
Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2015 

MÅL OCH INDIKATORER 

En hälso- och sjukvård för bättre hälsa 

Delmål Indikator Målvärde 

 
Hälso- och sjukvården i 
Halland arbetar 
hälsofrämjande och levererar 
en individuell hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet för en 
god och jämlik hälsa  

Nationella indikatorer för 
hälso- och sjukvårdsdata – 
prioritering mha utfall i 
nationella jämförelser (Vården 
i siffror) 

”På väg mot målet”:  
Topp 3 i landet för totalindex, 1/3 av alla delindex i översta 
1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner och inget 
delindex i nedersta 1/3 
”På målet”:  
Topp 3 för totalindex, hälften av alla delindex i översta 1/3 i 
jämförelse med resterande landsting/regioner och inget 
delindex i nedersta 1/3 

Hälso- och sjukvården i 
Halland är trygg, 
sammanhållen och utformas 
tillsammans med patient och 
närstående 

Sammanvägt index från 
Nationell Patientenkäts fem 
dimensioner Helhetsintryck, 
Emotionellt stöd, Respekt och 
bemötande, Kontinuitet och 
koordinering samt 
Tillgänglighet  
Strukturella variabler för 
sammanhållen vård 

”På väg mot målet”:  
Andel positiva svar i samtliga dimensioner från Nationell 
Patientenkät > 80 % och ingen strukturell variabel i nedersta 
1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner 
”På målet”:  
Andel positiva svar i minst en dimension från Nationell 
patientenkät > 90 %, andel positiva svar i samtliga 
dimensioner > 80 % samt alla strukturella variabler i översta 
1/3 i jämförelse med resterande landsting/regioner 

Hälso- och sjukvården i 
Halland arbetar med ständig 
förbättring för bättre hälsa hos 
invånarna 

Mått på förbättringsarbete 
(enkät medarbetare + chefer)  
Mått på genomförande av 
verksamhetsplanering från mål 
till daglig verksamhet  

”På väg mot målet”:  
Definieras under 2017, där första steget är att etablera 
utgångsvärden 
”På målet”: 
Definieras under 2017, där första steget är att etablera 
utgångsvärden  

Hälso- och sjukvården i 
Halland möjliggör att 
invånarna själva tar ansvar 
utifrån egen förmåga  

Sammanvägt index från 
Nationell Patientenkäts två 
dimensioner Delaktighet och 
involvering, Information och 
kunskap 
Användning av digitala tjänster 
hos invånare och profession 

”På väg mot målet”:  
Andel positiva svar i båda dimensioner från Nationell 
Patientenkät > 80 %  
70 % av hallänningarna ska ha inloggning till 1177 
Vårdguidens e-tjänster och 50 % av patienterna ska ha 
använt dessa 
50 % medarbetare ska ha nyttjat digitala verktyg för 
behandling/kontakt 
”På målet”: 
Andel positiva svar i minst en dimension från Nationell 
Patientenkät > 90 %, andel positiva svar i båda dimensioner 
> 80 %  
90 % av hallänningarna ska ha inloggning till 1177 
Vårdguidens e-tjänster och 75 % av patienterna ska ha 
använt dessa  
80 % medarbetare ska ha nyttjat digitala verktyg för 
behandling/kontakt 
 

Hälso- och sjukvården i 
Halland har en tydlig 
prioritering av hur kompetens 
och resurser används   

Den totala budgetramen för 
hälso- och sjukvården ska 
hållas 

”På väg mot målet”:  
En tydlig trend av minskat underskott för den totala hälso- 
och sjukvårdsbudgeten 
”På målet”:  
Den totala budgetramen för hälso- och sjukvården ska hållas 


