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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om jämförelser av sjukvården me llan olika delar av Stockholms län

Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att ett system införs för jämförelser av sjukvården mellan olika områden i Stockholms län.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.

Motionärernas förslag är angeläget och ligger i linje med det beslut landstingsfullmäktige tog
i september 2004 om en övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården. Det
finns behov av att fortsätta utveckla uppföljningsmodellen, framför allt avseende indikatorer
för jämförelser, innan den kan användas fullt ut på alla områden. Ändå är modellen som
sådan ett föregångsexempel inom svensk hälso- och sjukvård. Fullt utbyggd kommer den
att ge rejält förbättrade möjligheter att inom regionen jämföra resultat och följa upp kvalitetsutvecklingen för vården.
Uppföljningsmodellen syftar till att dels beskriva hur hälso- och sjukvårdssystemet med
dess olika aktörer fungerar som en helhet gentemot befolkning respektive patienter, dels
beskriva hur enskilda vårdgivare fungerar i relation till patienten inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Bilagor
1 Motion
2 Landstings tjänsteutlåtande
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Uppföljningsmodellen tar utgångspunkt i huruvida det övergripande målet för hälso- och
sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen: en god hälsa och en vård på lika villkor, uppnås. Detta sker utifrån följande åtta uppföljningsperspektiv:

•
•
•
•
•
•
•
•

Befolkningens hälsoläge
Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
Säker hälso- och sjukvård
Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Effektiv hälso- och sjukvård
Jämlik hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård i rimlig tid
Hälsoeffekt i befolkningen

Det är likaså angeläget att utveckla metoder för jämförelser och kvalitetsuppföljning på
nationell nivå i Sverige liknande de som görs i Kanada, inte minst genom de nationella kvalitetsregistren. Även att jämföra vården mellan olika delar inom Stockholms län är intressant, men en förutsättning är förstås att mätningarna genomförs med tillräckligt befolkningsunderlag, till exempel kan ett beredningsområde utgöra en rimlig avgränsning. Värdefulla
mätningar bör på detta sätt kunna göras i större utsträckning än idag, framför allt genom att
tillämpa den övergripande uppföljningsmodellen och kvalitetsregistreringen.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Birgitta Rydberg m.fl. (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 9 september 2003 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att införa ett system för jämförelser av sjukvården mellan olika områden i Stockholms län.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande enligt direktörens synpunkter i
tjänsteutlåtandet.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2005 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 maj 2005.

