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Närsjukvård i Nacka och Huddinge
- en jämförande studie
Remissvar från SLPO
Rapporten ger en god beskrivning av de olika modeller för utbyggnad av närsjukvård som
tillämpats av SÖSO för Nacka oc h SVSO för Huddinge och belyser skillnaderna i vald
strategi på ett överskådligt sätt. Rapporten tar upp och beskriver olika problemområden inom
läkardelen av närsjukvården tydligt och uttömmande. En avgränsning har dock gjorts till
enbart läkarbesök. Rubr iken är kanske därför något missvisade då närsjukvård omfattar
betydligt mer än läkarbesök.
En av de få slutsatser som kan dras av rapporten är att befolkningens efterfrågan på läkarvård
har kunnat tillgodoses på ett bättre sätt i Nacka än i Huddinge, då antalet läkarbesök per
invånare är högre i Nacka än i Huddinge. Det är i första hand besöken hos privatpraktiker
som är högre i Nacka men det görs även fler läkarbesök/invånare på vårdcentralerna i Nacka
jämfört med Huddinge. Orsakerna till denna skillnad diskuteras dock bara mycket
övergripande. Även om antalet invånare är ungefär lika i de båda kommunerna är det ganska
stora skillnader i befolkningen beträffande t ex ohälsotal och socioekonomiska faktorer, vilket
kan påverka sökmönster och vårdbehov. Arbetsorganisationen ser olika ut på olika
vårdcentraler med t ex sjuksköterskeledda mottagningar på vissa vårdcentraler och olika
tillgång till psykosocial kompetens, vilket kan påverka behovet av läkarbesök. Då
avgränsningen har gjorts till att enbart gälla läkarbesök tas dessa frågor inte upp i rapporten.
Rapporten ger således inte någon totalbild av närsjukvården i Nacka och Huddinge men man
avstår också på ett förtjänstfullt sätt från att dra några slutsatser om vilken modell som ger
invånarna den bä sta vården.
Någon närmare ekonomisk jämförelse mellan Nacka - och Huddingemodellerna görs inte i
rapporten. Under vissa antaganden görs dock bedömningen att ”nackaborna konsumerar fler
läkarbesök till en lägre kostnad för beställaren”. Det kan dock diskuteras om denna
bedömning stämmer. Enligt självkostnadsberäkningarna för 2001 är kostnaden per läkarbesök
i primärvården i genomsnitt ungefär lika stor i Nacka som i Huddinge. Då nackaborna gör fler
besök/invånare är således totalkostnaden per invånare högre i Nacka än i Huddinge. Detta
bekräftas också av att den totala ersättningen/invånare från SÖSO till primärvården i Nacka är
högre än ersättningen/invånare från SVSO till primärvården i Huddinge. Då även antalet
prestationsersätta besök – speciellt besöken hos privatpraktiker - är högre i Nacka än i
Huddinge bör rimligen kostnaden per invånare vara högre i Nacka. Det är väl heller inte en
alltför orimlig slutsats att ökad tillgänglighet medför ökade kostnader.
Sammanfattningsvis är rapporten informativ och välskriven. Svårigheterna att få fram ett
tillförlitligt faktaunderlag för att kunna göra en kvalitativ jämförelse mellan olika
vårdmodeller framgår också med all önskvärd tydlighet av rapporten.
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