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Interpellation från Conny Fogelström (S) till ansvarigt
landstingsråd; ”Angående otillräcklig vård av KOLpatienter inom Stockholms läns landsting”
I Stockholm går 50 000 medborgare omkring med odiagnostiserad KOL, en sjukdom
som kan leda till svåra handikapp och för tidig död, om den inte upptäcks och
behandlas i tid. De får alltså inte den vård de behöver och värst av allt – de vet inte
ens om att de bär på sjukdomen!
Varje år sedan 2009 har Stockholms läns sjukvårdsområde, i sitt kvalitetsbokslut,
formulerat sig på följande sätt; ”Ett mått på en god astma/KOL-vård är att andelen
spirometriundersökningar i förhållande till listade patienter är omkring 10 procent”.
Det finns även nationella riktlinjer för utredning och behandling av KOL men dessa
följs inte. Trots skrivningarna i kvalitetsboksluten så ligger inte snittet för Stockholms
läns vårdcentraler högre än på 1 procent, och de vårdcentraler som ligger i områden
med dokumenterat många rökare är sämst i klassen med 0 procent. Och detta trots
att rökning i 95 procent av fallen är orsaken till sjukdomen KOL. Hur kan detta
komma sig?
Det hela är mycket märkligt. En spirometriundersökning är vare sig svår eller
kostsam att genomföra. Resultatet av densamma är inte heller svårt att tolka. Men
ändå undviker våra vårdcentraler att göra dem, med enorma konsekvenser för dem
som är drabbade. Man undra om inte detta kan rymmas inom begreppet tjänstefel?
I dag är det faktiskt så illa att endast var femte stockholmare med denna allvarliga
lungsjukdom fått en ordentlig diagnos. Resten av alla drabbade är sjuka utan att ha
klart för sig vad orsaken till det. Många av dessa har sökt hjälp på vårdcentral för sina
besvär men skickats hem med hostmedicin, astmamedicin eller penicillin, som
bevisligen inte hjälper mot KOL. Varför kollas inte patienternas lungfunktion upp i
stället? Varför görs det inte fler spirometriundersökningar? Ingen läkare kan väl vara
okunnig om det starka sambandet mellan rökning och sjukdomen KOL?
KOL är en obotlig sjukdom, men om rätt åtgärder i form av rökstopp och
regelbunden motion sätts in, kan den snabba försämringen bromsas upp. I svåra fall
finns också läkemedel att sätta in. Då kan patienten fortsätta att leva ett ganska
normalt liv, och förhoppningsvis slippa symptom.
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Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd;
•

Har Du gjort någon analys av varför de vårdcentraler som ligger i områden
med dokumenterat många rökare är sämst av alla på att genomföra
spirometriundersökningar?

•

Är Du beredd att se till att fler medborgare med KOL kan få den hjälp de
behöver, så i vart fall ambitionerna i kvalitetsboksluten kan uppfyllas?

•

Är du villig att skapa incitament genom bonus/vite för att vårdgivarna ska
utföra spirometrier enligt nyckeltal på, förslagsvis, minst 10% av de listade
patienterna?

Täby den 15 mars 2012

Conny Fogelström (S)

