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Dödligheten vid hjärtinfarkt
skiljer sig inte mellan sjukhus
av olika storlek. I alla fall inte i
de nio landsting som tillsam-
mans med bland annat Statistis-
ka centralbyrån undersökt död-
lighet i samband med sjukhus-
vistelse. För vissa maligna tu-
mörer kan man däremot se
skillnader. Syftet med arbetet är
att olika sjukhus ska kunna an-
vända sitt material för att upp-
täcka avvikelser jämfört med
likartade sjukhus eller tidigare
år.

Genom att följa dödligheten i ett an-
tal sjukdomsklasser i samband med
sjukhusvistelse kan läkare och ledning
för ett sjukhus upptäcka avvikelser från
likartade sjukhus eller från tidigare år
och sedan gemensamt värdera om en
hög eller stigande dödlighet på det egna
sjukhuset beror på behandlingen. Soci-
alstyrelsen har nyligen presenterat en
studie avseende överlevnad i samband
med vård av hjärtinfarkt [1, 2].

I ett samarbetsprojekt har socialme-
dicinska institutionen i Umeå, Statistis-
ka centralbyrån (SCB), nio landsting
och socialstyrelsen i Umeå under några
år utvecklat ett system med liknande
syfte för ett trettiotal diagnosgrupper,
baserat på ett amerikanskt system [3, 4].
Systemet omfattar en rad faktorer som

tidigare sjukhusvistelser och vissa all-
varliga sjukdomar, ålder, kön, boende-
förhållanden och yrkesgrupp, vilka vid
sidan av behandlingen inverkar på pro-
gnosen.

Uppföljningen har koncentrerats på
sjukhusbehandlingar där kriterierna för
diagnostiken förefaller vara ensartad
över hela landet. Problemet när man
jämför dödligheten mellan olika sjuk-
hus är emellertid inte bara skillnader i
diagnostik utan även skillnader i hur
svårt sjuka patienter är som kommer till
sjukhus av olika typ. Analysen kom-
penserar i viss utsträckning för detta.

Materialet presenteras för kontakt-
personer i respektive landsting för vida-
re bedömningar av eventuella orsaker
och behövliga åtgärder. Det tillhör re-
spektive landsting och man gör där be-
dömning av resultatet utifrån lokala
kunskaper. Syftet är att de ansvariga vid
sjukhus och landsting ska kunna relate-
ra dödligheten i samband med sjukhus-
vistelse till den förväntade risken när
hänsyn har tagits till vilka slags patien-
ter man vårdat, vilken typ av sjukhus det
är etc.

Bakgrund kontrolleras
Metodiken innebär en uppföljning

av dödligheten  efter inskrivning för in-
neliggande vård. I de bearbetningar
som här redovisas ingår alla vårdtillfäl-
len per år. Bakgrundsvariablerna, för
vilkas inverkan man gör kontroller, är
ålder, kön, födelseland, sammanboen-
de, yrkesgrupp, tätort/glesbygd, hus-
typ/bostad, akut/planerad vård, tidigare
sluten sjukhusvård och vissa prognos-
tiskt betydelsefulla sjukdomar vid sidan
av den som vården avsåg. Sociala bak-
grundsfaktorer hämtades från SCBs
Folk- och bostadsräkning 1985 och
1990, vårddata från respektive lands-
tings patientregister och eventuellt
dödsdatum från dödsorsaksregistret.

Bearbetningen skedde med avidenti-
fierat material. Totalt grupperades sjuk-
husvistelserna i ett trettiotal specifika
diagnosgrupper. De avgränsades efter
studium av variationerna mellan de nio
landstingen, och diagnoser som variera-
de starkt uteslöts utan att det kunde för-
stås utifrån skillnader i incidens mellan
landstingen.

Den statistiska modellen är en logis-
tisk regressionsmodell.  För varje år,
varje uppföljningstid och varje sjuk-
domsgrupp skattas en logit-modell för
överlevnaden i termer av kontrollvari-
ablerna för populationen av vårdtillfäl-
len i de deltagande landstingen. Skatt-
ningen av modellen görs i SAS-syste-
met (SAS Institute Inc, Cary, NC,
USA). För varje patient ger modellen en
förväntad sannolikhet för överlevnad,
P(x), där x är vektorn av kontrollvaria-
belvärdena för patienten. Slutligen ag-
gregeras observerade och förväntade
värden, till exempel för sjukhus eller
grupper av sjukhus, som medelvärden
för patienternas överlevnad. Detta steg
görs också i SAS-systemet.

Inga skillnader
för hjärtinfarkt
Ett exempel på möjliga bearbetning-

ar är aggregering på sjukhus av olika
storlekar. Sjukhusen har indelats i tre
grupper, efter antal vårdtillfällen och
antal specialiteter: region- och stora
länssjukhus, små läns- och stora läns-
delssjukhus samt små länsdelssjukhus.

På ett övergripande plan är det slåen-
de att få sjukdomsgrupper avviker mel-
lan sjukhus av olika storlek i fråga om
dödligheten efter inskrivning. I exemp-
let hjärtinfarkt visar det sig att när kon-
troll görs för bakgrundsfaktorer finner
man signifikanta avvikelser 1989 där
region- och stora länssjukhus har något
högre observerad risk än vad som ryms
inom toleransgränserna, medan små
läns- och stora länsdelssjukhus har läg-
re observerad risk 1989. För övriga år
finns ingen signifikant skillnad mellan
sjukhusgrupperna. För de maligna tu-
mörer som valts kan man däremot se en
skillnad i dödlighet. Små länsdelssjuk-
hus har genomgående högre observerad
risk jämfört med övriga sjukhusgrup-
per, medan små läns- och stora länsdels-
sjukhus under ett år (1989) visar lägre
dödlighet än de två andra grupperna
(Tabell I).

Landstingen får sjukhusvis de egna
sjukhusens förväntade och observerade
värden för sjukdomsgrupperna. För
varje sådan grupp anges antal vårdtill-
fällen, observerad andel döda i procent,
förväntad andel döda i procent samt
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standardavvikelsen för differensen mel-
lan observerad och förväntad andel.

Jämförelser kan lätt bli orättvisa
Grunddata i analysen utgörs av

landstingens register över sjukhusvis-
telser och de vilar i sin tur på kvaliteten
i sjukhusjournalerna och är beroende av
hur vanliga överföringsfelen är. I många
fall är felen sådana som endast har bety-
delse på den mest detaljerade diagnos-
nivån. Bortfallen är små och frekvensen
feldiagnoser 8–11 procent [9]. Överlev-
naden har räknats från inskrivningsda-
gen. Ett alternativ kan vara att begränsa
analysen till vårdtillfällen som varat nå-
gon tid.

Jämförelser av vårdresultat för olika
diagnoser kan lätt bli orättvisa. Det gäl-
ler till exempel fall där thoraxkirurger-
na gjort sitt och överremitterat patienten
till hemortslasarettet för smärtlindring
och annan palliativ vård. Organisatoris-

ka förhållanden som beror på samar-
betsformer inom ett landsting, till ex-
empel var vården i livets slutskede äger
rum, kan ställa ett sjukhus i en orättvis
sämre eller bättre dager.

Tidigare studier inom området har än
så länge bara gett tänkbara förklaringar
till skillnader i överlevnad som till ex-
empel sjukhusets storlek, kunskapsni-
vå, den kliniska erfarenheten och gra-
den av samverkan [5-7].

Dödligheten i hjärtinfarkt efter in-
skrivning på sjukhus av olika storlek
såg först ut att visa att den var lägre vid
de mindre sjukhusen än vid de större.
Men efter den omfattande kontrollen av
vilka typer av patienter som vårdats
kunde man inte visa någon skillnad
mellan sjukhus av olika storlek (Tabell
I). Den observerade dödligheten kunde
förväntas utifrån den allmänna dödlig-
heten oavsett sjukhusstorlek. Om den
observerade dödligheten för ett enskilt

sjukhus är högre eller lägre än förväntat
faller det på personalen och landstinget
i fråga att bedöma innebörden. Genom
att ett trettiotal diagnoser var någorlun-
da robusta med hänsyn till variation i in-
tagningar eller vårdtider mellan lands-
tingen kan dessutom bilden av resulta-
tet vid ett enskilt sjukhus nyanseras.

Ett resultat av undersökningen är att
det nu, som underlag för resonemangen
om vårdresultaten vid ett akutsjukhus,
finns tillgång till registerdata om »ren-
odlad» överlevnad som bearbetats så att
patientkaraktäristika och upptagnings-
områdets karaktär hållits under viss
kontroll. Ett trettiotal sjukdomsgrupper
följs upp från inskrivningen och under
sex månader. Sjukhusledning och läka-
re på ett enskilt sjukhus kan använda
materialet hypotessökande sedan de ta-
git hänsyn till banala förklaringar som
hör samman med lokala förhållanden.
Det vidare kvalitetsarbetet vid ett sjuk-
hus kan sedan innefatta andra utfalls-,
struktur- och processmått [8].
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Tabell I. Dödlighet i samband med sjukhusvård med hänsyn till sjukhusstorlek. Observerad
dödsrisk i procent inom en månad, förväntat värde samt toleransgränser.

Tolerans-
Observerad Förväntad gränser,

Sjukhustyp N risk, procent risk, procent procent

Hjärtinfarkt:
1. Region- och stora
länssjukhus

1989 3 625 22,2 20,7 19,3–22,1
1990 3 565 22,0 21,2 19,8–22,6
1991 3 552 19,7 19,1 17,8–20,4
1992 3 539 18,5 18,5 17,2–19,8
1993 3 610 19,3 19,1 17,8–20,4

2. Små läns- och stora
länsdelssjukhus

1989 1 939 18,7 21,2 19,4–23,0
1990 1 955 20,4 21,7 19,8–23,6
1991 1 920 19,2 20,4 18,6–22,2
1992 1 942 17,2 18,9 17,1–20,7
1993 1 249 18,8 19,1 16,9–21,3

3. Små länsdelssjukhus
1989 2 796 20,5 20,6 19,1–22,1
1990 2 793 20,8 20,9 19,4–22,4
1991 2 840 18,8 18,8 17,3–20,3
1992 2 119 19,4 18,0 16,3–19,7
1993 2 071 18,2 18,3 16,6–20,0

Vissa maligna tumörer*:
1. Region- och stora
länssjukhus

1989 7 304 11,5 11,6 10,8–12,4
1990 7 390 12,0 11,9 11,1–12,7
1991 8 334 11,7 12,3 11,6–13,0
1992 7 621 12,1 12,7 11,9–13,5
1993 7 276 12,1 12,6 11,8–13,4

2. Små läns- och stora
länsdelssjukhus

1989 3 217 11,8 13,5 12,3–14,7
1990 3 115 12,4 14,3 13,1–15,5
1991 3 137 12,2 13,0 11,8–14,2
1992 2 996 13,7 13,6 12,4–14,8
1993 1 857 13,8 13,7 12,1–15,3

3. Små länsdelssjukhus
1989 2 694 15,7 13,4 12,1–14,7
1990 2 549 16,0 14,0 12,6–15,4
1991 2 946 15,8 13,1 11,9–14,3
1992 2 155 14,8 12,7 11,3–14,1
1993 2 119 14,8 13,2 11,7–14,7

*Malign tumör i magsäcken, i tjocktarmen, i luftstrupe, luftrör och lunga, i kvinnlig bröstkörtel och i prostata
(den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-9 nr: 151, 153, 162, 174, 185).


