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Svar på interpellation 2013:28 Dag Larsson (S) om
kvalitetsredovisning av Nationella Diabetesregistret (NDR) inom
primärvården.
Dag Larsson (S) har ställt följande frågor till mig om vårdplatser:
• 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?
Som svar vill jag anföra följande:
Den Kristdemokratiskt ledda Alliansen har självklart ambitionen att vårdresultaten inom primärvården ska bli tillgängliga. Redovisning av jämförelser inom
primärvård i SLL utvecklas ständigt. För närvarande redovisas fyra resultat från
patienters erfarenhet vid besök på mottagningen, tre processresultat; andel 75åringar som erbjudits hälsosamtal i hemmet, andel diabetespatienter där
långtidsblodsocker mätts, följsamhet till rekommenderad läkemedelsförskrivning och ett resultat för telefontillgänglighet.
Husläkarmottagningarna kan redan idag jämföra sina egna data via NDR, mot
snittet, och resultaten diskuteras vid avtalsuppföljning.
För att stödja landstingen i processen att med att inkludera fler faktorer startade SKL under hösten 2012 ett nationellt utvecklingsprojekt kring valfrihetsinformation. Projektet samordnas av SKL. Det finns en arbetsgrupp med
representanter från fem landsting; Västra Götalandsregionen, Stockholms läns
landsting, Region Skåne, Region Halland och Landstinget i Jönköpings län.
Även 1177 Vårdguiden har representanter med i arbetsgruppen.
Under hösten 2013 pågår ett antal pilotprojekt inom några olika områden, och
för ett antal landsting, för att lägga in mer kvalitetsinformation på Hitta och
Jämför vård. Utgångspunkten för projektet är att satsa på nationella lösningar
som är hållbara över tid. I det ligger bland annat att arbeta med sk. tjänstekontrakt för att dataöverföring ska kunna ske från aktuell datakälla via den Nationella tjänsteplattformen för att sedan hämtas upp av 1177 Vårdguiden.
Framtagande av relevanta och hållbara indikatorer sker med hjälp av tjänstemän i Västra Götalandsregionen tillsammans med NDR. Framtagande av
tjänstekontrakt för överföring av data via den Nationell tjänsteplattformen samt
visualisering på 1177 Vårdguiden ingår i projektet.
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Tidplan för framtagande av indikatorer, tjänstekontrakt och visualisering och
publicering på 1177 Vårdguiden avser att vara klart 2013-12-31. Publicering
skulle då kunna ske februari 2014.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stig Nyman (KD)
Stockholm den 3 december 2013

