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Regionstyrelsens uppföljning av Resultat från hälso- och
sjukvårdsbarometern 2017
Resultat från hälso- och sjukvårdsbarometern ingår i Regionstyrelsens
verksamhets-

och

uppföljningsplan

för

2018.

Hälso-

och

sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning i vilken region
Jämtland

Härjedalen

deltar

årligen.

Undersökningen

speglar

befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården ur olika aspekter
såsom tillgång till hälso- och sjukvård, förtroendefrågor och attityder till
väntetider. År 2016 då mätningen senast genomfördes, förändrades
undersökningens upplägg vilket gör att jämförelser över tid är möjliga för
ett år tillbaka. En sammanfattning av resultatet för Region Jämtland
Härjedalen visar bland annat att:


En majoritet av medborgarna, 81 procent uppger att de har tillgång
till den hälso- och sjukvård som de behöver, resultatet är i nivå
med rikets och oförändrat jämfört med föregående mätning. Det är
överlag små attitydskillnader i denna fråga men äldre personer
svarar i högre utsträckning än övriga att de har tillgång till den vård
de behöver.



60 procent av invånarna tycker att väntetider till hälsocentraler är
rimliga, detta i nivå med rikets resultat. När det kommer till
väntetider för besök och behandling på sjukhus svarar ungefär
hälften av medborgarna att de anser att väntetider är rimliga, en
något högre andel jämfört med mätningen för ett år sedan.
Andelen som anser att väntetider är rimliga ökar med stigande
ålder.
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60 procent av medborgarna svarar att de har ett stort förtroende
för hälso- och sjukvården i regionen, i nivå med rikets resultat.
Högst förtroende har de äldre som svarat i undersökningen.
Förtroendet skiljer sig utifrån invånarnas allmänna hälsotillstånd,
de med ett sämre hälsotillstånd svarar att de har ett lägre
förtroende för vården.



7 av 10 har ett mycket eller ganska stort förtroende för 1177
Vårdguiden via telefon. Ett resultat som är högre än genomsnittet
för riket.



När invånarna får frågan om de uppfattar att vården ges på lika
villkor är det lite drygt hälften som svarar ja på den frågan,
signifikant lägre än riket. Jämfört med föregående års mätning är
det dock en ökad andel som uppfattar att vården ges på lika villkor.



En hög andel av de svarande, 85 procent är positiva till att få
diskutera levnadsvanor med läkare eller annan vårdpersonal.

Regiondirektörens förslag
Redosvisning om resultat av hälso- och sjukvårdsbarometern godkänns.
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