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Svar på interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om
otillräcklig vård av KOL-patienter inom Stockholms läns
landsting
Conny Fogelström (S) har ställt följande frågor till mig om otillräcklig vård av
KOL-patienter inom Stockholms läns landsting:
1. 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?
2. 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?
3. 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?

Som svar vill jag anföra följande:
1. I Folkhälsorapport 2007 anges att andelen dagligrökare är störst i områdena
Rinkeby, Botkyrka, Södertälje och Vantör. Utifrån den sammanställning som
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort av underlagen från uppföljningen år
2011 framgår att inga eller få spirometrier har inrapporterats från några av
husläkarmottagningarna i dessa områden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
idag bara data gällande spirometrier som utförs av sjuksköterska. Det innebär att
SLL inte har uppgifter om antal spirometrier som utförts av läkare på
husläkarmottagningar med få inrapporterade spirometrier. För vissa av
mottagningarna beror det låga antalet utförda spirometrier på driftstörningar i
verksamheten och att undersökningen utförts av läkare. I de fall man inte utfört
undersökningen på husläkarmottagningen uppger verksamhetsledningarna att
man har remitterat patienterna till andra mottagningar. Detta innebär att
patienter som är listade vid mottagningar med få inrapporterade
spirometriundersökningar i stor utsträckning fått undersökningarna på andra
mottagningar. Det går dock inte att bara acceptera de konstaterade bristerna i
avtalskravet att utföra spirometriundersökningar inom husläkarverksamheten.
Alla husläkarmottagningar med få inrapporterade spirometriundersökningar
kommer att kontaktas med krav på att genomföra åtgärder för rättelse av
orsakerna till den dåliga följsamheten till avtalskravet.
2. Stockholms läns landstings ambition är att uppfylla nationellt vedertagna mått
för god astma/KOL-vård. Inrapporterade spirometriundersökningar kommer att
ingå som en del i den löpande uppföljningen av husläkarmottagningarna. Det
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kommer därmed att finnas goda förutsättningar för att tidigt identifiera de
mottagningar som utför inga eller få spirometrier.
3. På Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår just nu ett arbete att tillsammans
med representanter från husläkarverksamheterna, formulera adekvata
medicinska nyckeltal för den fortsatta uppföljningen av husläkarverksamheten. I
detta arbete ingår bland annat att ta fram ett nyckeltal för behandling av
astma/KOL-patienter. Även i detta arbete kommer man att pröva om dessa
nyckeltal ska vara bonus- och vitesgrundande.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stig Nyman

