INTERPELLATIONSSVAR
Sjukvårdslandstingsrådet
Andres Käärik (fp)

2002-09-10

LS 02006-0287

Svar på interpellation 2002:10 av Lena-Maj Anding (mp)
om översyn och uppföljning av ätstörningsvården i
Stockholms läns landsting
Lena-Maj Anding (mp) har frågat mig följande:
När kommer ätstörningsvården i sin helhet att följas upp för att möjliggöra
jämförelser av bland annat kostnader och kvalitet?
Ingår redovisnings- och uppföljningskrav i ätstörningsvårdens alla avtal?
När kommer vi politiker att få ta del av uppföljningsresultaten?
När kommer de brister i vårdkedjan som finns på södra sidan av länet att
åtgärdas?
Som svar vill jag anföra följande:
Ätstörningsvården omfattas sedan februari 2001 av vårdgarantin. Fyra
vårdenheter har fått i uppdrag att svara för vårdinsatserna inom den
specialiserade ätstörningsvården. Det är
•
•
•
•

Stockholms centrum för ätstörningar vid Serafen
Anorexicentrum, AB Mando i Huddinge
Nordiska klinikerna vid Löwenströmska sjukhuset
Mottagningen för ätstörningar i Huddinge.

I samtliga avtal med vårdgivarna finns krav på uppföljning och redovisning
av behandlingsresultaten. Detta utöver sedvanliga krav på ekonomisk
redovisning och kvalitetsredovisning. När det gäller redovisning av
behandlingsresultaten pågår en fortlöpande diskussion med
Kunskapscentrum för ätstörning om formerna för utvärdering av
behandlingsresultaten. Det har varit omfattande diskussioner om
utvärderingsprinciperna. En utvärdering har startat vid tre av enheterna.
Syftet är att mer ingående kunna jämföra de olika verksamheterna.
Den fjärde enheten – Anorexicentrum – har ett eget system för
uppföljning/utvärdering. Diskussioner pågår med Anorexicentrum om att de
ska tillämpa det gemensamma utvärderingssystemet. Det beräknas att en
sådan utvärdering kan starta ganska snart vid den fjärde enheten.
En samlad redovisning till politikerna av behandlingsresultaten kommer att
ske så snart tydliga och tillförlitliga resultat finns. En första redovisning
väntas kunna ske under vintern 2002/2003.

2 (2)
2002-09-10

LS 02006-0287

Den specialiserade ätstörningsvården utvecklas fortlöpande. Avtalen utökas
för närvarande och antalet behandlingar kommer att öka. Ytterligare 10 Mkr
tillförs och kostnaden väntas öka till 75 Mkr per år. Genom denna satsning
kommer vårdgarantin att kunna upprätthållas i hela länet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Andres Käärik

