TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ägarstyrning

2005-10-07

LS 0411-2130

Handläggare:
Eric Paulson

Yttrande över motion av Olle Reichenberg (m) om
kvalitetsarbete i primärvården
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över motionen och har överlämnat den till
hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning. Tjänsteutlåtande 2005-05-25
föreligger (bilaga 1). Motionen har nu överlämnats till ägarutskottet för
kompletterande synpunkter ur ett ägarperspektiv.
I motionen föreslås att Stockholms läns landsting startar s.k. observatörsprojekt (kollegial granskning) inom primärvården för utveckling av
kvalitetsarbetet. Exempel på granskningsarbeten beskrivs från grundskolor.
Granskningen sker bland annat genom besök och utmynnar i en slutrapport
med förslag till förbättringsåtgärder.
Förslag till beslut
Ägarutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens
synpunkter i tjänsteutlåtande 2005-05-25 och med kompletterande
synpunkter ur ett ägarperspektiv enligt förvaltningens synpunkter i
detta tjänsteutlåtande.

Bakgrund
Landstingstyrelsens förvaltning har genom Beställare vård i maj 2005
överlämnat ett tjänsteutlåtande i ovanstående ärende till hälso- och
sjukvårdsutskottet. I denna skrivelse redovisades ett betydande antal projekt
och aktiviteter inom sjukvården med anknytning till den frågeställning som
tas upp i motionen. Den sammanfattande bedömningen från förvaltningen i
tjänsteutlåtandet var att ”Granskningar av det slag motionären efterlyser
pågår således redan inom olika verksamheter och motionen föreslås
besvaras med hänvisning till den ovan lämnade redovisningen.”
Efter beredning av ärendet i hälso- och sjukvårdsutskottet beslöts att
inhämta kompletterande synpunkter från ägarutskottet.

Bilagor:
1 Tjänsteutlåtande från LSF/ Beställare vård 2005-05-25
2 Motion

2 (2)

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att en utveckling av kvalitetstsarbetet inom
sjukvården, inklusive primärvården är en aktuell och viktig fråga även ur ett
ägarperspektiv.
En kartläggning av vårdenheternas övergripande kvalitetsarbete och
kvalitetsredovisning har nyligen genomförts på uppdrag av ägarutskottet
(LS 0405-1022). Resultaten från kartläggningen redovisades i en rapport
som bland annat innehåller följande generella slutsatser:
• Det pågår ett omfattande arbete med kvalitetsutveckling inom SLSO och
samtliga akutsjukhus
• Basen i utvecklingsarbetet är verksamhetsnära och lärande processer
med syfte att åstadkomma kvalitetsförändringar
När det gäller primärvården beskrivs i kartläggningen ett betydande antal
aktiviteter i den landstingsägda primärvården med inriktning på
kvalitetsutveckling.
I samband med avrapporteringen av kvalitetskartläggningen beslöt
ägarutskottet att ”uppdra åt de egenägda vårdenheterna att aktivt fortsätta
utvecklingsarbetet inom kvalitetsområdet samt att delta i en dialog med och
bistå Beställare vård och FORUM i utvecklingen av uppföljningsmodellen
för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.”
Förvaltningen bedömer att det inom kvalitetsutveckling finns många
beröringspunkter mellan beställar- och ägarperspektiven inom landstinget.
En samverkan mellan de två perspektiven är därför väsentlig för att
åstadkomma en tydlighet i förväntningarna på kvalitetsutveckling men även
för att minska onödigt dubbelarbete inom verksamhet och förvaltning.
Förvaltningens slutsats är att samtliga de synpunkter med anknytning till
motionen som redovisas i tjänsteutlåtandet från Beställare vård även är
relevanta ur ett ägarperspektiv. Förvaltningen föreslår därför att det
tjänsteutlåtande som redan har lämnats från Beställare vård med
ovanstående kompletteringar även kan gälla som svar på motionen ur ett
ägarperspektiv.
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