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Interpellation av Dag Larsson (S) om kvalitetsredovisning av NDR inom primärvården
På få områden finns det så tydliga och väl etablerade jämförelser som när det gäller
omhändertagandet av diabetiker. Nationella Diabetesregistret (NDR) är känt och
närmare 90% av alla kända diabetiker beräknas vara registrerade i NDR . Det innebär
att det finns god kännedom om vilken behandling och resultat landets diabetiker har
samt att det finns goda förutsättningar att göra jämförelser utan extra administrativt
arbete från vårdgivaren. Varje år rapporteras resultaten, som också är möjliga att
avläsa ända ner på vårdgivarnivå.
Redan hösten 2011 lämnade Socialdemokraterna in en motion gällande
kvalitetsredovisning inom diabetesvården. Detta för att göra det möjligt för
diabetespatienter att välja den vårdgivare som har goda resultat och hög kompetens
inom diabetesområdet. Våren 2012 kom ett positivt svar från den Moderata
majoriteten att resultaten från Nationella diabetesregistret (NDR) skulle börja
redovisas öppet i Stockholms Läns Landsting. Tiden går och sedan dess har
ersättningssystemet förändrats två gånger utan att något har hänt i frågan. Diabetiker
i Stockholms läns landsting har fortfarande inte tillgång till information gällande
kvaliteten hos olika vårdgivare inom primärvården. Trots att informationen redan
idag samlas in och finns, men betraktas som företagshemligheter istället för
information till patienter.
Från SKL finns en rapport (Framgångsfaktorer i diabetesvården, en jämförande
studie av diabetesvård i primärvård, 2013) som visar just att de landsting där det är
möjligt att för vårdgivarna att jämföra sig med varandra som resultaten är som bäst.
Idag ska primärvården använda sig av NDR och uppgifterna om deras resultat finns
redan, det viktiga är dock att dessa dels återkopplas till verksamheterna, dels att
patienterna ges tillgång till informationen. Det är inte minst viktigt för de diabetiker
som har problem eller höga blodsockervärden och därför är i behov av mer hjälp och
stöd än den diabetiker som har bra och stabila värden.
Att få rätt behandling och stöd i ett tidigt skede av sjukdomen är avgörande för att
inte utveckla följdsjukdomar och biverkningar som är kostsamma både på individoch samhällsnivå. Det är på tiden att ge Stockholmarna ett riktigt vårdval och
möjlighet att välja vårdgivare utifrån kvalitet och inte bara adress.
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•

Har den Moderatledda Alliansen ännu ambitionen att vårdresultaten inom
primärvården ska bli tillgängliga för patienterna?

•

När kommer resultaten av NDR för varje enskild vårdgivare att göras
offentliga för Stockholms diabetiker?

•

Vad har hänt med frågan sedan våren 2012?
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