
Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025 
 
Särskilda insatsområden 2017 

För de delmål där Halland ännu inte når upp till de uppsatta målnivåerna har nedanstående 
insatsområden för 2017 samt indikatorer för uppföljning av dessa identifierats. 

  
Delmål: Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög 
kvalitet för en god och jämlik hälsa 
 
Särskilt 
insatsområde 20171 Delindikatorer 

Utgångs-
värde Målvärde 

Hjärtsjukdom 

Basbehandling vid hjärtsvikt  52 % 60 % 

Akut öppnande av kranskärl  87,5 % 85 % 

Akut öppnande av kranskärl inom rek. tid 60,7 % 75 % 

Extra blodförtunnande läkemedel vid hjärtinfarkt  91 % 95 % 

Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom 13 % 11 % 
RAAS-hämmande läkemedelsbehandling vid 
hjärtinfarkt 86 % 90 % 

Swedehearts kvalitetsindex för hjärtinfarktvård 4,5 % 6,5 % 

Återförträning av hjärtats kärl efter PCI  3,6 % 2 % 

Överlevnad vid hjärtstopp på sjukhus  17 % 20 % 

Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus  9 % 10 % 

Kärlkirurgi 

Död eller amputation efter operation av 
kärlförträngning i ben 5,0 % 4,0 % 

Operation inom 14 dagar vid  
förträngning av halspulsådern  71 % 80 % 

Tid till operation vid förträngning av halspulsåder  9 dagar 7 dagar 
 
Delmål: Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående 
 

Särskilt 
insatsområde 20172 Delindikatorer 

Utgångs-
värde Målvärde 

Primärvård:  
Emotionellt stöd 

Andel som svarat positivt på frågan "Om du kände 
obehag beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd eller 
din medicinering/ behandling bemöttes du med 
medkänsla och omsorg?” 

78 % 85 % 

Primärvård: 
Kontinuitet och 
koordinering 

Andel som svarat positivt på frågan "Anser du att 
personalen på hälso-/vårdcentralen samordnar dina 
kontakter med vården i den utsträckning du behöver?” 

79 % 83 % 

Primärvård: Respekt och 
bemötande 

Andel som svarat positivt på frågan ”Om personalen 
pratade med varandra om dig, kände du dig delaktig i 
samtalet?” 

79 % 85 % 

  
  

Särskilt 
insatsområde 20173  Delindikatorer 

Utgångs-
värde Målvärde 

                                            
1 Inom dessa områden placerar sig Halland i nedersta 1/3 i jämförelse med andra landsting/regioner i SKLs indexberäkning 
från Vården i siffror. 
2 Inom dessa sammanvägda index från Nationell patientenkät har Halland under 80 % positiva svar. 
3 För denna strukturella variabel för sammanhållen vård placerar sig Halland i nedersta 1/3 i jämförelse med andra 
landsting/regioner. 



Andel patienter 65 år 
och äldre som 
återinskrivs inom 30 
dagar 

Andel patienter 65 år och äldre som återinskrivs inom 
30 dagar 12, 6 % 10 % 

Delmål: Hälso- och sjukvården i Halland arbetar med ständig förbättring för bättre hälsa hos 
invånarna 
Särskilt 
insatsområde 2017  Delindikatorer Utgångsvärde Målvärde 

Målvärde och 
fokusområden 
konkretiseras under 
2017 

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

Definieras under 
2017 

Konkretiseras 
under 2017 

 
 
Delmål: Möjliggör att invånarna själva tar ansvar utifrån egen förmåga 
 
Särskilt 
insatsområde 20174 Delindikatorer Utgångsvärde Målvärde 
Primärvård: 
Delaktighet och 
involvering 

Andel som svarat positivt på frågan 
"Diskuterade du och läkaren vad du själv 
kan göra för att förbättra din hälsa?" 

75 % 80 % 

Primärvård: 
Information och kunskap 

Andel som svarat positivt på frågan "Fick 
du tillräckligt med information om: 
medicinering och eventuella 
biverkningar?" 

77 % 83 % 

Andel som svarat positivt på frågan "Fick 
du tillräckligt med information om: 
varningssignaler att vara uppmärksam på 
beträffande din sjukdom/ditt hälsotillstånd 
eller din medicinering/behandling?" 

72 % 76 % 

 
 

  

Särskilt 
insatsområde 2017   Delindikatorer Utgångsvärde Målvärde 

Digitala tjänster riktade 
till invånare  Andel invånare med invånarkonto  48 % 55 % 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Antal inloggningar per invånare med 
invånarkonto (medelvärde) 

1,95 gånger per 
månad 
(genomsnitt), 4,0 
inloggningar per 
år 

Målvärde tas fram 
utifrån en analys 
av antalet konton 
v.s. inloggningar 

Digitala tjänster riktade 
till invånare Andel invånare som använder e-tjänster 

Kan ej mäta detta 
idag, behov 
påtalat 

 

Digitala tjänster riktade 
till invånare Andel recept som förnyats via e-tjänst X % (35 793 e-

recept)  

20 % ökning 
årligen, intill 80 % 
uppnått 

Digitala tjänster riktade 
till invånare Andel genomförda vårdval via e-tjänst 38 %  50 % 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Andel registrerade egenremisser via e-
tjänst 28 % 

Nytt utgångsvärde 
ska tas fram, 
sedan målvärde 

                                            
4 Inom dessa sammanvägda index från Nationell patientenkät har Halland under 80 % positiva svar. 
 



Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Andel invånare som har haft tillgång till 
journaler via nätet 10 % 20 % 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Närsjukvård: Andel anslutna mottagningar, 
andel bokningar genomförda via 
webbtidboken  

Utgångsvärde 
undersöks 
 

Målvärde sätts när 
utgångsvärdet är 
framtaget 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Specialiserad öppenvård vid sjukhus: 
Andel anslutna mottagningar, andel 
bokningar genomförda via webbtidboken 

Utgångsvärde 
undersöks 
 

Målvärde sätts när 
utgångsvärdet är 
framtaget 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Övrig specialiserad öppenvård: Andel 
anslutna mottagningar, andel bokningar 
genomförda via webbtidboken 

Utgångsvärde 
undersöks 
 

Målvärde sätts när 
utgångsvärdet är 
framtaget 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Mammografi: Andel anslutna 
mottagningar, andel bokningar 
genomförda via webbtidboken 

I nuläget kan 
andelen 
bokningar 
genomförda via 
webbtidboken 
inte ses, behovet 
är påtalat 

Målvärde sätts när 
utgångsvärdet är 
framtaget 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Cellprovtagning: Andel anslutna 
mottagningar, andel bokningar 
genomförda via webbtidboken 

70 % 80 % 

Digitala tjänster riktade 
till invånare 

Blodgivning: Andel anslutna mottagningar, 
andel bokningar genomförda via 
webbtidboken 

Utgångsvärde 
undersöks 
 

Målvärde sätts när 
utgångsvärdet är 
framtaget 

    

Digitala tjänster riktade 
till medarbetare 

Andel medarbetare som har genomfört 
”Digitalt” vårdmöte 

Ännu inga 
mätvärden  

Digitala tjänster riktade 
till medarbetare 

Andel medarbetare som genomför 
vårdplanering över video <10   

Digitala tjänster riktade 
till medarbetare 

Andel medarbetare som har 
kommunicerat med invånare via 1177 
Vårdguidens e-tjänster 

1063 ärenden 60 %  
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