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Svar på interpellation 2009:17 av Peter Andersson (S) om
ouppfyllda mål för hälso- och sjukvården
Peter Andersson (S) har ställt följande frågor till mig
1. Vilka slutsatser avseende vårdens uppdrag och resultat drar landstingsrådet med
anledning av att hälsotillståndet inte förbättrats?
2. Vilka åtgärder avser landstingsrådet att vidta med anledning av att fler
medborgare än tidigare avstått från att söka vård trots att behov funnits?
3. Vilka överväganden när det gäller Vårdval Stockholms utformning gör du med
anledning av de ouppfyllda målen?
Som svar vill jag anföra följande:
Interpellanten tar upp frågor kring målen för en hälso- och sjukvård på lika
villkor.
Det som kan konstateras inledningsvis är att också (S) ledda majoriteter brottats
med problem att nå målen om en mer jämlik vård. Att hälso-och sjukvården i
tillräcklig omfattning inte lyckats nå behövande grupper med förebyggande
åtgärder och vård är ett gemensamt ansvar för tidigare majoriteter i landstinget.
Det är också viktigt att komma ihåg att hälsan och upplevelse av den egna hälsan i
hög grad påverkas av ekonomiska och sociala faktorer som ligger utanför
sjukvården.
Invånarnas uppfattning om den egna hälsan och sjukvården mäts av
Vårdbarometern som genomför intervjuer hos 8 200 invånare i länet varje år. I
dessa intervjuer ställs flera frågor om patienternas erfarenheter och upplevelser av
vården. Många mål för vården har uppnåtts. Befolkningens förtroende för vården
ökar, fler anser att väntetiden är rimlig, man får bra information om vården osv.
Det som särskilt bör noteras är att låginkomsttagare i flera avseenden är mer nöjda
med primärvården än vad svarande med högre inkomster är.
Det är ett viktigt mål för hälso- och sjukvården att fler ska uppleva att den egna
hälsan är god. Under senare år har andelen invånare som upplever sin hälsa som
god eller mycket god legat kring 80 %. Förändringarna mellan åren har varit
mariginella. De problem med bl a ökad arbetslöshet som följer i finanskrisens spår
kan dessvärre innebära en förändring till det sämre.
Viktiga beslut för att förbättra måluppfyllelsen har bland annat varit att revidera
folkhälsopolicyn och besluta om en handlingsplan för dess genomförande. Hälsooch sjukvårdsnämnden kommer under våren att fastställa en revidering av
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handlingsprogrammet mot övervikt och fetma och arbetet med strategin för att
uppnå en nollvison för suicid pågår. En projektorganisation för att arbeta med
uppdraget om en mer hälsofrämjande sjukvård är under uppbyggnad.
Under år 2008 hade 1 497 000 individer en läkarkontakt, vilket var drygt
75 procent av alla länsbor. År 2007 var motsvarande siffror 1 432 000 eller 73
procent. Det är alltså fler person som hade kontakt med vården under 2008 än året
före.
Den satsning som görs för att öka tillgängligheten både inom somatisk och
psykiatrisk vård är särskilt viktig för dem som har mindre resurser i form av
överblick och kunskaper för att fullt ut kunna utnyttja valfriheten. I och med
vårdvalet har tillgängligheten till vården ökat, inte minst i de områden där
invånarna tidigare hade färre besök. Invånarna i socialt svaga områden gör nu fler
besök i primärvården än invånarna i socialt starka områden, vilket inte varit fallet
tidigare. Det innebär faktiskt ett trendbrott och ett steg mot en mer jämlik vård.
Fler människor får den vård de anser att de behöver.
Vårdval Stockholm kommer att fortsätta utvecklas för att förbättra möjligheterna att
nå för Alliansen viktiga politiska mål. Jag kan dock konstatera att vårdvalet redan
nu inneburit att fler läkarbesök nu görs av invånare i socioekonomiskt svagare
områden. Utveckling av möjligheterna att arbeta med hälsofrämjande åtgärder och
de psykosociala insatserna är särskilt angelägna. Det nya ersättningssystemet som
beräknas kunna träda i kraft 2011 öppnar möjligheter att ytterligare utveckla
insatserna för en mer jämlik hälsa.
En dialog med invånarna i lokalsamhället är också angelägen för att fler ska
utnyttja vården och sin egen patientmakt att välja och därmed också välja bort.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Birgitta Rydberg

