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Kommunalt finansierad hälso-

och sjukvård

2018-10-22

•Personer i särskilda boendeformer och 

personer som har vårdinsatser i daglig 

verksamhet.

•De flesta kommuner ansvarar även för 

vården av personer i ordinärt boende -> 

hemsjukvård

– Ej Stockholms läns landsting, förutom Norrtälje kommun



Kommunalt finansierad hälso-

och sjukvård

2018-10-22

• 392 000 patienter under 2016 fick kommunala 

vårdinsatster

• 61 procent är kvinnor

• Olika åldrar och behov både i ordinärt och 

särskilt boende – de flesta i ordinärt boende

• Behov av flera olika kompetenser och 

samverkansformer landsting/kommunernas vård 

och socialtjänst



Rapporten

2018-10-22

• visar hur verksamheter i landsting och kommun 

dokumenterar i registren (täckningsgradsjämförelser)

• ger fördjupad information om kommunal hälso- och 

sjukvård

• visar hur Socialstyrelsens olika register och 

kvalitetsregister kan användas vid forskning eller som 

stöd för uppföljning och utveckling

• ger exempel på registerdata som kan användas för 

detta ändamål

• redovisar diagnoser och dödsorsaker  

• innehåller förslag på fler sambearbetning



Rapport
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Åldersfördelning inom kommunal 

hälso- och sjukvård

2018-10-22



Vilka får vård inom den kommunala 

hälso- och sjukvården?

2018-10-22

•Problematiskt att analysera denna grupp då 

t.ex. patientregistret inte innehåller uppgifter 

från primärvården.

•Samkörning med patientregistret och 

dödsorsaksregistret ger information om vilka 

sjukdomar som patientgruppen haft.

•Samkörningar med LSS-registret och SoL-

registret ger mer specifik uppdelning i 

populationen.



Diagnoser

2018-10-22

Ålder Vanligast 2:a 3:e

0 – 17 Utvecklings-

störningar

Cerebral pares Epilepsi

18 - 64 Ej insulinberoende 

diabetes

Cerebral infarkt Insulinberoende 

diabetes

65 - 79 Cerebral 

infarkt

Förmaksflimmer/ 

fladder

Ej insulinberoende 

diabetes

80 + Fraktur på lårben Hjärtinsuffiens Cerebral infarkt

Källa: Registret för insatser inom kommunal hälso- och sjukvård, oktober 2016 

samt patientregistret, från oktober 2016 och 20 år bakåt i tiden, Socialstyrelsen



Dödsorsaker
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Ålder 1:a 2:a 3:e

18 - 64 Metastas, ej 

spec

lokalisation

Metastas i 

andnings- och 

matsmältnings-

organen

Lunginflammation

65 - 79 Hjärtinsuff Metastas, ej spec

lokalisation

Kronisk ischemisk

hjärtsjukdom

80 + Hjärtinsuff Ospec demens Kronisk ischemisk

hjärtsjukdom

Källa: Registret för insatser inom kommunal hälso- och sjukvård och 

dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen



Kommunal hälso- och sjukvård 

(KHSV) - populationer
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Särskilt boende 

enligt LSS

Personer med insatser i kommunal 

hälsosjukvård och på särskilt boende 

enligt LSS-registret

Särskilt boende 

enligt SoL

Personer på särskilt boende enligt SoL-

registret

Ordinärt boende -

enstaka insatser i 

KHSV under året

Personer utan särskilt boende men med 

enstaka insats i kommunal hälso- och 

sjukvårdsregistret

Ordinärt boende –

2+ KHSV-insatser 

under året

Personer utan särskilt boende men med 

flera sammanhängande månadr med 

insats i kommunal hälso- och 

sjukvårdsregistret



Täckningsgrad

Andel fall, som är registrerade i 

kvalitetsregistret med viss diagnos eller åtgärd, 

av alla fall med denna diagnos eller åtgärd i 

riket.
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Täckningsgrad
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För att beskriva hur väl ett kvalitetsregister 

omfattar målgruppen det representerar, viktig 

för registrets validitet och kvalitet

Påverkas av att 

• Verksamheternas användning är frivillig 

• Patienterna kan tacka nej till att delta

• Bristfällig rapportering



Register för 

täckningsgradsjämförelser

2018-10-22

Kvalitetsregister
Socialstyrelsens 

register för jämförelse

Senior alert (Preventiv vård 

av äldre) 

Registret över insatser i 

KHSV

Palliativregistret Dödsorsaksregistret

NDR (diabetes) Läkemedelsregistret

Riksstroke (stroke) Patientregistret (Stroke)

Rikshöft (höftfrakturer) Patientregitret (Höftfraktur)



Resultat

2018-10-22

Användningen/täckningsgraden påverkas av 

ålder, boendeform och huvudmannaskap

Täckningsgraden påverkas positivt av:

• Automatisk överföring från journal till 

register

• Samverkan vårdcentral – kommun
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LSS, patientregistret, dödsorsaksregistret  
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socialtjänstregistret för äldre och personer med funktionsnedsättning, registret över insatser enligt LSS, patientregistret, 
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Resultat diabetesvården
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• Skillnader i rapportering till diabetesregistret 

mellan kommun och landsting och mellan 

ordinärt och särskilt boende.

• Utreddes med intervjuer av representanter 

för primärvården och KHSV.
– Direktöverföring ger bättre TG

– Återkoppling av patientinformation mellan kommun och 

landsting är bristfällig

– Inom kommunerna kan uppgifterna inte användas för 

verksamhetsförbättringar



Slutsatser
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• Stor nytta av kvalitetsregister

• Sambearbetning med Socialstyrelsens 

register tillför betydligt mer kunskap

• Socialstyrelsens register över kommunal 

sjukvård eller omsorg används sällan vid 

forskning eller uppföljningar

• Kommunal hälso- och sjukvårdsregistret är 

en källa till personkopplad information om 

primärvård

• Mer info finns i rapport 



Registerservice – här finns vi

Vår webbadress: www.socialstyrelsen.se/registerservice

Vår mejladress: registerservice@socialstyrelsen.se

Förteckning över alla kvalitetsregister:

www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister

Statistikdatabas: www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/registerservice

Rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17

2018-10-22

http://www.socialstyrelsen.se/registerservice
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
http://www.linkedin.com/showcase/registerservice
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-2-17


Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


