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Yttrande över revisionsrapport 22/02 Närsjukvård i Nacka och Huddinge – en
jämförande studie

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport 22/02 Närsjukvård i Nacka och Huddinge –
en jämförande studie till landstingsstyrelsen för yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som yttrande till landstingsrevisorerna överlämna ägarutskottets yttrande.

Revisionskontoret har i och med rapporten genomfört och presenterat en mycket intressant
jämförelse över två olika närsjukvårdslösningar, som vi med stort intresse tagit del av. Det
är dock viktigt komma ihåg att det rör sig om mer av en pilotstudie än en omfattande och
övergripande jämförelse. Vi vill därför göra några korta påpekanden i anslutning till rapporten.
Till att börja med visar utvecklingen i Nacka på att utbyggnaden av en mer kvalificerad och
tillgänglig närsjukvård verkligen kan avlasta de stora sjukhusen. Därmed sker omhändertagandet på en mer ändamålsenlig vårdnivå och närmare patienten. Det lovar i sig gott, eftersom tidigare erfarenheter av liknande försök inte alltid har varit lika positiva. Tvärtom har
ibland kostnaderna ökat utan mätbara effekter på kvalitet och patientnöjdhet. Därför behöBilagor
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ver vi veta mer om vad som utgör ”framgångsfaktorerna” bakom närsjukvården i Nacka
och på andra ställen. Detta kommer att belysas bland annat i det fortsatta arbetet med Närsjukvårdsutredningen. I det sammanhanget kommer det naturligtvis att bli viktigt att också
bredda perspektivet till att omfatta mer än läkarbesök.
Samtidigt ska man inte dra för stora slutsatser av en enda studie, något som även revisorerna själva påpekar. Visserligen är det intressant att kunna konstatera att satsningar på närsjukhus och närakuter i undersökningen gett ett annat resultat än satsningar på vårdcentraler
och husläkarteam, men man ska också vara medveten om att sådana olika delar av närsjukvården fyller olika funktioner och svarar mot olika behov. Närakuterna har visat sig
viktiga för att kunna hålla en hög tillgänglighet dygnet runt vid akuta besvär. Husläkarsystemet, däremot, är viktigt för kontinuiteten i människors kontakter med vården, inte minst för
de med omfattande och långvarig behov av stöd.
Därför förhåller vi oss fortsatt öppna inför att pröva olika vägar för att uppfylla hälsopolitiska målsättningar om ökad tillgänglighet, omhändertagande på rätt vårdnivå och bättre vårdkedjor.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp II har den 10 december 2002 beslutat att utifrån
den nya nämndorganisationen överlämna rapporten om ”Närsjukvård i Nacka och Huddinge – en jämförande studie” (bilaga), till landstingsstyrelsen för yttrande senast den 25
februari 2003.

Utskottsbehandling
Ägarutskottet har den 21 februari 2003 avgett yttrande enligt bitr. landstingsdirektörens
förslag (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 mars 2003.

