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Svar på skrivelse från Lena-Maj Anding (mp) angående
utvärdering av lägesrapport 0-5-30-90
Ärendet
Ett av de övergripande syftena med uppföljning av tillgänglighet enligt
vårdgarantins tidsgränser har varit att bidra till förbättrad beställarstyrning
och ökad demokratisk insyn. I syftet med rapporteringen anges också att
uppföljningens resultat bör ligga som underlag för utveckling och
prioritering av insatser för att nå en god tillgänglighet på lika villkor i länet.
Lena-Maj Anding (mp) har i en skrivelse 2009-03-18, önskat en
redovisning om det specifika syftet om att nå god tillgänglighet på lika
villkor i länet har uppnåtts
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

anse skrivelsen besvarad

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens har under 2008 haft som övergripande målsättning ”noll
köande utöver vårdgarantins gränser per den första januari 2009”, målet
skulle ha inneburit att en god tillgänglighet på lika villkor skulle ha
uppnåtts. Nämnda målsättning är inte uppnådd under 2008 men
tillgängligheten har förbättrats betydligt då antalet väntande till mottagning
och åtgärd/operation har minskat avsevärt. Rapporteringsgraden till
centralt väntetidsregister (CVR) har ökat vilket leder till ökade möjligheter
till uppföljning och styrning.
Under år 2008 har förvaltningen vid ett flertal tillfällen tagit fram statistik
på könsfördelning för väntande utöver gränsen för vårdgaranti. Hitintills
har statistiken inte visat på någon påtaglig skillnad mellan könen.
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Fortsatt utveckling
Inom ramen för förvaltningens tillgänglighetsarbete för 2009 ligger stort
fokus på ökade kommunikationsinsatser, både externt till befolkning och
internt till företrädare inom vården. Vidare fortsätter arbetet med att korta
köer, framför allt på länets stora sjukhus där ansvar för god tillgänglighet
ingår i 2009 års avtal. Inom psykiatrin har en stor mängd
neuropsykiatriska utredningar utförts via vårdgarantikansliets försorg
under de tre första månaderna.
Mätningar via patientenkäter och telefontillgänglighet visar på en hög och
förbättrad tillgänglighet. I en första forskningsrapport om Vårdval
Stockholm, genomförd av Medical Management Centre (MMC)/KI,
konstateras att fler individer kommit fram i vården inom alla områden i
länet, vilket tyder på en förbättrad jämlikhet.
Under våren 2009 kommer förvaltningen genomföra en genomlysning av
vårdgarantin, för att därigenom utreda eventuella undanträngningseffekter
för mer medicinskt prioriterade patienter.
Sammantaget är förvaltningens bedömning att nämnda insatser under
2008, tillsammans med kommande fokus områden för 2009 är att betrakta
som fortsatt inriktning mot god tillgänglighet på lika villkor inom länet.
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