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Svar på interpellation 2002:07 av Lena-Maj Anding (mp)
om uppföljning av patienter i öppenvården
Lena-Maj Anding har frågat mig följande:
1. Anser du att ökade krav på dokumentation och uppföljning av
patienter inom öppenvården ska ställas?
2. Vad har du gjort för att detta ska förverkligas i primärvården som
helhet?
3. När kommer, enligt din bedömning, detta arbete vara slutfört?
Som svar vill jag anföra följande:
Jag anser att det är viktigt att ställa krav på uppföljning och dokumentation i
vårdavtal och uppföljning. Av olika skäl har inte uppföljningsinstrumenten
utvecklats inom primärvården. Beställarna är dock medvetna om detta och
arbetar aktivt med att förbättra kraven på uppföljning och dokumentation i
avtal/överenskommelser.
I den pågående översynen av primärvården, som görs efter beslut av den
borgerliga majoriteten, finns ett delprojekt som ska ta fram metoder för
uppföljning och utvärdering av primärvården. Det beräknas vara klart i
slutet av år 2002.
Ett annat projekt inom detta område bedrivs av HSNstaben och benämns
”Diagnos och vårdkontraktering från primärvården”. Projektet har som
utgångspunkt att en utökad uppföljning och analys av primärvården kan ge
underlag för effektivisering och kvalitetshöjning.
Projektet arbetar med att skapa förutsättningar för att en diagnosrapportering
ska kunna göras direkt från primärvårdens journalsystem till VALdatabasen. Det möjliggör en bättre analys av hela vårdkedjan. I detta
sammanhang undersöks möjligheterna att även rapportera in uppgifter om
vårdkontakter i Primdok. Projektet ska vara avslutat i slutet av år 2002
Sedan år 1999 registrerar husläkare och distriktsköterskor vårdkontakter
enligt den s k Primdok- modellen. Numera omfattar registreringen även
paramedicinsk personal. Registreringen görs vid samtliga enheter oavsett
driftsform. Uppgifterna används för egen verksamhetsutveckling. Det finns
för närvarande inga krav på att rapportera dessa uppgifter så att de kan
användas för en central uppföljning. En central inrapportering skulle göra
det möjligt att jämföra den egna enheten med andra enheter. Dessutom kan
uppgifterna ge underlag för en analys av medicinska förutsättningar,
hälsotillstånd, metoder och resultat.
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Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Andres Käärik
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