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ÄRENDET
Birgitta Rydberg m fl (fp) föreslår i skrivelse att en diskussion med Socialstyrelsen tas om
fortlöpande uppföljning av landstingets budgetbeslut och andra strukturbeslut i landstinget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Det är av största vikt att uppföljning och utvärdering av förändringar inom landstingets
sjukvård sker. Erfarenheten av dylika uppföljningar – bland annat av den tidigare uppföljningen av Socialstyrelsen som omnämns i skrivelsen – visar dock att det är synnerligen
svårt att i efterhand utvärdera effekterna vad gäller orsaks- och verkanssamband. Parallellt
med genomförda strukturförändringar sker stora förändringar i den medicinska utvecklingen, vilket påverkar behandling, arbetssätt och organisation. Det är med andra ord ofta
mycket svårt att i efterhand säga vad olika typer av effekter beror på.
En utvärdering bör dock ske och kontakt har tagits med Medical Management Center
inom Karolinska Institutet. Underhandlingar pågår för närvarande med inriktning på att
starta ett antal delprojekt med avsikt att utvärdera de kommande strukturförändringarna på
ett vetenskapligt sätt. I uppdraget främst de ekonomiska effekterna, men också bland annat
kvalitetseffekter.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Birgitta Rydberg m fl (fp) har i skrivelse den 16 december 2003 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att ta upp en diskussion med Socialstyrelsen i syfte att träffa
överenskommelse med styrelsen om att de fortlöpande skall följa genomförandet av landstingets budgetbeslut och andra strukturbeslut i landstinget. Socialstyrelsen bör fortlöpande
lämna rapporter till landstingsstyrelsen om sina iakttagelser.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 april 2004 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att anse skrivelsen besvarad med hänvisning till utlåtandet.
Det är givetvis av största vikt att uppföljning och utvärdering av förändringar inom landstingets sjukvård sker. Så har också skett i samband med tidigare strukturbeslut och då har
bl a Socialstyrelsen varit engagerad.
Erfarenheten av dylika uppföljningar visar dock att det är synnerligen svårt att i efterhand
utvärdera effekterna. Parallellt med genomförda strukturförändringar sker stora förändringar i den medicinska utvecklingen vilket påverkar behandling, arbetssätt och organisation.
Det är med andra ord ofta mycket svårt att i efterhand säga vad olika typer av effekter
beror på.
Förvaltningen anser dock att även denna gång bör försök till utvärdering ske, dock med
mer fokus än tidigare på de ekonomiska effekterna, d.v.s. uppstod de ekonomiska effekter
som man räknat med? Kontakt har därför tagits med Medical Management Center inom
Karolinska Institutet. Underhandlingar pågår för närvarande med inriktning på att vetenskapligt starta ett antal delprojekt med avsikt att utvärdera de kommande strukturförändringarna på ett vetenskapligt sätt. I uppdraget ingår inte bara ekonomiska effekter utan även
t.ex. studier av kvalitetseffekter.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 maj 2004.

