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Ärende
Stockholms läns landsting har inbjudits att lämna remissvar på utredningen
SOU 2005:110 ”Jämförelsevis. Styrning och uppföljning med nyckeltal i
kommuner och landsting”. Betänkandet är framtaget av Rådet för kommunala
analyser och jämförelser.
I detta tjänsteutlåtande redovisas en kort bakgrund om betänkandet samt
förvaltningens synpunkter på innehållet i utredningen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

Bakgrund
Under 2003 etablerades en natione ll internetbaserad kommundatabas för
jämförelser av nyckeltal inom vård, skola och omsorg. Nyckeltalen bygger
enligt utredningen på officiell statistik och omfattar i första hand
kommunernas och landstingens obligatoriska verksamheter på övergripande
nivå. Databasens primära målgrupp är kommun- och landstingsledningar.
Redovisade nyckeltal är huvudsakligen inriktade mot primärkommunernas
verksamhet. Av de totalt cirka 200 publicerade nyckeltalen omfattar cirka en
fjärdedel landstingens verksamhet inom hälso- och sjukvård. De nyckeltal
som berör landstingen har successivt tillkommit under databasens
utveckling. År 2003 inkluderades 26 nyckeltal för primärvård, specialiserad
somatisk och psykiatrisk vård samt för hemsjukvård i Kommundatabasen.
Nyckeltalen togs fram i samverkan med Socialstyrelsen och
Landstingsförbundet och beskriver antal vårdkontakter och vårdtillfällen
samt styckekostnader. Under 2004 tillkom ytterligare nio nyckeltal, främst
av folkhälsokaraktär som beskriver de vanligaste formerna av canc er och
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dödsorsaker m.m., framtagna i samverkan med Socialstyrelsen. Under 2005
har nyckeltal om landstingens finanser lagts till i databasen.
Av betänkandet framgår också att en ny huvudman för Kommundatabasen
”Rådet för främjande av kommunala analyser” har bildats med staten och
Sveriges Kommuner och Landsting som finansiärer.

Utredningen redovisar sammanfattningsvis följande förslag som berör
landstingen:
•

Ett benchmarkingprojekt genomförs i samverkan mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting med syftet att via systematisk
benchmarking öka produktivitet och effektivitet i kommuner och
landsting. Projektet beräknas pågå under tre år och omfatta samtliga
kommuner och landsting.

•

Åtgärder vidtas avseende tidigareläggning av den statistik som ligger till
grund för Kommundatabasens nyckeltal så att dessa kan publiceras
senast i mars året efter det verksamhetsår som nyckeltalen avser. De
statistikansvariga myndigheterna gör nyckeltalens underliggande
statistik tillgänglig för Kommundatabasen med minsta möjliga
fördröjning så att databasens aktualitet förbättras

•

De statistikansvariga myndigheterna och Sveriges Kommuner och
Landsting vidtar åtgärder så att nyckeltalen om landstingens finanser
och verksamhet blir tillgängliga vid samma tidpunkt som motsvarande
nyckeltal avseende kommunerna.

•

Åtgärder vidtas avseende statistiken om verksamhet som finansieras av
kommuner och landsting och genomförs i alternativa driftsformer, så att
statistikens detaljeringsgrad motsvarar statistiken om verksamhet som
bedrivs i egen regi.

Förvaltningens synpunkter
Landstingstyrelsens förvaltning inom Stockholms läns landsting har
följande synpunkter på det aktuella betänkandet:
•

Förvaltningen ser positivt på jämförelser mellan landstingen som
baseras på relevanta och kva litetssäkrade nyckeltal som belyser
verksamheten ur olika perspektiv. Det är dock angeläget att berörda
landsting bereds en möjlighet att medverka i tolkning och analys av
tillgängliga nyckeltal.
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•

Det är väsentligt att urvalet av nyckeltal inom hälso- och sjukvård i
Kommundatabasen fortlöpande stäms av mot och anpassas till de
nationella nyckeltal som utvecklas inom Sveriges Kommuner och
Landsting och Socialstyrelsen.

•

Nyckeltalen i Kommundatabasen bör även fortsättningsvis bygga på de
uppgifter som landstingen rapporterar till centrala organisationer såsom
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.

•

Förvaltningen delar utredningens uppfattning att relevanta nyckeltal för
jämförelser bör bli tillgängliga medan de fortfarande är aktuella och
därmed utan onödig fördröjning i rapporteringen. Ett beslut om en
eventuell ändrad tidpunkt för inrapportering bör dock fattas först efter
samråd mellan berörda parter. Det är angeläget att en förändrad tidplan
för rapportering inte sekundärt medför problem med kvaliteten i
redovisade uppgifter.

Detta tjänsteutlåtande har tagits fram i samråd med Utvecklingsdirektör/
Forum. Därutöver har även Beställare vård/ avdelningen för
verksamhetsstyrning och uppföljning kontaktats i ärendet.
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