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Agenda 

• Uppdrag i utveckling 

• Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor 

• Behov av kunskap 

• Analyshandboken 

• Så gjorde vi 

• Så tyckte MASar 

 

 

 



Socialstyrelsens verksamhetsidé 

 
 Socialstyrelsen värnar  

hälsa, välfärd och allas  

lika tillgång till god vård  

och omsorg 

 



Uppdrag i utveckling 
 

• Öppna jämförelser – kvalitet, resultat, 

   effektivitet 

• Förbättra befintliga och utveckla 

  nya indikatorer 

• Förbättra det statistiska underlaget 

• Utveckla dokumentationen 

• Enhetsnivå 

• Flera målgrupper – olika behov, olika produkter 

 

 



 
Öppna jämförelser äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk och enhetlig dokumentation med nationellt fackspråk 

Enkät till äldre Kvalitetsregister 

Socialstyrelsens  

register 

Officiell statistik 

 

Kommun- och  

enhetsundersökningen 

 

Äldres uppfattning om 

 äldreomsorgen 
Verksamheter, beslutsfattare 

 

Öppna jämförelser -   

vård och omsorg om äldre  
Verksamheter, beslutsfattare 

Äldreguiden 
Äldre personer, närstående 

allmänhet 



Kunskapshjulet 



Ingen förbättring utan analys och 
utvecklingsarbete 

 

Analyshandboken:  www.skl.se/oppnajamforelser 

 

Hjälp att analysera och prioritera förbättringsarbetet 

 

 



Urininkontinens - så gjorde vi 

• Nikola - workshop 

• Två indikatorer: 

– Andel med aktuell basal utredning avseende urinläckage 

– Andel med individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel 

• Expertmöte 

• Kunskapsunderlag  

• Pilot 

• Test – enkät till MASar 



Definition av öppna jämförelser 

• Öppna jämförelser är indikatorbaserade jämförelser av 

kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och folkhälsa som ska vara möjliga att 

redovisa på landstings-, kommun-, eller enhetsnivå. 

 

• Öppna jämförelser är en form av uppföljning  

• Öppna jämförelser ska spegla alla dimensioner av 

kvalitet samt kostnader och effektivitet 

• Jämför öppet alla enheter, sjukhus, kommuner, 

landsting 

 



Kvalitetsbegreppet 

God omsorg präglas av: 

• Helhetssyn och samordning 

• Självbestämmande och integritet 

• Kunskapsbasering 

• Trygghet och säkerhet 

• Tillgänglighet 

• Effektivitet 

 



Indikatorer 
• En indikator indikerar något men det måste tolkas 

vilken betydelse det har 

• En indikator ska skiljas från mått eller nyckeltal då 

det finns andra krav 

• En indikator ska vara: 

Mätbar och tillgänglig 

Vedertagen och valid 

Relevant 

 Tolkningsbar 

Påverkansbar 

 

 

 



Vi frågade MASar i kommunerna 

 

• Förstår du de frågor vi ska använda för att kunna 

beskriva indikatorerna?  

• Tror du att enheterna kan besvara frågorna? 

• Vilken av indikatorerna beskriver kvalitet inom 

området bäst? 

• Andra indikatorer du vill förorda? 

 

158 svarade 
 

 

 



Förstår du frågorna? 1 
 

1. Ange antal äldre personer med urininkontinens vid din 

enhet 
Med def: Urininkontinens är ett läckage av urin av sådan omfattning att det utgör ett 

problem för den som är drabbad.  

Svar:  

Ja: 143 Nej: 13 

 

Ändrades: antal personer med urinläckage.  

Personen har läckage om  

- läcker urin, - inte hinner fram till toa i tid, - använder 

inkontinenshjälpmedel 
 

 



Förstår du frågorna? 2 

2. Av de äldre personer som bedömts ha 

urinläckage (urininkontinens) ange antal med en 

aktuell basal utredning avseende urinläckage.  

Svar:  

Ja: 138 Nej: 20 

 

Ändrades: Beskrivning av basal utredning i frågan. 

Årlig uppföljning ersätter utredning, om sådan är 

gjord.   

 



Förstår du frågorna? 3 

3. Ange antal äldre personer på din enhet som 

använder inkontinenshjälpmedel hela eller delar av 

dygnet 

    

 Svar:  

 Ja: 153  Nej: 2 

 

Inkontinenshjälpmedel är endast absorberande 

produkter.  

 

 



Förstår du frågorna? 4 

4. Av de äldre personerna som använder 

inkontinenshjälpmedel, ange antal med individuellt 

utprovade inkontinenshjälpmedel 

 

Svar:  

Ja: 148 Nej: 9 

 

Beskrivning av individuellt utprovade i frågan.  



Tror du att verksamheten kan 
svara? 
• För samtliga berörda personer i samtliga säbo/kortbo 

• För samtliga berörda personer i några säbo/kortbo 

• För några berörda personer i samtliga säbo/kortbo 

• För några berörda personer i några säbo/kortbo 

 

Svar: 

Majoritet svarade ja, för samtliga personer i samtliga 

permanent särskilda boenden. 

 

Resultat: Korttidsboenden ingår ej i undersökningen.  

 



Vilken av indikatorerna beskriver 
kvalitet bäst? 

 

1. Andel med aktuell basal utredning avseende 

urinläckage 

2. Andel med individuellt utprovade 

inkontinenshjälpmedel 

 

 Nr 1   19     Båda  85 

 Nr 2   35  

  



 
Fler förslag? 
 
• Förebyggande insatser – bäckenbottenträning 

• Utredning i samband med demensutredning 

• Samtliga personer med urininkontinens har 

vårdplaner  

• Tillgång till kompetens 

• Rutin att personer ska få möjlighet att gå på 

toaletten 

• Förekomst av toalettassistans och 

toalettträningsschema 

 

 



Vad händer nu? 

• Ca 5500 enheter på tisdag (Kommun- och 

enhetsundersökningen 2012) 

• Sammanställning av indikatorer med 

undersökningen som datakälla 

• Kvalitetssäkring av data 

• Enkäterna öppnas igen i slutet av januari 

• Möjlighet att justera 

• Publicering maj, ny webb 

• Kommunnivå i Öppna jämförelser 

 



 

 

Frågor? 

 
marianne.lidbrink@socialstyrelsen.se 


