). Länet ligger över riket gällande andelen icke rökare och andelen 
som kontroller av fotstatus.  
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Strokesjukvård 

Kontaktperson: Torbjörn Wallén 
Överläkare, ansvarig för strokesjukvården, Västerviks sjukhus 
 

Andel förstagångsfall av stroke (hjärnblödning, hjärninfarkt 
och ej specificerad stroke) som avled 28 dagar efter stroke 
(%)(A25) ÖJ 2006-2008 
 2006 

2001-2003 

 2007 

2002-2004 

 2008 

2004-2006 

Kalmar län     
Kvinnor 26,0 25,2 24,0 
Män 25,4 

 
26,6 

 
27,9 

Östergötlands län    
Kvinnor 25,6 25,6 23,8 
Män 24,9 

 
23,7 

 
22,5 

Jönköpings län    
Kvinnor 24,0 23,8 23,0 
Män 23,9 

 
24,1 

 
22,6 

Riket    
Kvinnor 23,4 23,4 22,7 
Män 23,0 

 
22,8 

 
22,0 

 
Denna indikator försöker mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande verksamheten, 
ambulansverksamheten, det akuta omhändertagandet och efterföljande vård. Här ingår alla fall 
med någon diagnos för hjärnblödning, hjärninfarkter eller ej specificerad stroke från döds- och 
patientregistret (ICD 160-164) och som inte haft någon stroke under de sju föregående åren. 
Tillförlitligheten av dessa register är förhållandevis god men lokala variationer i diagnossättning 
kan förekomma. Både patienter som har och inte har vårdats på sjukhus ingår. Regionala 
skillnader kan bero på såväl skillnader i bakgrundsfaktorer, annan sjuklighet och 
socioekonomiska skillnader som benägenhet att söka vård och skillnader i omhändertagande av 
strokepatienter. Man har korrigerat (åldersstandardiserat) för olika ålderstrukturer i olika 
landsting. För män har landstinget i Kalmar län har en signifikant högre andel dödsfall inom 28 
dagar efter förstagångsfall av stroke än riket och övriga landsting i regionen för såväl åren 2002-
2004 som 2004-2006. För kvinnor är andelen dödsfall för åren 2004-2006 högre än riket och 
övriga regionlandsting men skillnaden är inte statistisk säkerställd.  
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Andel sjukhusvårdande förstagångsfall av stroke som avled inom 28 dagar efter stroke 
(%)(A26) ÖJ 2007-2008 

 

 2006  2007 

2002-2004 

 2008 

2004-2006 

Kalmar län       
Kvinnor   16,4  17,1 
Män   20,0  21,0 

Östergötlands län      
Kvinnor   15,8  14,9 
Män   15,0  14,9 

Jönköpings län      
Kvinnor   14,8  14,9 
Män   14,6  14,4 

Riket      
Kvinnor   14,7  14,7 
Män   14,8  14,7 

 
Syftet med denna indikator är att ge ett mått på det akuta omhändertagandet och den efterföljande 
vården på sjukhus. Underlaget bygger på samma register som A:25 men här ingår endast 
patienter som vårdats på sjukhus. För män har Landstinget i Kalmar den högsta andelen och 
skillnaden är med statistisk säkerställdhet sämre än riket och övriga regionlandsting. Även för 
kvinnor ligger andelen högre än riket och övriga regionlandsting men här är skillnaderna inte 
statistiskt säkerställda. För denna indikator redovisas andelen även för respektive sjukhus inom 
landstinget för åren 2005-2007 och då sammanslaget för bägge könen. I Västervik var andelen 
17,1 %, i Oskarshamn 18,9 % och i Kalmar 19,5 %. 
 
 

Andel strokepatienter som behandlas på strokeenhet på sjukhus (%) ÖJ 2006-
2008(A27) 

 

 2006 

2004 

 2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län       
Kvinnor 74,4  80,9  86,2 
Män 73,3  85,9  90,0 

Östergötlands län      
Kvinnor 83,5  90,9  94,4 
Män 82,3  89,6  95,3 

Jönköpings län      
Kvinnor 79,3  79,4  82,0 
Män 83,7  79,4  81,8 

Riket      
Kvinnor 77,1  80,2  80,7 
Män 79,4  83,0  84,0 

 
 
Ur kvalitetsregistret Riks-Stroke inhämtas information om andelen patienter med stroke som 
behandlas vid strokeenhet. Med strokeenhet menas här organiserad slutenvårdsenhet som helt 
eller nästintill helt tar hand om patienter med stroke och som sköts av ett multidisciplinärt team 
speciellt kunnig inom stroke vård. Det finns kunskapsunderlag som styrker att vård på 
strokeenhet ger bättre vårdresultat utifrån minskad dödlighet och funktion. Målet är att ca 90 % 
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av strokepatienter ska behandlas på strokeenhet (Riks-stroke). Endast Landstinget i Östergötlands 
län av de jämförande populationerna kommer upp i denna siffra. Landstinget i Kalmar uppnår 
detta mål för män år 2007. Andelen som vårdas på strokeenhet ligger i Kalmar län signifikant 
högre än riksgenomsnittet för bägge könen. För denna indikator redovisas andelen även för 
respektive sjukhus inom landstinget för år 2007 och då sammanslaget för bägge könen. I 
Västervik var andelen 83 %, i Oskarshamn 84 % och i Kalmar 92 %. 
 
 

Andel strokepatienter som ADL-beroende efter3 månader efter 
akutfasen (%)(A28)ÖJ 2006-2008  
 2006 

2004 

 2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län 24,6  25,9  27,5 
Östergötlands län  23,0  17,3  21,1 
Jönköpings län 28,8  26,0  18,5 
Riket 22,1  20,5  20,9 

 
Syftet med denna indikator är att spegla sjukvårdsinsatserna i vårdfasen och den fortsatta 
rehabiliteringen. Funktionsförmågan hos strokepatienter mäts genom andelen strokepatienter som 
var ADL-beroende tre månader efter akutfasen och hämtas från Riks-Stroke. ADL står för 
aktiviteter i dagligt liv och ett ADL-beroende innebär att patienten är beroende av andra i dagliga 
sysslor som förflyttning, toalettbesök samt av och påklädning. Detta är ett subjektivt mått dvs. 
patienten skattar själv vilket försvårar jämförelser. Täckningsgraden (andelen som rapporterar in 
data) är mycket varierande och beroende av samverkan mellan kommunerna och landstinget. För 
Landstinget i Kalmar är andelen signifikant högre än riket och Jönköpings landsting. Ålder spelar 
roll för hur man svarar på rehabträning varför ålderstandardiserade mått eller uppdelning i olika 
åldersgrupper skulle ge bättra jämförelser.  
 
För denna indikator redovisas andelen även för respektive sjukhus inom landstinget. I Västervik 
är andelen ADL-beroende 33,1 %, i Oskarshamn 28,4 % och i Kalmar 24,3 %.  
 

Andel strokepatienter med hjärtflimmer som fått blodförtunnande behandling (%) 
(A29)ÖJ 2007-2008 

 

 2006 

 

 2007 

jan-juni 2007 

 2008 

2005-2006 

Kalmar län       
Kvinnor   51,8  Alla 
Män   47,4  50,4 

Östergötlands län      
Kvinnor   56,9  Alla 
Män   63,2  59,8 

Jönköpings län      
Kvinnor   41,6  Alla 
Män   47,9  41,5 

Riket      
Kvinnor   40,8  Alla 
Män   50,2  45,0 
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Behandling med blodförtunnande medel efter stroke och vid förmaksflimmer medför en betydligt 
lägre risk för patienten att återinsjukna i stroke eller annan hjärt-kärl sjukdom. Behandling med 
blodförtunnande medel efter stroke och vid förmaksflimmer är en högt prioriterad åtgärd i de 
nationella riktlinjerna för stroke och i princip bör samtliga dessa patienter få blodförtunnande 
behandling (undantag andra sjukdomar, mycket hög ålder eller andra kontraindicerande faktorer). 
Genom information om uthämtning av blodförtunnande medel kopplat till stroke diagnos i 
patientregistret (PAR) beräknades andelen stroke patienter som behandlades med 
blodförtunnande medel. Observera att i ÖJ 2007 redovisas andelen som fått blodförtunnande 
medel för perioden januari till juni 2007 och i ÖJ 2008 avses andelen som hade blodförtunnande 
behandling efter 12-18 månader för åren 2005-2006 och gäller bägge könen. I Kalmar län ligger 
andelen högre än i riket och i Jönköpings län. Östergötlands län ligger högre än Kalmar län men 
inga skillnader är statistiskt säkerställda (ÖJ 2008). Även för denna indikator redovisas andelen 
för respektive sjukhus inom landstinget för åren 2005-2007 och för bägge könen. I Västervik var 
andelen 63,6 %, i Oskarshamn 70,0 % och i Kalmar 40,2 %. 
 

Andel strokepatienter som återinskrivs för strokesjukvård inom 365 dagar (%) 
(A30) ÖJ 2007-2008 
 2006  2007 

2001-2005 

 2008 

2002-2006 

Kalmar län   7,9  7,6 
Östergötlands län    7,4  6,9 
Jönköpings län   11,6  11,8 
Riket   9,7  9,6 

 
Denna indikator utgör ett mått på sekundärpreventiva insatser efter strokeinsjuknandet. Dessa 
omfattar såväl livsstilsfaktorer som läkemedelsbehandling. Data är hämtade från patientregistret 
och varje fall räknas endast en gång, dvs. patienter som återinsjuknar flertalet gånger räknad 
endast en gång. I Kalmar län ligger andelen lågt och skiljer sig signifikant från såväl riket som 
Jönköpings län.  

Kompletterande indikatorer 

Som kompletterande indikator för att belysa delvis samma område som A:25 och A:26 kan man  
studera totala dödligheten för olika åldergrupper i de två största strokeinsjuknande orsakerna 
blödning (ICD 161) och infarkt (ICD 163). Vi finner då att för män i Kalmar län under perioden 
2002-2006 är det ålderstandardiserade dödstalet högre än riket och regionen för övrigt pga. 
blödning och framför allt i åldergruppen under 75 år. För perioden 2001-2006 är även det 
ålderstandardiserade dödstalet pga. hjärninfarkt högre än grannlänen och riket men här i ålder 
över 74 år. För kvinnor har dödstalet pga. blödning i hjärnan legat högt under 90-talet men ligger 
nu lika med grannlän och riket. Dödstalet på grund av hjärninfarkt har däremot legat över riks- 
och regiongenomsnittet under detta sekel för alla åldergrupper (Diagram A:25 1-12) 
Även om vi studerar andelen döda per incident fall i olika åldergrupper och för diagnoserna 
blödning i hjärnan och hjärninfarkt så visar det samma mönster som ovanstående (redovisas ej i 
denna rapport). Insjuknandet i stroke har olika svårighetsgrader och denna faktor och åldern 
borde man försöka standardisera för att få bästa jämförelsetal. Strokeenheterna i Kalmar och 
Västervik planerar deltaga i en studie där man försöker klassificera svårighetsgraden av stroken 
efter ett standardiserat system (NIHSS). Förhoppningsvis kan detta leda till bättra data för 
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indikatorerna A:25 och A:26 där man tar hänsyn till såväl ålder som svårighetsgrad av 
strokeinsjuknandet. 
Medelvårdtiden för strokepatienter kan vara en kompletterande indikator för indikatorerna A:27 
och A:28. Medelvårtiden i Kalmar län är förhållandevis kort och tillsammans med Jönköping 
bland de kortaste i riket (Diagram A:28 1-2).  
   
Genom att samköra PAR med Riks-stroke sammanställes data gällande andel som behandlades 
med blodförtunnande medel. I Landstinget i Kalmar län var andelen knappt 70 % av 
strokepatienterna 75 år eller yngre (Riks-stroke Årsrapport 2006)  
Skillnaden mellan de två måtten, läkemedelsregistret och Riks-stroke ligger i att Riks-stroke har 
information om inneliggande patienter vilket läkemedelsregistret ej har. Vidare saknar 
läkemedelsregistret information om läkemedelsanvändning för boende på särskilda boenden. År 
2006 var det ca 10 % av rikets strokepatienter som efter utskrivning bodde på särskilt boende 
(Riks-stroke årsrapport 2006). 
 
För att få en uppfattning om vårdkedjan före insjuknandet i stroke kan man använda kvalitetsmått 
inom hypertonisjukvården. Huvudparten av hypertonipatienterna behandlas i primärvården och 
för närvarande kan vi ej få data om t.ex. hur många som uppnår sitt målblodtryck vid 
blodtrycksbehandling. Genom våra befolkningsenkäter (som genomföres vart tredje år) kan vi få 
en uppfattning om hur många som har hypertoni och hur många som behandlas med 
blodtryckssänkande läkemedel. År 2005 var andelen som angav att det hade för högt blodtryck i 
Kalmar län 17 % (Riket 18 %, Jönköpings län 15 %, Östergötlands län 20 %) för män och 15 % 
(Riket 16 %, Jönköpings län 16 %, Östergötlands län 18 %) för kvinnor. Andelen som använde 
blodtrycksänkande läkemedel var 15 % (Riket 16 %, Jönköpings län 14 %, Östergötlands län 19 
%) för män och 14 % (Riket 15 %, Jönköpings län 16 %, Östergötlands län 17 %) för kvinnor. 
Således inga stora skillnader men andelen män som angav att de hade högt blodtryck var lägre i 
Jönköpings län.  
 

Sammanfattande analys 

Såväl öppna jämförelser som kompletterande data pekar på att dödligheten för män i stroke har 
legat högre än i riket och övriga regionlandsting. Detta gäller även om man enbart tittar på 
sjukhusvårdade och omfattar alla åldergrupper. Även för kvinnor är dödligheten större men 
skillnaderna kan bero på slumpen. Notabelt är att alla tre sjukhusen ligger över riksgenomsnittet. 
Här finns förbättringar att göra gällande hela vårdkedjan från förebyggande till det akuta 
omhändertagandet och eftervården. Dock ligger dödlighetsdata några år tillbaka i tiden och 
speglar inte de förbättringar som genomförts efter år 2006. Andelen som vårdas på strokeenhet 
ligger högre än riksgenomsnittet och har ökat i länet, framför allt för män. Ökningen har varit 
större än för riket och övriga regionlandsting och samtliga tre sjukhus ligger över 80 %. Detta 
kan vara ett exempel på förbättringar som kan påverka senare års dödlighetsdata. Fortsatt 
systematisk uppföljning av kvalitetsindikatorerna i Riks-stroke och strävan att nå uppsatta mål 
via systematisk förbättringsarbete bör på sikt kunna påverka vården och dödlighetsdata. 
 
Andelen ADL-beroende 3 månader efter akutfasen ligger högra i länet jämfört riket och 
Jönköpings län. Dock uppvisar indikatorn stor osäkerhet då det är ett subjektivt mått 
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(självrapporterat), täckningsgraden varierar och faktorer som ålder och svårighetsgrad av 
sjukdomen har inte beaktats. Vid korta medelvårdtider i akutfasen är det viktigt att eftervården 
fungerar väl. Här behövs troligt förbättringar i form av systematiska uppföljningar och bättre 
samverkan mellan strokeenheter, primärvård och hemsjukvård. I Riks-stroke finns ytterligare 
indikatorer som boendeform, andel beroende av närstående och talsvårigheter som kan vara till 
hjälp vid uppföljning. 
 
Aktivitetsnivån gällande behandling med blodförtunnande medel efter stroke vid förmaksflimmer 
verkar hög i Kalmar län. Redovisade data i Riks-stroke visar att vi är ett av fyra landsting som 
uppnår eller nästan uppnår nivån 70 % i åldergruppen under 75 år. Att vi inte uppnår samma höga 
tal vid redovisningen i ÖJ kan delvis bero på att vi har en större andel äldre än 74 år av våra 
strokepatienter och att dessa har kontraindicerande faktorer i högre grad. Notabelt är att 
länssjukhuset i Kalmar uppvisar en låg andel i ÖJ 2008 men patientgruppen är inte så stor varför 
stora slumpmässiga variationer finns. Även gällande återinsjuknandet efter stroke så ligger länet 
väl till med låg procent återinsjuknande inom ett år. Detta talar för att sekundärpreventiva 
insatserna av såväl läkemedelsbehandling som livsstilsfaktorer fungerar på ett tillfredställande 
sätt. Här är systematisk uppföljning av data från Riks-stroke gällande läkemedelsbehandling och 
rökning ett gott stöd i det fortsatta arbetet.  
 
Med optimalt systematiskt omhändertagande i vården av individer med riskfaktorer för att 
insjukna i hjätkärlsjukdomar bör man på sikt kunna minska insjuknandet i stroke eller att de som 
insjuknar får en lägre svårighetsgrad. Här är primärvårdens satsning på Hälsocentraler med 
kombinerad livsstilsförändrings påverkan och läkemedelsbehandling en viktig resurs i detta 
arbete. 
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Hjärtsjukvård  

Kontaktperson: Jörg Carlsson 
Överläkare, Docent, Länssjukhuset i Kalmar  
 

 

 
Indikatorn syftar till att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan från den förebyggande verksamheten 
till ambulansverksamheten, det akuta omhändertagandet och den efterföljande vården. Som 
hjärtinfarkt räknas alla förstagångsfall med någon diagnos för hjärtinfarkt i Dödsorsaksregistret 
eller Patientregistrets slutenvårdsdel (ICD I21-I22) under åren 2001-2006. Dessa register har 
förhållandevis hög tillförlitlighet, dock minskar validiteten i dödsdiagnostiken med ökad ålder.  
Eftersom åldersfördelningen skiljer sig åt mellan länen har en åldersstandardisering gjorts. 
Dödligheten kan variera mellan landsting beroende på tillförlitligheten i diagnossättning och 
olika bakgrundsfaktorer såsom annan sjuklighet, sociala faktorer, slumpmässiga avvikelser samt 
skillnader i omhändertagandet av hjärtinfarktpatienter eller befolkningens benägenhet att söka 
vård. Direkt sjukvårdsrelaterade faktorer kan vara avståndet till akutsjukhus, 
ambulansverksamhetens effektivitet och det akuta omhändertagandet på sjukhus. Av de patienter 
som drabbas av akut hjärtinfarkt avled en dryg tredjedel inom 28 dagar i Kalmar län. Andelen för 
perioden 2004-2006 var högre i Kalmar län jämfört riket och angränsande län. Skillnaden mellan 
rikets och Kalmar län var statistiskt säkerställd för bägge könen Andelen kvinnor var lägre än 
andelen män i länet och samtliga jämförande län.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Andel hjärtinfarktpatienter som dör inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 
(%) (A31) ÖJ 2006-2008 
 2006 

2001-2003 

 2007 

2002-2004 

 2008 

2004-2006 

Kalmar län     
Kvinnor 32,6 33,3 32,8 
Män 34,9 

 
34,6 

 
36,3 

Östergötlands län    
Kvinnor 31,6 30,7 29,7 
Män 34,1 

 
33,8 

 
30,8 

Jönköpings län    
Kvinnor 30,1 29,4 30,6 
Män 32,9 

 
33,2 

 
33,1 

Riket    
Kvinnor 31,3 30,3 29,0 
Män 33,6 

 
33,0 

 
31,6 
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Andel hjärtinfarktpatienter som dör inom 28 dagar efter 
hjärtinfarkt, sjukvårdsvårdade (%) (A32) ÖJ 2007-2008 
 2006  2007 

2004-2006 

 2008 

2005-2007 

Kalmar län     
Kvinnor  16,9 14,2 
Män  

 
17,5 

 
16,9 

Östergötlands län    
Kvinnor  17,0 15,4 
Män  

 
16,4 

 
15,5 

Jönköpings län    
Kvinnor  14,7 15,2 
Män  

 
15,3 

 
14,8 

Riket    
Kvinnor  15,1 14,4 
Män  

 
16,1 

 
15,5 

 
Indikatorn riktar in sig på att belysa det akuta omhändertagandet och den efterföljande vården för 
förstagångsfall av hjärtinfarkt (ICD-10 I21-I22). Som hjärtinfarkt har här räknats alla fall med 
någon diagnos för hjärtinfarkt som sjukhusvårdats initialt under åren 2004-2007. Samtliga fall i 
åldrarna 20 år eller äldre ingår. Då ålder spelar stor roll för utgången av hjärtinfarkten har 
åldersstandardisering gjorts. Andelen är något lägre för kvinnor och högre för män i Kalmar län 
jämfört med riket och grannlänen men skillnaden är inte statistisk säkerställd. Det har skett en 
minskning av andelen både för män och kvinnor i länet liksom i hela riket jämfört de två olika 
mätperioderna. För denna indikator redovisas andelen även för respektive sjukhus inom 
landstinget för åren 2005-2007 och då sammanslaget för bägge könen. I Västervik var andelen 
16,5 %, i Oskarshamn 17,0 % och i Kalmar 14,6 %. 
 
 

Andel reperfusionsbehandlade patienter vid ST-höjningsinfarkt < 
80 år (%) (A33) ÖJ 2007-2008 
 2006  2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län     
Kvinnor  87,5 65,9 
Män  

 
74,5 

 
72,1 

Östergötlands län    
Kvinnor  83,5 74,7 
Män  

 
81,3 

 
83,0 

Jönköpings län    
Kvinnor  58,2 50,0 
Män  

 
73,6 

 
75,2 

Riket    
Kvinnor  70,7 68,0 
Män  

 
74,3 

 
73,8 

 
Indikatorn vill visa andelen hjärtinfarktspatienter som behandlas med reperfusionsbehandling 
(kärlöppnande behandling), en behandling som leder till minskad dödlighet och som ska ges 
enligt de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Data som ligger till grund för indikatorn hämtas 
från kvalitetsregistret RIKS-HIA som har en hög täckningsgrad och data härur får anses ha hög 
tillförlitlighet. Samtliga patienter över 80 år tagits bort i jämförelserna och indikatorn tittar på 
andel patienter under 80 år med ST-höjningsinfarkt (den allvarligaste formen av infarkt) eller 
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vänstergrenblock som reperfusionsbehandlades under 2006 och 2007. Kalmar län uppvisaren en 
något lägre andel som reperfusionsbehandlade för bägge könen än riket för år 2007 men utan 
statistisk säkerställd skillnad. I Kalmar län ges övervägande reperfusionsbehandling i form av 
PCI, ballongvidgning. 
 

Andel kranskärlsröntgade patienter vid icke-ST-höjningsinfarkt <80 år (%) 
(A34) ÖJ 2006-2008 
 2006 

2005 

 2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län     
Kvinnor 63,0 77,5 78,0 
Män 78,0 

 
81,7 

 
84,9 

Östergötlands län    
Kvinnor 42,0 60,4 66,2 
Män 58,0 

 
74,4 

 
76,7 

Jönköpings län    
Kvinnor 42,0 68,8 63,6 
Män 59,0 

 
80,1 

 
77,8 

Riket    
Kvinnor 47,0 69,4 68,7 
Män 64,0 

 
76,5 

 
76,7 

 
Tidig utförd kranskärlsröntgen för ställningstagande till revaskularisering förbättrar prognosen 
för patienter med icke-ST-höjningsinfarkter. Genom samma kvalitetsregister (RIKS-HIA) som 
föregående indikator tittar man på andel patienter under 80 år med icke-ST-höjningsinfarkt som 
kranskärlsröntgades år 2005, 2006 och 2007. Andelen är för år 2007 högre i Kalmar län än i riket 
och angränsande län. Skillnaden är statistiskt säkerställd för män jämfört riket men inte för 
kvinnor. I samtliga jämförande områden är andelen större för män än för kvinnor. Trendmässigt 
har det skett en ökning för bägge könen över åren. För denna indikator redovisas andelen även för 
respektive sjukhus inom landstinget för år 2007 och då sammanslaget för bägge könen. I 
Västervik var andelen 80,8 %, i Oskarshamn 76,1 % och i Kalmar 86,2 %. 
 
 

Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke-ST-höjningsinfarkt < 80 år 
(%) (A35) ÖJ 2006-2008 
 2006 

2005 

 2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län     
Kvinnor 66,0 74,5 75,0 
Män 72,0 

 
79,2 

 
86,8 

Östergötlands län    
Kvinnor 48,0 66,9 82,6 
Män 57,0 

 
81,3 

 
83,5 

Jönköpings län    
Kvinnor 63,0 85,9 77,0 
Män 65,0 

 
85,8 

 
83,0 

Riket    
Kvinnor 53,0 75,7 78,1 
Män 62,0 

 
84,1 

 
84,6 

 
För att minska risken för återinsjuknande rekommenderas idag Clopidogrel för alla patienter med 
icke ST-höjningsinfarkt. Indikatorn redovisar, genom data från RIKS-HIA, andelen  
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sjukhusvårdade patienter yngre än 80 år med icke ST-höjningsinfarkt som behandlades med 
Clopidogrel. I indikatorn ingår endast icke ST-höjningsinfarkter men i de senaste nationella 
riktlinjerna från 2008 rekommenderas Clopidogrelbehandling under vårdtiden för samtliga 
hjärtinfarktspatienter. Andelen i Kalmar län år 2007 ligger lägre än riket för kvinnor men högre 
för män men skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Andelen har för Kalmar län och övriga 
jämförande grupper ökat sedan år 2005.  
 
 

Medianväntetid för hjärtkirurgi (antal dagar) (A36) ÖJ 2006-2007 

Medianväntetid mellan beslut om operation och utförd bypass-operation 
(antal dagar) (A47) ÖJ 2008 
 2006 

2004 

 2007 

2006 

 2008 

2007 

Kalmar län     
Kvinnor 9 36 25 
Män 15 

 
30 

 
17 

Östergötlands län    
Kvinnor 8 42 14 
Män 9 

 
15 

 
9 

Jönköpings län    
Kvinnor 21 65 12 
Män 14 

 
21 

 
12 

Riket    
Kvinnor 22 29 12 
Män 21 

 
22 

 
14 

 
Indikatorn visar medianvärde för väntetid till hjärtkirurgi (f.o.m. ÖJ 2008 enbart bypass-
operation) i antalet dagar mellan det att beslut om operation fattats till att operationen 
genomförts. Måttet baseras på information från kvalitetsregistret Svenska hjärtkirurgiregistret. 
Det är oklart hur säkra data är då tidpunkten för registrering av beslut om operation kan variera. 
Då Landstinget i Kalmar län inte bedriver hjärtkirurgi är det Landstinget i Östergötlands län och 
Linköpings Universitetssjukhus patienter remitteras till. På samma sätt remitteras Landstinget i 
Jönköpings län invånare till Linköpings universitetssjukhus, dvs. samtliga genomförda grupper 
behandlas på Linköpings Universitetssjukhus. Medianväntetiden år 2007 är kortare för män än 
för kvinnor i Kalmar län och ligger höger än riksgenomsnittet medan för riket är väntetiderna 
ganska lika.  
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Andel patienter <80 år med blodfettssänkande behandling efter hjärtinfarkt 
jan-juni 2007 (%) (A37)ÖJ 2007 

Andel hjärtinfarktpatienter (40-79 år) med blodfettssänkande 
behandling efter 12-18 månader 2005-2006  (%) (A37)ÖJ 2008
 2006  2007 

jan-juni 2007 

 2008 

2005-2006 

Kalmar län     
Kvinnor  85,2 84,5 
Män  

 
89,7 

 
89,0 

Östergötlands län    
Kvinnor  84,3 82,7 
Män  

 
87,1 

 
85,7 

Jönköpings län    
Kvinnor  80,9 82,9 
Män  

 
85,6 

 
84,3 

Riket    
Kvinnor  80,7 80,4 
Män  

 
85,3 

 
83,4 

 
Efter hjärtinfarkt är för höga värden av och blodfetter (kolesterol) en stor riskfaktor för 
återinsjuknande. En betydande andel av hjärtinfarktpatienterna kan förväntas ha behov av 
blodfettssänkande läkemedelsbehandling. Enligt de nationella riktlinjerna har blodfettsänkande 
behandling hög prioritet. Indikatorn vill belysa i vilken grad riktlinjerna följs. Genom att koppla 
patientregistret som anger diagnos inom slutenvård med läkemedelsregistret kan man se hur stor 
andel hjärtinfarktspatienter som hämtat ut blodfettsänkande medel. Enligt RIKS-HIA har ca 80 % 
av hjärtinfarktspatienterna för högt kolesterol varför man kan förvänta sig att indikatorns andel 
bör ligga kring just 80 %. Observera att i ÖJ 2007 redovisas andelen som fått blodförtunnande 
medel för perioden januari till juni 2007 och i ÖJ 2008 avses andelen som hade blodförtunnande 
behandling efter 12-18 månader för åren 2005-2006. Andelen i Kalmar län ligger högre än 
angränsande län och riket men skillnaderna är inte statistiskt säkerställda med undantag för 
skillnaden mellan Kalmar läns män och rikets män (ÖJ 2008). Även för denna indikator 
redovisas andelen för respektive sjukhus inom landstinget för åren 2005-2006 och för bägge 
könen. I Västervik var andelen 85,5 %, i Oskarshamn 89,4 % och i Kalmar 87,1 % dvs. inga stora 
skillnader.  

Kompletterande indikatorer 

Indikatorerna för hjärtsjukvård kommer från och med ÖJ 2008 att utökas med indikatorer som 
behandlar hjärtsvikt gällande återinskrivning och behandling, samt hjärtstopp utanför sjukhus 
kopplat till överlevnad. 
 
För att få en bredare bild av utvecklingen av hjärtsjukligheten så kan insjuknande och dödlighet i 
hjärtinfarkt följas över tid. Diagram A31 1-4 beskriver den ålderstandardiserade sjukligheten och 
dödligheten över en tioårsperiod. Incidensen ligger liksom i grannlänen över riksgenomsnittet för 
bägge könen med ökning första åren 2000-talet (förändrade diagnoskriterier) och därefter viss 
nedgång. Det är framförallt i åldergruppen <75 år som länet ligger över riket och grannlänen och 
detta gäller bägge könen (visas ej i diagram). Även dödligheten ligger över riksgenomsnittet för 
bägge könen och framförallt i åldergruppen<75 år. I ÖJ 2007 redovisas 28-dagars dödlighet efter 
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hjärtinfarkt såväl för alla som enbart för de sjukhusvårdade. Det redovisas delvis olika perioder 
(2002-2004 respektive 2004-2006) och för att få en bättre uppfattning om utvecklingen över tid 
så har vi kompletterat med data från 1996-2005 i flytande treårs medelvärde (Diagram A:31 5-6, 
Diagram A:32 1-2). 28-dagars dödligheten för alla ligger över riksgenomsnittet för bägge könen 
och med en ökning de senaste treårsperioderna. Man ser inga tydliga skillnader mellan 
åldergrupperna <75 år respektive >74 år utan bägge åldersgrupperna och bägge könen ligger över 
riksgenomsnittet med ökning senaste treårsperioderna. 28-dagars dödligheten för de 
sjukhusvårdade ligger även den över riksgenomsnittet för bägge könen och de senaste 
treårsperioderna. Det är framförallt i åldergruppen >74 år som man ligger över riksgenomsnittet 
och detta gäller bägge könen.   
 
I kvalitetsregistret RIKS-HIA redovisas dödligheten inom 30 dagar och inom 1 år bland de 
patienter som vårdas på hjärtintensivsvårdavdelning (HIA). Registret ger en kompletterande bild 
om vården på våra HIA-avdelningar. Enligt senaste årsrapporten (2006) låg dödligheten för 
patienter <80 år inom 30 dagar i Kalmar län (2005-2006) mellan 4,2-4,4% (bägge könen) och 
lägre än grannlänen. Även dödligheten inom ett år för perioden 2004-2005 låg i Kalmar län lägre 
än grannlänen.    
 
I rapporten redovisas endast clopidogrel behandling bland icke-ST-höjningsinfarkt, i de 
nationella riktlinjerna från 2008 skall detta i stor utsträckning ges till samtliga hjärtpatienter. De 
nationella riktlinjerna anger speciellt att PCI-behandlade patienter dvs. patienter som genomgått 
ballongsprängning ska clopidogrelbehandlas. Detta har inneburit att landsting med hög andel PCI 
haft en högre andel som Clopidogrelbehandlas. I Kalmar län är andelen patienter med akut 
hjärtinfarkt som behandlas med PCI ganska högt. Genom att redovisa frekvensen för 
clopidogrelbahandling bland samtliga hjärtinfarktspatienter samt uppdelat för olika typer och för 
olika åldrar skulle mer information kunna utläsas kring vilken grupp som eventuellt 
underbehandlas.  
 
Att en patient får vänta på hjärtkirurgi beror på flera saker: typ av kirurgi, allvarlighetsgrad av 
sjukdom samt även hur benägen ett landsting är att remittera patienter. Väntetiden bör vara från 
den dagen det bestäms att man ska opereras till den dag då operationen utförs. Genom 
kvalitetsregistret Svenska hjärtkirurgiregistret beräknades tiden från ”accept för operation” och 
operationsdag. Indikatorn innefattar alla typer av hjärtkirurgi. För en del diagnoser är viktigt att 
det ingreppet sker fort medan en del diagnoser inte påverkas av att väntan blir tre månader. För 
att bättre relatera indikatorn till vårdkvalitet bör en uppdelning med avseende på diagnoser samt 
en utökning av indikatorn till att även titta på utfallet av kirurgin exempelvis med avseende på 
mortalitet efter operation. Detta har delvis beaktats i ÖJ 2008 genom att man enbart redovisar 
väntetiden till bypass-operation. 

Sammanfattande analys 

Kompletterande data pekar på att insjuknandet och dödligheten för bägge könen i hjärtinfarkt har 
legat högre än i riket och Jönköpings län. Orsaken till detta är oklart men även historiska data 
från 1980-talet visade på ett högre insjuknade i Kalmar län i hjärtinfarkt jämfört hela södra 
Sverige. Studerar vi några riskfaktorer som rökvanor, andel diabetiker och andel med för högt 
blodtryck så visade data från befolkningsenkäten år 2005 inte att dessa riskfaktorer för 
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hjärtsjuklighet skiljde sig på något anmärkningsvärt sätt från riksgenomsnittet. Såväl öppna 
jämförelser som kompletterande data pekar på att dödligheten inom 28 dagar i hjärtinfarkt har 
legat högre än i riket. Här spelar många faktorer som annan samtidig sjukdom, tidigare 
hjärtsjukdom och benägenhet att söka sjukvård vid symtom in. Men även avstånd till sjukhus, 
ambulansverksamheten, etc. kan påverka denna indikator. Dödligheten inom 28 dagar, 
sjukhusvårdade, i hjärtinfarkt har legat över riket för män för åren 2005-2007 men under för 
kvinnor även om dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda. Det har skett en minskning av 
andelen både för män och kvinnor i länet liksom i hela riket jämfört åren 2005-2007 och 2004-
2006. Data från RIKS-HIA gällande 30 dagars dödligheten för patienter <80 vårdade på 
hjärtavdelning visade en lägre andel döda i Kalmar län jämfört riket och grannlänen. Detta skulle 
tala för att flera ffa. äldre med annan samtidig sjukdom vårdas på annan avdelning än 
hjärtavdelning för sin hjärtinfarkt och där kanske inte får optimal vård. Landstinget visar ju hög 
aktivitet för andel reperfusionsbehandlade vid ST-höjningsinfarkt och andel kranskärlsröntgade 
och clopidogrelbehandlade vid icke ST-höjningsinfarkt där data är hämtade från 
hjärtavdelningarna. En hög aktivitet gällande dessa indikatorer bör påverka mortaliteten positivt.   
 
Sammanfattningsvis rekommenderas en fördjupningsstudie i Kalmar län avseende fördelning och 
behandling av riskfaktorerna för hjärtsjuklighet. Viktigt är också att utreda hur stor del av 
hjärtinfarktspatienter som behandlas på andra avdelningar än hjärtavdelning, om dödligheten är 
högre bland dessa patienter och hur dessa omhändertas. En journalgenomgång för att få klarhet i 
varför dessa patienter behandlas på andra avdelningar och hur de behandlas på övriga avdelningar 
föreslås. 
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Ortopedisk sjukvård 

Kontaktperson: Dan Eriksson 
Verksamhetschef, Överläkare Ortopedi Oskarshamn 
 

Knäledsplastik- revisioner som följd av infektion efter total knäledsplastik vid artros 
inom ett år efter primäroperation/1000 operationer (A38) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 4,97  3,54   
Östergötlands län  2,36  1,78   
Jönköpings län 1,55  0,48   
Riket 3,6  2,91   

 
Syftet med indikatorn är att belysa en allvarlig komplikation i samband med knäledsplastik vid 
artros. Uppgifterna hämtas från Svenska Knäprotesregistret och täckningsgraden är god 
( 95%) vid jämförelse med patientregistret. Antalet revisioner är generellt påtagligt lågt och ingen 
hänsyn är tagen till landstingsspecifika riskvariabler. I beräkningarna hamnar Kalmar sämre än 
jämförande områden. Dock ska resultaten tolkas med försiktighet då endast 8 revisioner 
genomfördes totalt 1996-2005 i Landstinget i Kalmar län vilket resulterar i stor slumpvariation; 
breda konfidensintervall och ingen statistisk skillnad från de landsting med lägsta eller högsta 
antalet revisioner. 
Denna indikator kommer att utgå i 2008 års redovisning vilket stöds av ansvarig kontaktperson 
då antalet är för litet för att vara ett användbart mått. 
 

Knäledsplastik- risk för revision inom fem år efter en total knäledsplastik vid artros 
/1000 operationer (A39) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 2,95  2,82   
Östergötlands län  3,21  1,86   
Jönköpings län 2,91  2,34   
Riket 3,31  3,07   

 
Indikatorn är ett resultatmått som har i syfte att ge professionen underlag om vilka metoder och 
protesval som ger bäst resultat. Uppgifterna hämtas från Svenska Knäprotesregistret och 
täckningsgraden är god. Olika grundsjukdomar och åldersfördelning påverkar förloppet efter 
primäroperation vilket kan ge skillnader i revisionsfrekvensen. Detta har man inte tagit hänsyn 
till i denna indikator och data är inte uppdelat efter kön då flertalet studier inte har visat 
signifikanta könsskillnader (Knäledsregistret, Årsrapport 2007). Risken för att en operation gjorts 
om inom fem år efter en total knäledsoperationen har beräknats oavsett orsak till revisionen. 
Risken är lägre i Kalmar (2,82 mot 3.07) än i riket dock är skillnaden inte statistisk säkerställd.  
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Total höftledsplastik- andel implantat som överlever 10 år (%) (A40) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 95,4  95,6   
Östergötlands län  94,5  94,7   
Jönköpings län 94,2  94,1   
Riket 92,7  93,0   

 
 
Indikatorn är ett kvalitetsmått som belyser ffa. långtidsresultat med avseende på aseptisk lossning 
och har i syfte att ge professionen underlag om val av protestyp, operationsteknik vid olika 
patientprofiler för att uppnå bäst resultat. Data är hämtade från Svenska Höftprotesregistret och 
registrering av höftproteser och omoperationer ha skett sedan 1979. Täckningsgraden är numera 
god och ligger på 95-98 %. Variationer vid jämförelse påverkas av olika riskfaktorer i 
patienturvalet vilket ej tagits hänsyn till i denna redovisning. Antalet höftledsimplantat som ej 
behövt omopererats (överlevt) inom 10 år efter primäroperation. ligger i Kalmar län mycket bra, 
med 95,6 % överlevnad.  
 
 

Total höftledsplastik- andel som omopereras inom 2 år (%) (A41) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 1,3  1,63   
Östergötlands län  0,8  1,06   
Jönköpings län 1,8  1,78   
Riket 1,4  1,52   

 
Denna indikator återspeglar tidiga och allvarliga postoperativa komplikationer som djup infektion 
och revision på grund av luxationer. Den vanligaste orsaken till omoperation inom de två första 
åren är enligt Svenska Höftledsregistret årsrapport 2006 luxation varifrån data är hämtade. 
Variationer kan bero på olika patientprofil avseende risk och olika rutiner avseende hållning till 
ickekirurgisk behandling kontra kirurgisk behandling vid komplikationer. Risken för 
omoperation är större vid höftfraktur jämfört med höftartros och de kliniker som har låg andel 
reoperationer har sannolikt inte hand om höftfrakturer. Andelen omoperationer inom 2 år ligger i 
länet på 1,6 % vilket är likvärdigt riksgenomsnittet och skiljer sig endast statistiskt signifikant 
från de tre landsting med lägsta andelen.  
 

Resultat av operation - patientskattat efter höftledsplastik (A42) 

Ej data för Kalmar län. Man började först registrera detta på enheterna i Kalmar län f.o.m. januari 
2007 och kan få ettårsresultat först nästa år. 
 
 

Höftfraktur- Andel patienter som skrivs ut till ursprungligt boende (%) (A43) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 50,0  49,0   
Östergötlands län  65,0  61,0   
Jönköpings län 32,0  42,0   
Riket 53,0  52,0   
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Måttet syftar till att belysa andelen patienter som har samma funktioner efter höftfrakturen som 
före eller inte försämrat sin funktionsförmåga i så hög grad att mera omsorg behövdes. Denna 
indikator speglar ej så mycket det medicinska omhändertagandet utan i högre grad lokala 
förhållanden i hemkommunen avseende möjligheter till stöd i ursprungligt boende och tillgång 
till annat boende. Data hämtas från kvalitetsregistret RIKSHÖFT och täckningsgraden för 
patienter med höftfrakturer är ca 60 % med stora variationer mellan landstingen. Variationer 
beror således på täckningsgrad, om man har samverkan med annan klinik som står för den 
fortsatta rehabiliteringen (indikatorn säger inget om hur länge patienten vistades på det 
alternativa boendet) och på hemkommunen policy vad gäller omsorg i egna hemmet kontra 
särskilt boende. Landstinget i Kalmar län hade en något lägre andel patienter (49 % mot rikets 52 
%) som kunde skrivas ut till ursprungligt boende.  
 

Höftfraktur- medelväntetid till operation (dygn) (A44) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län 0,9  0,8   
Östergötlands län  1,1  1,0   
Jönköpings län 0,9  0,9   
Riket 1,2  1,2   

 
Då väntetid innan operation kan leda till ett längre mobiliseringsförlopp för patienten är denna tid 
ett internationellt vanligt förkommande kvalitetsmått. Data hämtas från RIKSHÖFT och anges i 
medelvärde i dygn, från det att patient inkommer till sjukhus till dess att höftledsoperationen 
genomfördes. Registreringen mäts numera i timmar som framöver kan ge mer nyansrik 
beskrivning och analys av väntetider och vårdförlopp. För vissa grupper kan det vara medicinskt 
motiverat att vänta en tid innan operation för att få patienten i optimalt tillstånd. Det vore kanske 
därför bättre att redovisa medianvärde eller medelvärde för upp till och med 90th percentilen. 
Landstinget i Kalmar tillhör den grupp om 5 landsting som har den kortaste väntetiden med en 
medelväntetid om 0,8 dygn. 

Kompletterande indikatorer 

Två ytterligare indikatorer för att belysa ländryggsdiskbråckskirurgin kommer att redovisas vid 
2008 års uppföljning. Även en indikator för att belysa omhändertagandet av 
osteoporosproblematiken kommer att finnas med år 2008.  
För att få en uppfattning av omfattningen av de plastikoperativa verksamheterna kan man 
redovisa incidensen dvs. antalet operationer som utföres per 100 000 invånare. För såväl knä- 
som höftplastikoperationer är incidensen högst i ålder 65-85 år. I Kalmar län är incidensen knä- 
och höftplastiker hög jämfört riket och regionen vilket speglar att vi har en äldre befolkning där 
behovet är stort (Diagram A 39 1, A: 40 1). Andra kvalitetsmått som via Svenska 
Höftprotesregistret följs upp regelbundet av klinikerna i länet är patient-tillfredställelse, 
smärtlindring, vunnen livskvalitet, och 90-dagars mortalitet. För att förbättra 
jämförelsemöjligheterna ställs dessa resultat i relation till de patientklientel de olika klinikerna 
handhar utifrån särskild klassifikation.  
Även antalet höftfrakturer per 100 000 invånare är högt i Kalmar län beroende på vår äldre 
befolkning (Diagram A:43 1). I ett underlag från RIKSHÖFT registret anges att det finns ett 
samband mellan medelvårdtid av höftfrakturer och andelen utskrivna till ursprungligt boende 
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(kortare vårdtider resulterar i lägre andel utskrivna till ursprungsboende) varför en redovisning av 
medelvårtid kan vara av värde (Diagram A:43 2). Medelvårdtiden ligger i Kalmar län som i 
Östergötland men är kortare jämfört riket och Jönköping.    

Sammanfattande analys 

Det bedrivs en omfattande knäplastikoperativ verksamhet i Kalmar län och redovisat 
kvalitetsmått talar för god kvalitet även om det är svårtolkat då det handlar om få fall även om 
man redovisar en 10-årsperiod.   
 
Även den höftplastikoperativa verksamheten är omfattande och det långsiktiga kvalitetsmåttet 
som redovisas talar för bra implantatval och patientselektion. Vad gäller det kortsiktigare 
kvalitetsmåttet reoperation inom två år så är det svårtolkat då det även här rör sig om få fall (ca 
30 i länet över en 4 års period) men eftersom det är få fall finns möjligheter att analysera varje 
enskilt fall via journalgenomgång som kan ge underlag till förbättring. Redan idag mäts i Kalmar 
län ett antal kompletterande indikatorer kontinuerligt med stöd av kvalitetsregister inom 
ortopediska specialiteten. Dessa redovisas och används fortlöpande i förbättringsarbetet. 
Operatörens specialisering till vissa operationer skulle ytterligare kunna ge förbättrade resultat 
inom proteskirurgin.  
 
Vad gäller höftfrakturer så är väntetiden kort i Kalmar län och ger ej underlag för att denna faktor 
negativt skulle påverka postoperativa funktionsförmågan. Även medelvårdtiden är kort men så 
även i Östergötland som har en hög andel som skrivs ut till ursprungsboende. I Jönköpings län å 
andra sidan som har förhållandevis hög medelvårdtid så är andelen som skrivs ut till 
ursprungsboende låg. Det verkar således vara andra faktorer som ålder, täckningsgrad och 
äldreomsorgens organisation i hemkommunen som i högre grad påverkar indikatorn A:43.    
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Ljumsbråck 

Kontaktperson: Peter Möller 
Överläkare, Länssjukhuset i Kalmar 
 

Ljumsbråck- relativ risk för omopereration inom 5 år (RR) (A45) 
 2006*  2007  2008 

Kalmar län   1,17   
Östergötlands län    0,99   
Jönköpings län   0,77   
Riket   1   

*Indikatorn beräknades på olika sätt  2006 och 2007 varför jämförelser ej går att göra 
 
Syftet med indikatorn är att visa på komplikationer inom ljumskbråckkirurgin. Uppgifterna 
hämtas från Svenskt Bråckregister som har mycket god täckningsgrad då 95% av alla operationer 
registreras. Relativa risker (RR) med avseende på risken för omoperation efter 
ljumsbråcksoperation är beräknade. Variationer mellan landstingen gällande den relativa risken 
kan bero på operationsmetoder, typ av bråck (högre risk vid medialt bråck), val av suturmaterial 
och andelen operationer gällande recidivbråck. En relativ risk är ett jämförelse mått och i detta 
fall betyder en relativ risk på 1,17 att risken för omoperation i Landstinget i Kalmar län är 17% 
större än i riket som man valt att utgå ifrån i beräkningen. När man beräknar en relativ risk 
påverkas måttet av antalet reoperationer vilket är relativt få. Resultatet är signifikant. Dock är 
värdet 1,17 lågt och resulterar endast i ett fåtal faktiska omoperationer per år.  

Kompletterande indikatorer 

Ett kompletterande mått vore att enbart redovisa andelen recidivoperationer, dvs hur stor andel av 
alla ljumsbråcks operationer följs av en reoperation på grund av återfall i bråck. År 2006 utfördes 
10,4 % av alla operationer p.g.a. recidivbråck och utgör fortfarande ett problem för svenska 
ljumskbråckoperatörer (Svenskt Bråckregister, Årsrapport 2006). Dock skiljer sig det stort mellan 
sjukhus, exempelvis universitetssjukhus och övriga, då en del kirurger enbart arbetar med 
ljumsbråck medan andra även sysslar med annat. Att enbart arbeta med ljumsbråck leder till ökad 
kompetens varför andelen recidivoperationer borde vara mindre.  

Sammanfattande analys 

Kalmar län har en något högre relativ risk än riket och angränsande län för omoperation efter en 
ljumsbråcksoperation. Många av ljumsbråckspatienterna lider av smärta efter det kirurgiska 
ingreppet.  Den största delen av all ljumsbråckskirurgi i Kalmar län utförs i Oskarshamn och i 
Västervik. Genom att centrera kirurgin ytterligare skulle man kunna minska andelen 
omoperationer då en god kompetens säkras genom systematisk inlärning och utbildning vilket fås 
vid upprepade operationstillfällen.  
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Ögonsjukvård 

 
Kontaktperson: Kerstin Lahi 
Överläkare, verksamhetschef, ögonkliniken, Västerviks sjukhus 
 

 Kataraktoperation-andel patienter med synskärpa under 0,5 % på det bästa ögat vid 
tidpunkten för operation (%) (A46) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län     
Kvinnor 27,4 25,9  
Män 25,1 

 
26,1 

 
 

Östergötlands län    
Kvinnor 37,3 33,8  
Män 33,6 

 
31,0 

 
 

Jönköpings län    
Kvinnor 21,5 22,0  
Män 21,5 

 
22,4 

 
 

Riket    
Kvinnor 25,1 24,4  
Män 22,8 

 
22,2 

 
 

 
Syftet med indikatorn är att tydliggöra tillgängligheten till kataraktoperation i de olika 
landstingen. Data hämtas från det Nationella Kataraktregistret som har funnits sedan 1992 och är 
ett register med hög täckningsgrad (97 %) och god tillförlitlighet. I kataraktregistrets årsrapport 
anges att andelen patienter med en synskärpa under 0,5 på bästa ögat före operation bör 
understiga 20 % för att tillgodose en rimlig tillgänglighet. Med tillgänglighet menas möjligheten 
för de flesta i ett område att bli opererad för katarakt innan synskärpan blivit dålig. Värdet 0,5 
används då det bland annat är gränsen för att få köra bil. 
Indikatorerna avseende prioritering för kataraktoperation kan se olika ut i olika landsting och ge 
upphov till variationer. Andelen i Landstinget i Kalmar län ligger för män signifikant lägre än 
riksgenomsnittet men skiljer sig endast signifikant från de fem län med lägsta andelen. Andelen 
för kvinnor ligger lägre än riksgenomsnittet men utan statistisk säkerställd skillnad Andelen är 
liknande för män och för kvinnor i Kalmar län. I riket i stort föreligger det större skillnader 
mellan könen vilket här innebär att männen har en större andel med synskärpa under 0,5 % på det 
bästa ögat vid tidpunkten för operation än vad kvinnorna har. 

Kompletterande indikatorer 

Från och med 2008 års ”Öppna jämförelser” kommer även indikatorn ”Kataraktoperation-andel 
med synskärpa <x inför operation av andra ögat” att redovisas. Denna variabel redovisas redan 
idag i kataraktregistrets årsrapport och för år 2006 låg andelen med synskärpa <0,8 på det först 
opererade ögat på 22,5 % vid operation av andra ögat. För klinikerna i Kalmar län ligger andelen 
strax under 20 %.  
 
Att följa tillgängligheten i form av väntetider till operation är fortfarande att av ett av 
kataraktregistrets huvudsyften. Man redovisar årligen hur stor andel av patienterna som opereras 
inom 3 respektive 6 månader. För 2006 låg i Kalmar län bägge ögonklinikerna på den övre 
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halvan vid jämförelse av sjukhusen och nästan 100 % opereras inom 6 månader. I Västervik 
opererades ca 90 % inom 3 månader och i Kalmar ca 85 %.   
Indikatorerna för kataraktoperation kan se olika ut i olika län. Man har inom ögonsjukvården 
enats om en metod för att få så enhetlig bedömning som möjligt. Det finns ett frågeformulär som 
patienten med katarakt får fylla i. Uppgifterna poängsätts och förs in i en mall (NIKE) som 
tillsammans med objektiva fynd ger underlag för prioritering till operation. Detta görs före 
operation samt ett halvår efter operation. Att studera antalet operationer utifrån denna 
prioriteringsmetod skulle kunna ge bättre information hur kataraktsjukvården fungerar.  
Man räknar med att ca 8-10 promille av befolkningen behöver opereras för grå starr. Kalmar län 
ligger på ca 8 promille och att räkna andelen opererade per invånare skulle kunna ge en 
kompletterande bild av situationen.  
Andelen ögonbottenfotograferade av andelen diabetiker och andelen diabetiker med synskärpa 
<0,3 skulle ytterligare kunna vara mått som ger en bredare belysning av hur ögonsjukvården 
fungerar för denna utsatta grupp i samhället. 

Sammanfattande Analys 

Ca 2000 operationer utförs årligen i Kalmar län och andelen patienter med synskärpa under 0,5 % 
på det bästa ögat vid tidpunkten för operation ligger högre än riksgenomsnittet med viss statistisk 
osäkerhet. Andelen länet har sjunkit sedan slutet av 1990-talet (Diagram A:46:1). Vad gäller 
fördelningen mellan män och kvinnor har den varit relativt konstant. Ca 2/3 av de opererade är 
kvinnor och ca 1/3 är män. Förklaring till detta är multifaktoriell och kan dels bero på att kvinnor 
blir äldre än män och hinner utveckla en tätare katarakt, dels på att kvinnor i högra grad har 
arbeten som kräver god synförmåga (kontor etc.) och dels på att män söker i senare skede med 
sämre synförmåga vid första besöket. Ser man på antalet operationer per 1000 invånare och 
genomsnittlig väntetid till operation ligger landstinget på den övre halvan av samtliga landsting. 
Landstinget i Kalmar har deltagit i förbättringsarbetet som startade år 2004 för ta fram ett 
instrument för registrering av gemensamma indikatorer för katarakt operation (NIKE, se ovan). 
Det finns även möjligheter att via kataraktregistret spegla patientupplevd nytta av operationen. 
De variabler man kan följa är besvär att utföra specifika dagliga aktiviteter, allmänna besvär och 
nöjdhet med synförmågan samt kataraktsymtom.  
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Psykiatri 

Kontaktperson Olle Hollertz 
Överläkare, Oskarshamns sjukhus 
 

Antal självmord eller självmordsförsök efter psykiatrisk vård per 100000 inv. (A47) 
 2006  2007  2008 

Kalmar län   14,74   
Östergötlands län    11,7   
Jönköpings län   19,2   
Riket   13,7   

 
Detta är den första indikatorn gällande psykiatrisk vård som lagts till de ÖJ. Indikatorn redovisarr 
antalen självmord eller självmordsförsök inom 90 dagar efter utskrivning från psykiatrisk 
slutenvård och som haft en psykiatrisk huvuddiagnos per 100 000 invånare. Vad indikatorn säger 
om vården är oklart, detta diskuteras närmare i rapporten Öppna jämförelser 2007. På grund av 
tolkningssvårigheter rangordnas inte landstingen gällande denna indikator. 
Denna indikator har tagits bort inför 2008 års redovisning och ersatts med självmordsfrekvens i 
befolkningen.  
 
Den nya indikatorn hämtas från dödsorsaksregistret och vid självmord som dödsorsak har 
registret en god tillförlitlighet. Denna indikator påverkas av flera faktorer i samhället utanför 
psykiatrin som t.ex. socioekonomiska förhållanden, sociala insatser, etc. Den kan dock delvis 
belysa hur psykiatrin fungerar (tillgänglighet, vårdkedjefunktion, uppföljningskontakter, 
behandling). Talen är dock små (särskilt om man vill studera olika åldersgrupper) varför 
slumpmässiga stora variationer över åren. Ser vi över perioden 1997-2005 så ligger Kalmar län 
strax över riket och våra regionlandsting var gäller självmord för män och strax under för 
kvinnor. Det är i åldersgruppen 0-54 år som männen ligger över riket och regionen. Det handlar 
dock om små tal ca 20-30 dödfall per år för män och 5-10 dödsfall för kvinnor (Diagram A:47 1-
2). 
 

Förbättring efter vård vid ätstörning (A48) 

Data saknas för Kalmar län 
 

Kompletterande indikatorer 

I befolkningsenkäten ”Hälsa på lika villkor” som genomföres vart tredje år i Kalmar län (senast 
2008) så frågar man efter hur många som en eller flera gånger haft självmordstankar, hur många 
som en eller flera gånger gjort självmordsförsök och hur många som använt antidepressiva 
mediciner de senaste tre månaderna. Detta kan vara indikatorer som kan användas som 
komplement för att bredare belysa problematiken. År 2005 var det en mindre andel kvinnor i 
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Kalmar län som gjort en eller flera självmordsförsök jämfört riket och det var en mindre andel 
såväl män som kvinnor som använt antidepressiva medel de senaste tre månaderna (Diagram 
A:47 3-4).  

Sammanfattande analys 

Några slutsatser är svårt att dra utifrån denna indikator men det kan konstateras att för att 
förbättra möjligheterna till att följa upp den psykiatriska verksamheten krävs mera systematisk 
registrering. Ett sådant påbörjat arbete är att få enheterna att i högre grad registrera diagnos, 
global funktionsskattningsskala (GAF) och behandling i nuvarande datajournalsystem. 
Överhuvudtaget behövs inom den psykiatriska verksamheten utvecklas rutiner, system och kultur 
för att mera systematiskt mäta den egna verksamheten och därmed få underlag för 
förbättringsarbete. En annan utmaning är att mera systematisk följa vårdkedjeprocessen mellan 
den slutna och öppna vården inom såväl den egna förvaltningen som gentemot andra 
förvaltningar för att få till stånd en bättre samverkan. 
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Avslutande kommentarer 

Syftet med de Öppna jämförelserna är att stimulera landstingen till förbättringar och att dra 
lärdom av varandra för att bli så bra som möjligt inom olika sjukvårdsområden. Man vill även 
stimulera till att se nyttan av en god registrering som möjliggör jämförelser över tid samt att 
nyttja de olika kvalitetsregister som ligger till grund för de öppna jämförelserna som ett verktyg i 
den dagliga processen. Vid en genomgång av samtliga medicinska indikatorer står det klart att 
validiteten och kvaliteten av jämförelserna varierar kraftigt. Detta försvårar tolkning och därmed 
användningen av de ÖJ. Genom att systematiskt gå igenom samtliga medicinska indikatorer och 
besvara frågan vad indikatorn faktiskt mäter och hur resultatet då kan tolkas syftade rapporten till 
att underlätta användandet av indikatorerna från ÖJ till att fungera understödjande i det 
kontinuerliga förbättringsarbetet inom Landstinget i Kalmar län.  
 
Dataregister är en av flera bra källor till information och kartläggning av den svenska hälso- och 
sjukvården. Dock bygger den information man kan få ut på de variabler man bestämt sig för att ta 
med i registret. Det kan vara variabler som var relevanta när registret startade men ej nu. Det är 
av stor vikt att hela tiden uppdatera registren med information som är relevant till dagens hälso- 
och sjukvård och dess behandlingsstrategier. Ett register måste därför ständigt underhållas och 
byggas ut med relevanta variabler. Vidare bör berörda parter känna till att informationen i 
registren finns samt att man kan använda dessa. Blir registerinformationen en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen blir även berörda parter mer intresserade av att registren är fullständiga. 
Idag är rutinerna för registrering till olika register inte standardiserade. Förfarandet ser olika ut 
och olika landsting, kliniker och avdelningar sköter detta på olika sätt. Beroende på hur man 
rapporterar in kan en del information tappas. Standardiserade inrapporteringsmetoder underlättar 
tolkning genom högre täckningsgrad. Landstinget i Kalmar län har nästan fullt ut börjat arbete 
med journalsystemet Cosmic. I dagsläget går det ej att direkt överföra information från Cosmic 
till hälsoregister eller kvalitetsregister.  
 
Vid arbetet med denna rapport har det också framkommit att det finns brister i samsyn och 
samarbete mellan olika enheter i länet. För att öka användbarheten av den typ av mätningar som 
sker inom ramen för ÖJ krävs det att denna samsyn och samarbetskänsla stärks. Detta är en 
grundförutsättning för att indikatorerna från ÖJ skall kunna fungera understödjande i det 
kontinuerliga förbättringsarbetet inom Landstinget i Kalmar län.  
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