Motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av
sjukvården mellan olika delar av Stockholms län
I Canada jämförs hur sjukvården fungerar i olika regioner. Syftet är att redovisa goda
förebilder (Centres of Excellence). Det är tidningen MACLEAN´S som genomfört
undersökningen för femte året i rad. Den omfattar 57 sjukvårdsregioner i Canada med
över 125 000 invånare vilket motsvarar 90% av befolkningen.
I undersökningen rangordnas de olika sjukvårdsregionerna. Syftet är att canadensarna
ska få veta hur sjukvårdssystemet fungerar och vad de får för sina skattepengar.
Dessutom ska jämförelsen stimulera de olika regionerna att bli bättre.
Rankingen bygger på 18 nationellt välkända indikatorer för sjukvården som Canadian
Institute for Health Information och Statistics Canada sammanställer. En professor från
University of Toronto gör den statistiska bearbetningen. För år 2003 utsågs Edmonton
i Alberta som bästa sjukvårdsregion i Canada. Mer än någonsin dominerar större
städer rankingen.
Nedanstående indikatorer är exempel som används i jämförelsen:
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·

återstående levnadsår. Högre värden ger högre poäng.
överlevnad efter hjärtinfarkt. Dödsfall inom 30 dagar efter inskrivning. Låg
dödlighet ger höga poäng.
överlevnad efter stroke.
andelen husläkare eller andra specialistläkare. En viss sammansätting eftersträvas.
Felaktig sammansättning ger lägre poäng.
hur stor andel av invånare över 64 år som läggs in på sjukhus för vård vid
höftledsfraktur, lunginflammation och influensa. Ett mått på hur samverkan mellan
kommun och sjukvård samt hur det förebyggande arbetet fungerar. Stor andel
inläggningar ger låg poäng.
andelen höftledsplastiker. Mycket höga nivåer indikerar dåliga förebyggande
insatser.
knäledsplastiker. Hur många plastiker som görs per 100 000 invånare.
hur många barn som föds genom kejsarsnitt. Om man överstiger en viss nivå tyder
det på ”onödiga” kejsarsnitt. Registreras om nästa barn föds vaginalt.
redovisas hur många patienter som skrivs in på sjukhus trots att de borde kunna
skötas i öppen vård. Kan avse patienter med diabetes, astma m fl.
andelen oplanerade återintagningar på sjukhus vid vissa tillstånd t ex hjärtinfarkt,
astma, prostataoperation, framfallsoperation.

Det skulle vara värdefullt om ett liknande system införs i Stockholms läns landsting.
Syftet är att jämföra olika områden i Stockholms län. Invånarna skulle få information
om och kunna jämföra hur vården fungerar i olika områden i Stockholms län. I Sverige
kan med fördel uppgifter från de sextiotal nationella kvalitetsregister användas i detta
arbete.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att införa ett system för jämförelser av sjukvården mellan olika områden i Stockholms
län.
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