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EY har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av primärvården. Syftet med 
granskningen är att bedöma om dåvarande Landstingsstyrelsen och Nämnden för primärvård och 
tandvård säkerställt en ändamålsenlig vård. De aspekter som granskats är arbetsfördelning mellan 
sjukhus och primärvård, samordning kring utskrivning, tillgänglighet, det prioriterade området barn och 
ungas hälsa samt personcentrerad vård. Granskningen omfattar både landstingsdrivna och privata 
vårdcentraler. 

Den sammantagna bedömningen är att Landstingsstyrelsen och Nämnden för primärvård och 
tandvård inte har säkerställt en ändamålsenlig vård avseende kapacitet och tillgänglighet. 

När det gäller utvecklingen mot att överföra vårdinsatser från sjukhus till primärvård är bedömningen 
att det inte finns något systematiskt utvecklingsarbete för att identifiera områden där överföring kan 
ske. Vid intervjuerna med verksamhetschefer vid vårdcentralerna har några exempel på möjliga 
områden framkommit men inget arbete pågår. Det finns ett betydande glapp mellan målsättningar i 
strategiska dokument och praktiken. 

Lagen om samverkan vid utskrivning (LOS) har haft effekter på inte minst vårdcentralernas arbete. 
Bedömningen är att samordningen i stort fungerar väl men att det återstår att hantera de brister som 
ändå finns. Det kan handla om att sjukhuset missar att informera vårdcentralen om att en patient 
skrivits ut till hemmet med kommunal omsorg eller att vårdcentraler med tillgänglighetsproblem har 
svårt att svara upp mot behovet av fasta vårdkontakter. 

När det gäller tillgänglighet finns det uppenbara problem vid vissa vårdcentraler, privata såväl som 
landstingsdrivna. Variationen är dock stor. Flera vårdcentraler har god tillgänglighet till 
telefonrådgivning och besök. 

Förutom etablerande! av förstalinjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa inom de 
offentligt drivna vårdcentralerna pågår på vårdcentralsnivå inga specifika aktiviteter för detta 
prioriterade område. Det behöver dock inte betyda att omhändertagandet av barn och unga brister. 

På samma sätt som intentionerna att växla sjukhusvård till vårdcentraler är målsättningen att etablera 
personcentrerad vård ett koncept som återstår att implementera i praktiken . Utöver vissa pilotprojekt 
har det i granskningen inte framkommit att vårdcentralerna arbetar med att utveckla detta 
förhållningssätt i vardagen. Regionens vårdcentraler väntar på att ett IT -stöd ska införas som stödjer 
den dokumentation som är en del av att arbeta personcentrerat 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer: 

.,. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att initiera en 
kartläggning av områden där besök som idag sker på sjukhus skulle kunna ske vid länets 
vårdcentraler . 

.,. Fortsätt arbetet med att säkerställa att nödvändig information ges till vårdcentralerna vid 
utskrivning av patienter från sjukhuset. 

.,. Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att intensifiera arbetet med att förbättra 
tillgängligheten samt att säkerställa att regionens vårdcentraler arbetar utifrån modern 
vårdlogistik för att minska arbetet med att administrera köer, s.k. kökostnader, och därmed 
förbättra tillgängligheten . 

.,. Regionstyrelsen rekommenderas att säkerställa att de krav på personcentrerat arbetssätt som 
finns i "Uppdragsbeskrivning och regelbok för hälsovalet" följs upp. 

Svar önskas senast 2019-04-30 



Karlskrona 2019-01-30 

p- J",U{_ A -).~f u 
Jep e ohnsso'j( , 

l} 
Ordförande 



Building a better 
wot1dnq world 

11111111 111 ' . 

Granskning av primärvården 
Landstinget Blekinge 2018 

EV 
Building a better 
working world 



Building a b~tter 
working world 

Innehåll 

Sammanfattande slutsatser och rekommendationer ...................................... 3 

1. lnledning .................................................................................................. 5 

1.1 . Bakgrund .. .... .... .... ....... ........... ....... ... .. ...... .... ............... ..... ..... .......... ........ . 5 

1.2. Syfte ......... ................................................................................... ........... .. 5 

2. Lagstiftning och hälsovalets styrning av vårdcentralerna .................. .. 7 

3. Granskningsresultat ................ ....... ....... ...... ... .. .... ................. ................ . 9 

3.1. Arbetsfördelningen mellan sjukhus och primärvård .... .. .. .... .. .... ...... .. .. .. ..... . 9 

3.2. Konsekvenser av lagen om samverkan vid utskrivning (LOS) .. .. ..... .. .. .. ... 12 

3.3. Hur klarar vårdcentralerna kravet på tillgänglighet? .. .......................... .. ... 13 

3.4. Personorienterat arbetssätt ............................................. ..... ........ ........... 16 

3.5. Prioritering av barn- och unga ........ .. ...... .. ........ .. ...................... ... ....... ..... 17 

4. Kortfattade svar på revisionsfrågorna ...... ........................................... 19 

Bilaga 1. Intervjuade funktioner .................. .......... ........ ...................... ........... 22 



Building a btrttcr 
wor11.inq world 

Sammanfattande slutsatser och 

rekommendationer 

EY har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av 
primärvården. Syftet med granskningen är att bedöma om dåvarande 
Landstingsstyrelsen och Nämnden för primärvård och tandvård säkerställt en 
ändamålsenlig vård. De aspekter som granskats är arbetsfördelning mellan 
sjukhus och primärvård, samordning kring utskrivning, tillgänglighet, det 
prioriterade området barn och ungas hälsa samt personcentrerad vård. 
Granskningen omfattar både landstingsdrivna och privata vårdcentraler. 

Den sammantagna bedömningen är att Landstingsstyrelsen och Nämnden för 
primärvård och tandvård inte har säkerställt en ändamålsenlig vård avseende 
kapacitet och tillgänglighet. 

När det gäller utvecklingen mot att överföra vårdinsatser från sjukhus till primärvård 
är bedömningen att det inte finns något systematiskt utvecklingsarbete för att 
identifiera områden där överföring kan ske. Vid intervjuerna med 
verksamhetschefer vid vårdcentralerna har några exempel på möjliga områden 
framkommit men inget arbete pågår. Det finns ett betydande glapp mellan 
målsättningar i strategiska dokument och praktiken. 

Lagen om samverkan vid utskrivning (LOS) har haft effekter på inte minst 
vårdcentralernas arbete. Bedömningen är att samordningen i stort fungerar väl 
men att det återstår att hantera de brister som ändå finns. Det kan handla om att 
sjukhuset missar att informera vårdcentralen om att en patient skrivits ut till 
hemmet med kommunal omsorg eller att vårdcentraler med tillgänglighetsproblem 
har svårt att svara upp mot behovet av fasta vårdkontakter. 

När det gäller tillgänglighet finns det uppenbara problem vid vissa vårdcentraler, 
privata såväl som landstingsdrivna Variationen är dock stor. Flera vårdcentraler 
har god tillgänglighet till telefonrådgivning och besök. 

Förutom etablerandet av förstalinjeverksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa inom de offentligt drivna vårdcentralerna pågår på vårdcentralsnivå inga 
specifika aktiviteter för detta prioriterade område. Det behöver dock inte betyda att 
omhändertagandet av barn och unga brister. 

På samma sätt som intentionerna att växla sjukhusvård till vårdcentraler är 
målsättningen att etablera personcentrerad vård ett koncept som återstår att 
implementera i praktiken. Utöver vissa pilotprojekt har det i granskningen inte 
framkommit att vårdcentralerna arbetar med att utveckla detta förhållningssätt i 
vardagen. Regionens vårdcentraler väntar på att ett IT-stöd ska införas som stödjer 
den dokumentation som är en del av att arbeta personcentrerat 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande 
rekommendationer: 

.,. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att 
initiera en kartläggning av områden där besök som idag sker på sjukhus 
skulle kunna ske vid länets vårdcentraler . 

.,. Fortsätt arbetet med att säkerställa att nödvändig information ges till 
vårdcentralerna vid utskrivning av patienter från sjukhuset. 
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.,. Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att intensifiera arbetet med 
att förbättra tillgängligheten samt att säkerställa att regionens vårdcentraler 
arbetar utifrån modern vårdlogistik för att minska arbetet med att 
administrera köer, s.k. kökostnader, och därmed förbättra tillgängligheten . 

.,. Regionstyrelsen rekommenderas att säkerställa att de krav på 
personcentrerat arbetssätt som finns i "Uppdragsbeskrivning och regelbok 
för hälsovalet" följs upp. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

l Landstinget Blekinge finns det 19 vårdcentraler, 12 landstingsdrivna och 7 privata. 
Målen för vårdcentralerna definieras i landstingsplanen. 

"Primärvården ska som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller 
sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan 
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser. På 
vårdenheterna inom Hälsoval Blekinge finns den vård som är basen i hälso- och 
sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller 
utrustning. Vårdenheterna ska genom hög tillgänglighet, behovsanpassad vård och 
god kvalitet ge medborgarna den bästa möjliga hälso- och sjukvården inom de 
ramar som ställs till förfogande". (Landstingsplan 2018-2020). 

Samtliga vårdcentraler styrs av "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval 
Blekinge 2018", både avseende ersättning och innehåll. Landstingsstyrelsen 
ansvarar för att denna uppdragsbeskrivning speglar ovanstående mål. 

Det har i tidigare granskningar framkommit att Landstinget i Blekinge, i jämförelse 
med övriga landsting i riket, har en alltför "sjukhustung" vård. Med det avses att fler 
sökorsaker och åkommor skulle kunna hanteras av primärvården istället för av 
Blekingesjukhuset Samtidigt brottas de landstingsdrivna vårdcentralerna med 
svårigheter i kompetensförsörjningen. 

Landstingets revisorer har valt att rikta en fördjupad granskning mot 
vårdcentralernas förmåga att svara upp emot sitt uppdrag. 

1.2. Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma om Landstingsstyrelsen och Nämnden för 
primärvård och tandvård och landstingsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig vård 
avseende kapacitet och tillgänglighet. 

För att nå syftet med granskningen besvaras följande delfrågor: 

.,. Finns det strategier för vård som kan överföras från sjukhus till primärvård 
och hur ser primärvårdens förutsättn ingar ut för att kunna genomföra det? 

.,. Finns det en tydlighet i gränsdragningen mellan specialistvård och första 
linjens vård för somatiska och psykiatriska besvär och klarar 
vårdcentralerna av att ta förstalinjeansvaret? 

.,. Klarar vårdcentralerna att ta det samordningsansvar för vårdplanering som 
den nya lagen om samverkan vid utskrivning ställer? 

.,. Hur klarar vårdcentralerna krav och målsättning för tillgänglighet och vilka 
åtgärder vidtas vid temporära tillgänglighetsproblem? 

.,. Hur arbetar vårdcentralerna med det prioriterade området "barn- och 
ungas behov'; som beskrivs i regelboken? 
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.,. Arbetar vårdcentralerna i tillräcklig utsträckning med att utveckla ett 
personorienterat arbetssätt? 
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2. Lagstiftning och hälsovalets styrning av 
vårdcentralerna 

Primärvården består av 19 privata och landstingsdrivna vårdcentraler samt ett antal 
anslagsfinansierade verksamheter. Vårdcentralerna styrs i första hand av den av 
fullmäktige beslutade Uppdragsbeskrivning och regelbok vilken revideras 
kontinuerligt 

Landstingsfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att revidera 
Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval, d.v.s. det dokument som styr 
vårdcentralernas uppdrag och förutsättningar. En del av revideringen handlade om 
att planera en genomgång av ansvarsfördelningen mellan sjukhus, primärvård och 
kommunerna under 2018 inom rehabiliteringsområdet Den nya regelboken 
började gälla fr.o.m. 1 mars 2018. En ny version kommer att beslutas i början av 
2019. Vad beträffar frågan om rehabilitering och fördelning mellan sjukhus och 
primärvården så är den ännu inte helt klar. Beslut har inte fattats härvidlag. 
Rehabilitering sker vid både sjukhus och vårdcentraler. De landstingsdrivna 
vårdcentralerna i Karlskrona bedriver den mesta rehabil iteringsverksamheten vid 
Karlskrona rehabcenter. 

Primärvården ska vara den första vårdnivån där invånarna i Blekinge får den första 
kontakten när de är i behov av hälso- och sjukvård. Primärvården ska erbjuda 
förebyggande insatser, bedömningar, utredningar, behandlingar, åtgärder och 
uppföljning. Primärvården ska också utgöra basen för det folkhälsoarbete som 
utförs i Blekinge. 

Den 1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso
och sjukvård (LOS) i kraft. Lagen främjar att patientens utskrivning från sjukhus 
sker så fort som möjligt efter att behandlande läkare har bedömt att patienten är 
klar för utskrivning. När det gäller patienter med behov av kommunal vård eller 
omsorg efter utskrivningen har kommunernas betalningsansvar tidigare inträtt efter 
fem dagar men har nu med denna lag skärpts till tre dagar. Det är primärvårdens 
ansvar att samordna den individuella planeringen samt att erbjuda patienten en 
fast vårdkontakt Enligt verksamhetsplanen och budgeten 2018 för primärvården 
tar Landstinget Blekinge tillsammans med kommunerna i Blekinge fram 
gemensamma riktlinjer för hur de ska följa den nya lagen. 

Antalet listade patienter vid vårdcentralerna i augusti 2018 framgår nedan: 
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Vånlenhet 

Samaritens vårdcentral 

Lyckeby vårdcentral 

Hälsohuset för alla 

Brunnsgårdens vårdcentral 

Kallinge vårdcentral 

Ronneby vårdcentral 

Sölvesborgs värdcentral 

Trossö värdcentral 

Wämö vårdcentral 

Jämjö vårdcentral 

Capio Citykliniken 

Rödeby vårdcentral 

Nätrraby vårdcentral 

Valjehälsan 

Kungsmarkens värdcentral 

Olof.o;tröms vårdcentral 

Läkarhuset 

Familjeläkarna 

Ukehjälpen 

Jjstade :tU).,'llSti 

15 091 

13 098 

11 7 11 

11 587 

11 275 

10 715 

10 682 

8 597 

7 618 

7 296 

6 872 

6 640 

6 340 

6 265 

6 190 

6 025 

5 688 

4 233 

3 660 

Källa: Hälsovalets delårsrapport augusti 2018 

Okning eUer minskning av antalet lisrade 

sedan årsskiftet 

191 

-262 

577 

-:n 
66 

66 

-229 

-253 

-31 

99 

-73 

68 
13 

295 
- J()(, 

-60 

-52 

44 
61 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Arbetsfördelningen mellan sjukhus och primärvård 

På nationell nivå finns det idag en tydlig utvecklingsinriktn ing mot att utveckla 
primärvården som bas i det svenska hälso- och sjukvårdsystemet Två utredningar 
slår fast att en välutvecklad primärvård är nyckeln till att klara det framtida 
vårdbehovet ur demografisk synvinkel samt för att vården ska kunna ges jämlikt i 
landet. Effektiv vård (SOU 2016:2) föreslår en förändrad struktur där primärvården 
får en mer framträdande roll som befolkningens förstahandsval , bland annat mot 
bakgrund av att Sverige jämfört med andra länder är sjukhustungt Utredningen 
Samordnad utveckling för god nära vård, som ska slutredovisas 2019, kom under 
förra året med ett delbetänkande (SOU 2018:39) . Primärvården beskrivs ha de 
bästa förutsättningarna att se till personers hela vårdbehov. Men i utredningen 
konstateras att en betydande del av patienterna vänder sig till andra vårdnivåer, 
t. ex. akutmottagningar, bland annat på grund av bristande möjlighet att snabbt få 
en tid i primärvården. Detta gör att även det förebyggande arbetet blir lidande. En 
förstärkning av primärvården är därför nödvändig enligt utredningen. l den 
föreslagna färdplanen anges några nyckelfaktorer: 

.,.. Personcentrerat arbetssätt 

.,.. lnkludering av den kommunala verksamheten 

.,.. Primärvården som ett nav i systemet 

... Stärkt medarbetarperspektiv och kompetensförsörjning 

... Digitalisering 

Till stora delar finns samma strategiska målsättning i landstingsplan 2018-2020 
och budget 2018. Den nära hälso- och sjukvården ska utgöra basen och svara för 
huvuddelen av invånarnas sjukvårdsbehov. Även Verksamhetsplan och budget 
2018 för Nämnden för primärvård och tandvård tar utgångspunkt från de nationella 
utredningarna. En av de, för primärvårdens vidkommande viktigaste 
beståndsdelarna av landstingets utvecklingsstrategi , är enligt verksamhetsplanen 
att flytta hälso- och sjukvården närmare människor- närsjukvård. Det ska ske 
genom ett personcentrerat arbetssätt där primärvården är navet i systemet. 

l Regelboken finns även denna formulering i uppdragsbeskrivningen: 

"Primärvården har även en viktig roll i landstingets ambitioner att finna 
kostnadseffektiva behandlingsformer och att minska den sammanlagda kostnaden 
för hälso- och sjukvården." (2018, s 22) 

Ar 2017 tillsattes en hälsovalsberedning med uppdrag att genomföra en översyn av 
hälsovalet med anledning av den antagna programplanen för Framtidens Hälso
och sjukvård. Bland de 12 förslag som beredningen tog fram fanns förslaget att ta 
fram ett gränsdragningsdokument som tydliggör vilka delar av fysioterapin och 
arbetsterapin som åvilar primärvården, sjukhuset och kommunen och att överväga 
att överföra mödravården till primärvården. l beredningen nämns även psykisk 
ohälsa som ett område där samverkan mellan primärvård och sjukhus bör 
förtydligas, se 3.1.3. 

l en finansiell analys som gjordes av landstingsdirektörens stab (8 maj 2017) 
framkommer att nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård utslaget på antal 
invånare (2015) var bland de högsta i riket. Även medelvårdtiden var längre än i 
riket och jämfört med jämförbara landsting. Antalet läkarbesök i primärvård per 
invånare var ungefär som i riket i övrigt (ca 1,4 besöklinv.). l analysen dras inga 
djupare slutsatser kring orsaker men i tidigare granskningar har synpunkter 

g 



Buildinq a better 
wor1linq world 

framförts att det finns patienter som är inskrivna på sjukhuset men vilkas åkommor 
skulle kunna tas om hand i primärvården. 

För att utreda i vilken mån det förekommer aktiviteter för att identifiera och överföra 
vård från sjukhus till vårdcentraler har vi i granskningen ställt frågor till de 
intervjuade verksamhetscheferna på vårdcentralerna samt till representanter för 
ÖN H-kliniken (medicinskt ansvarig läkare) och medicinkliniken vid 
Blekingesjukhuset (verksamhetschef) . 

De flesta verksamhetschefer menar att det finns patienter som idag vårdas eller 
genomför kontrollbesök på sjukhuset men som skulle kunna tas om hand i 
primärvården. Uttalandena är oftast generella eftersom inga systematiska analyser 
av detta är gjorda. Ett exempel som nämns är hjärtsviktspatienter som tre av 
verksamhetscheferna menar skulle kunna tas om hand på vårdcentraler i högre 
grad och att Blekinge ligger efter andra landsting härvidlag. Ett annat exempel är 
rehabiliteringspatienter. Verksamhetschefen vid Hälsohuset i Karlskrona är 
emellertid av motsatt uppfattning och menar att vårdcentralen i flera fall gör mer än 
de ska på grund av att sjukhusklinikerna antingen har läkarbrist eller att sjukhuset 
helt enkelt i för hög grad hänvisar patienter till vårdcentralerna. 

De intervjuade vid Blekingesjukhuset ser inget uppenbart område där kontrollbesök 
eller annat skulle kunna flyttas över till vårdcentralerna. Inte heller att det tagits upp 
som en problematik bland övriga läkare vid klinikerna. 

Ett område som verksamhetschefen vid medicinkliniken nämner är multisjuka äldre 
med sociala problem. Dessa skulle i större utsträckning än idag kunna mötas mer i 
primärvården men en förändring i rätt riktning pågår, bland annat som en 
konsekvens av den nya lagen om samverkan. 

Verksamhetschefen vid medicinkliniken, som tidigare haft motsvarande position 
inom barnmedicin och psykiatrin , menar att den frågan varit mer aktuell inom dessa 
specialiteter och då åt båda hållen. Ibland kommer klagomål från primärvården att 
de inte får tillräcklig hjälp från specialistvården, enligt verksamhetschefen. 

l övrigt nämns vid dessa intervjuer problematiken med ofullständiga remisser som 
kan göra vårdflödet mellan primärvården och specialistvården problematiskt. 

Enligt de två intervjuade representanterna från Blekingesjukhuset förekommer inga 
samtal i denna fråga på strategisk nivå. 

3.1.1. Täckningsgraden sjunker 

Täckningsgraden är ett mått på andelen konsumtion av öppen hälso- och sjukvård 
som sker inom hälsovalets vårdcentraler i förhållande till medborgarnas totala 
konsumtion av öppen hälso- och sjukvård inom länet. Om täckningsgraden ökar är 
det en indikation på att andelen vård vid vårdcentralen i förhållande till annan 
öppenvård ökar för den listade patienten. 

Enligt hälsovalets delårsrapport har den genomsnittliga täckningsgraden sjunkit i 
motsats till en ökning som varit målsättningen. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

61,40% 60,88% 60,68% 59,86% 58,24% 57,57% 57,94% 57,75% 

2018 avser genomsnitt för jan - nov. 

Minskningen är inte stor mellan åren men det är en tyd lig trend över tid . 
Täckningsgraden är bland annat beroende av kompetensförsörjningen och 
tillgängligheten vid vårdcentralerna. Intervjuad tjänsteperson vid hälsovalet 
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beskriver att den analys som hälsovalet gör av denna fråga är att primärvården inte 
är rustad för att en ökning av täckningsgraden eller överföring av vård från sjukhus 
ska kunna ske. De förutsättningarna finns inte idag. 

Synpunkter har också framförts att detta är en komplex fråga. Det finns ett visst 
behov för specialistläkarna vid sjukhuset att möta behandlade patienter vid 
efterkontroller för att följa upp behandlingen som ett lärande. Det kan även finnas 
behov av att bedriva mottagningsverksamhet för att kunna anställa tillräckligt 
många läkare inom en viss specialitet. Dessutom kan förändringen äga rum på 
olika sätt. Ett sätt är att få specialister att möta patienter på vårdcentraler, vilket 
ännu inte skett men som är en intention. Distriktsläkaren skulle även kunna koppla 
in en specialist digitalt vid ett patientmöte på vårdcentralen . Det senare är också en 
utvecklingstanke som inte blivit verklighet ännu. 

3.1.2. Landstingsövergripande aktiviteter pågår kring äldre 

Två aktiviteter pågår inom regionstaben för att utreda och eventuellt hitta 
förbättringsåtgärder avseende fördelningen mellan sjukhusvård och primärvård. En 
rör mångbesökare bland äldre patienter. Tanken är att kartlägga hur deras behov 
ser ut och var de söker vård. Tanken är att vårdcentralen tydligare ska kunna bli 
den fasta punkten för dessa patienter. Vid flera av de landstingsdrivna 
vårdcentralerna finns äldremottagning med egna tider för patienterna och där de 
får träffa sjuksköterskor och läkare. l intervjuerna framkommer dock att de 
sjuksköterskor som sitter i vårdcentralernas telefonrådgivning ofta har en pressad 
situation. En av orsakerna uppges vara det politiskt fastställda trycket på 
telefontillgänglighet och väntetid till första besöket. Det får konsekvenser på 
möjligheterna att ge äldre patienter den tid de behöver för att reda ut deras 
situation som kan vara mycket komplex med somatiska, psykiska och sociala 
problem. 

Den andra aktiviteten handlar om att eventuellt utveckla geriatriska team som kan 
arbeta närmare i samverkan med kommunerna och på så vis förhindra onödiga 
besök vid akutmottagningarna. 

3.1.3. Riktlinjer för gränsdragning 

Det finns inte några generella gränsdragningsdokument som styr förhållandet 
mellan sjukhuset och vårdcentralerna i vårdprocesserna. Inom området psykiatri 
finns sedan tidigare en gränssnittsöverenskommelse om vad som ska betraktas 
som första linjens vård och vad som ska ses som specialistvård. Just nu pågår ett 
arbete med att ta fram en ny vårdöverenskommelse för vuxenpsykiatri som 
förväntas förenkla samverkan mellan specialistvården och vårdcentralerna. Denna 
är inte implementerad ännu. En liknande för barn- och ungdomspsykiatri ska 
påbö~asunder2019. 

Inom ortopedi finns det en gemensamt framtagen "handläggningsöverens
kommelse" för ett antal vanliga diagnoser. Därutöver finns det en mängd PM som 
beskriver vem som gör vad i remissprocessen. Hälsovalets medicinske rådgivare 
uppger att det är tveksamt om Hälsovalet ska ta initiativ till ett heltäckande system 
av gränsdragningsdokument Skälet är att det på nationell nivå pågår utveckling av 
24 kunskapsområden där tanken är att vårdprocesser ska definieras vilka i sin tur 
beskriver vem som ska göra vad för en optimal vård kedja. Eftersom den allmänna 
uppfattningen är att svensk sjukhusvård är för sjukhustung ska detta arbete 
påbörjas med att stärka upp den nära vården. Det finns därför risk för dubbelarbete 
om regionen tar fram egna gränsdragnings-dokument, enligt den medicinske 
rådgivaren. 
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Utöver de kommenterar som beskrivits ovan angående remisskvalitet och vem som 
ska ansvara för provtagning vid remisser har intervjupersonerna i några fall 
beskrivit problem med gränsdragning. Men då har det inte handlat om att 
riktlinjerna är otydliga utan om att de inte följs på grund av personalbrist m. m. En 
verksamhetschef beskriver att det nya samverkansdokument som finns för 
psykiatrin ännu inte har implementerats och att konsensus inte råder fullt ut vad 
som ska gälla. Patienter bollas fram och tillbaka. Det gäller främst vuxenpsykiatri n. 

3.1.4. Bedömning 

Sammantaget är den dominerande bilden från intervjupersonerna att det är 
önskvärt att en överföring från sjukhus till primärvård sker i högre grad än nu men 
att en grundförutsättning är att resursfrågan löses. Ett exempel som tagits upp rör 
hjärtsviktspatienter. Dessa gör idag besök vid thoraxkliniken , medicinkliniken eller 
på vårdcentral. Flera menar att vårdcentralerna skulle kunna sköta dessa 
kontrollbesök. Det finns dock inga diskussioner eller överväganden på strateg isk 
nivå som hanterar den typen av frågor. 

Mot bakgrund av att landstinget har en strävan att utveckla den nära vården 
bedömer vi det som en brist att sådana arbeten inte pågår. Det bör påpekas att det 
finns en plan för att organisera så att specialister skulle kunna genomföra besök 
vid vårdcentraler men den är fortfarande på idestadiet 

En lite mer spekulativ tolkning av situationen är att detta utvecklingsarbete hindras 
dels av att flera vårdcentraler brottas med rekryteringsproblem samt 
tillgänglighetsproblem , dels av en väntan på större strukturella förändringar. Det 
senare som en följd av de nationella utredningar som pågår. 

3.2. Konsekvenser av lagen om samverkan vid utskrivning (LOS) 

Under 2018 har kommunerna varit snabbare än tidigare med att ta emot 
utskrivningsklara patienter från sjukhuset. Samtidigt har lagen om samverkan 
(LOS) trätt i kraft, vilket har gjort att vårdcentralen fått en väsentligt tydl igare 
koordinerande roll än tidigare. Lagen syftar till att skapa en fungerande samverkan 
vid planering av insatser för enskilda som skrivs ut från sluten vård och som är i 
behov av socialtjänst, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården. Vid utskrivning ska ett 
inskrivningsmeddelande skickas till kommunal socialtjänst eller den kommunala 
hälso- och sjukvården när den utskrivande läkaren ser sådant behov. l det senare 
fallet ska inskrivningsmeddelandet skickas till den vårdcentral där patienten är 
listad. Vid vårdcentralen utses en fast vårdkontakt 

För att kunna säkerställa en trygg och snabb utskrivning som är i enlighet med 
LOS ska arbetet utgå från modellen SAMSPEL, en samverkan mellan 
specialistvård, primärvård och kommun. Modellen går ut på att de olika parterna 
redan från början ska vara överens om vad deras roller är i den gemensamma 
insatsen. Varken patient eller arbetsuppgifter ska "hamna mellan stolarna" vid 
utskrivning. Grundpelarna för modellen är: 

.,. Beslutsstöd 

.,. Säker utskrivning 

.,. Samordnad individuell vårdplan (SIP) 

Om patienten efter utskrivning behöver insats från fler verksamheter ska en 
samordnad individuell planering (SIP) genomföras utan dröjsmål. Initiativet kan 
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komma från sjukhuset, vårdcentralen eller kommunen men tanken är att det i första 
hand är den fasta vårdkontakten som bevakar om behovet finns och tar initiativet. 

Vårdcentralens koordinerande och samordnande roll är därmed tydlig . l vissa 
landsting har extra medel tilldelats primärvården för att ta detta ansvar. Så har icke 
skett i region Blekinge utan förändringen ska ske inom befintliga ramar. 

Vid intervjuerna har följande iakttagelser gjorts: 

.,. Vårdcentralerna har valt olika lösningar för att tillsätta fast vårdkontakt, från 
att två eller tre sjuksköterskor bevakar information i IT -stödet till att en 
sjuksköterska bevakar detta för två vårdcentraler . 

.,. Vissa beskriver att detta samordningsansvar har skett på bekostnad av 
telefontillgängligheten eftersom det är samma personalresurs som berörs. 
Tre av de intervjuade cheferna uppger att de inte märkt av förändringen 
speciellt mycket än . 

.,. Det kan vara svårt att hitta tider för att genomföra SIP:ar där alla kan vara 
med men vårdcentralerna löser det ändå. Fasta tider verkar inte fungera. 
Flera menar att den digitala tekniken skulle kunna användas mer vid 
SIP:ar. SIP:arna ökar men det är inte alla som är i behov av SIP . 

.,. Då och då missar den utskrivande enheten vid sjukhuset att informera 
vårdcentralen; då vet inte vårdcentralen att patienten är åter i hemmet. 
sjukhusklinikerna håller fortfarande på att utbilda personalen varför 
förhoppningen är att detta problem kommer att minska . 

.,. l de flesta fall fungerar samordningen bra. 

3.2.1. Bedömning 

Bedömningen är att lagen om samverkan vid utskrivning (LOS) tydligt påverkat 
vårdcentralernas arbete och gjort vårdcentralernas fasta vårdkontakter centrala i 
vård- och planeringsprocessen. Förändringen har varit olika stor vid ol ika 
vårdcentraler beroende på tidigare arbetssätt och samverkan med kommunerna. 
De vårdcentraler som har ett ansträngt läge vad gäller tillgänglighet har svårast att 
ta ansvaret. Sammantaget bedöms arbetet fungera med fasta vårdkontakter och 
initiativ till SIP:ar, men inte fullt ut. Det händer inte sällan att sjukhuset missar att 
informera vårdcentralen om att patient är utskriven men insatser pågår på 
sjukhuset för att minska det problemet. 

3.3. Hur klarar vårdcentralerna kravet på tillgänglighet? 

l Hälsovalets delårsrapport framkommer att tillgängligheten till länets vårdcentraler 
visar en negativ utveckling. "Blekinges vårdcentraler har allt sämre resultat jämfört 
med riket". Diagrammet nedan visar andelläkarbesök som skett inom 7 dagar vid 
vårmätningen1 2018. Från och med 1 januari 2019 är kravet från vårdgarantin tre 
dagar till läkarbesök. Huruvida ett läkarbesök ska ske avgörs när patienten tar 
kontakt med telefonrådgivningen på vårdcentralen. 

1 Nationell väntetidsundersökning görs två gånger per år. 
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Genomsnittet fö r Blekinge (87 %) ligger två procentenheter lägre än för riket (89 %) 
och har försämrats jämfört med 2017 års mätningar. Bland de som har den sämsta 
tillgängligheten finns både offentligt drivna och privata vårdcentraler. 

Det andra måttet på tillgängl ighet som används är väntetiden för att komma fram till 
telefonrådgivningen. Även denna har försämrats sedan 2017. Det som mäts är 
andelen besvarade samtal samma dag som den sökande ringt. Diagrammet v isar 
resultatet av vårens mätning. 
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Diagrammet ovan visar att telefontillgängligheten varierar starkt mellan olika 
vårdcentraler. 

Iakttagelser från intervjuerna: 

.,.. Presidiet för nämnden för pri märvård och tandvård (som under 2018 var 
driftsansvarig nämnd för de landstingsdrivna vårdcentralerna) står bakom 
den pol itiska prioriteringen av tillgängligheten, d.v .s. tid till förstabesök och 
telefontillgänglighet Det ses som ett fundament att invånarna får kontakt 
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vid sökorsaker och att en läkarbedömning kan ske. Brister det där kan 
patienterna hamna fel och deras problem kan ev. förvärras m.m. Det gäller 
framför allt telefontillgängligheten. 

"" Det finns ingen samstämmig bild av vad som orsakar de brister i 
tillgänglighet som finns, utöver det att det finns ett uppenbart samband 
mellan kompetensförsörjning och tillgänglighet. Närhet till 
sjukhus/akutmottagning och sätt att arbeta är andra orsaker som nämns av 
de intervjuade. Hälsovalets analys är att den bristande tillgängligheten på 
ett övergripande plan påverkas av resurstilldelningen. Blekinges ersättning 
till vårdcentralerna är bland de lägre i landet. 

"" Samma vårdcentral kan ha god tillgänglighet när det gäller läkarbesök men 
sämre på telefontillgänglighet eller tvärtom. 

"" Vissa menar att en tillgänglighet på 100 % är orealistiskt ur medicinsk 
synpunkt och inte heller nödvändigt. 

"" Det politiskt initierade trycket på telefontillgänglighet sker på bekostnad av 
andra sysslor som sjuksköterskor bedriver, som preventivt arbete och 
omhändertagande av äldre. 

"" Vid problem med tillgängligheten koncentreras sjuksköterskornas arbete till 
att svara i telefon måndagar och tisdagar då efterfrågan är störst. Blir 
patienten inte uppringd på måndagen hinner vårdcentralerna oftast med att 
ringa upp på tisdagen. 

"" Det är vanligt att patienter som inte kommer fram på telefon väljer att ta sig 
till vårdcentralen. Även om de då kan få vänta blir de omhändertagna men 
vissa uppger att det arbetet stjäl tid från telefonrådgivningen. 

"" Den läkarbil som införts har förbättrat tillgängligheten till läkare för den 
kommunala sjukvården. En av de intervjuade menar att läkarbilen i 
praktiken bara är en nödlösning på läkarbristen. De privata kan inte utnyttja 
den. 

3.3.1. Det råder skilda uppfattningar kring frågan om digitala möten löser 
tillgänglighetsproblemen 

Inom de landstingsdrivna vårdcentralerna pågår en försöksverksamhet som kallas 
"Vårdcentral 2.0". Ar 2015 genomfördes ett utvecklingsprojekt med syftet att ta 
fram förutsättningar för en framtida modern vårdcentral. Arbetet fortsätter och i 
nämndens verksamhetsplan för 2018 uppges att arbetet med att utveckla E
hälsolösningar ska fortsätta. Målet är att med god tillgänglighet och vårdkvalitet för 
patienterna, oberoende av geografi och möjlighet för fysiska möten, effektivt 
utnyttja läkarresurser genom att samnyttja resurser mellan olika enheter. Genom 
läkarstöd på distans förväntas hyrläkarberoendet minska. Tester pågår för 
närvarande vid Jämjö och Brunnsgårdens vårdcentral. Även Wämö vårdcentral gör 
försök med fler telefonmöten. l ett första skede kommer test göras med patienter 
som ska till återbesök. 

Bland de privata vårdcentralerna finns det skilda strategier när det gäller att 
utveckla digitala vårdmöten. Lideta (Läkarhuset) har idag ett avtal med KRY men 
de har ännu inte använt sig av detta. Framförallt är det kontrollbesök och 
antibiotikaförskrivningar som de digitala besöken skulle kunna användas till. 
Verksamhetschefen vid Hälsohuset för alla uppger däremot att de inte har för 
avsikt att börja med digitala besök. De är av uppfattningen att risken att det leder till 
fler besök för patienten och en ökad förskrivning av läkemedel är stor. Den 
intervjuade chefen menar också att det i de flesta fall inte går att göra en medicinsk 
bedömning utifrån bildmedier. Det kan dock finnas vissa patienter där det går bra, 
exempelvis överviktspatienter och diabetiker. De digitala verktygen måste 
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användas selektivt menar intervjuad chef. Även intervjuad verksamhetschef för 
Valjehälsan är kritisk till utvecklingen av digitala besök generellt. Både Hälsohuset 
och Valjehälsan har god tillgänglighet för fysiska besök. 

3.3.2. Bedömning 

Tillgängligheten till läkarbesök varierar mellan vårdcentralerna. Vid ungefär hälften 
av vårdcentralerna är denna tillgänglighet tämligen tillfredsställande. Ett antal 
andra har väsentl iga problem. Av de två dimensioner av tillgänglighet som mäts 
och följs upp är det telefontillgängligheten som är mest problematisk. Att inte få 
kontakt samma dag som man ringer bedöms som en brist och kan leda till fler 
besök på akutmottagning eller jourcentraler. 

Det bör tas i beaktande att dessa två mått på tillgänglighet inte ger hela bilden. 
Möjligheten att genomföra planerade återbesök till läkare och sjuksköterskor är en 
nog så viktig aspekt av tillgänglighet men den följs inte upp. 

Några intervjuade uppger att de tvingas avstå från viktiga sysslor på grund av att 
de måste prioritera tillgängligheten. Utifrån våra erfarenheter kan ett sådant 
resonemang leda fel. Skälet är att en eventuellt sänkt ambition när det gäller 
tillgänglighet leder till ännu mer kökostnader i form av telefonsamtal, frustrerade 
patienter m.m. Vid god balans mellan efterfrågan och kapacitet försvinner avsevärt 
mycket administrativt arbete i form av kökostnader. 

3.4. Personorienterat arbetssätt 

l mars 2016 beslutades att Landstinget Blekinge skulle införa personcentrerad vård 
generellt inom landstingets hälso- och sjukvård. l regelboken för vårdcentralerna 
anges att "personcentrering grundas i en människosyn som ser människan som 
kapabel" och är därmed ett krav för de vårdcentraler som ingår i hälsovalet 
"Patienten ska värdesättas som en person med egna upplevelser av situationen 
och egna förutsättningar, resurser och hinder". Med andra ord är det just ett nytt 
förhållningssätt som genomsyrar de strategiska målformuleringarna på 
landstingsnivå och i regelboken. Konkreta faktorer finns inte beskrivna utan 
förväntas utformas av professionen. 

Iakttagelser från intervjuerna: 

.,. Samtliga verksamhetschefer inom de landstingsdrivna vårdcentralerna har 
genomgått utbildning i personcentrerat arbetssätt . 

.,. Ingen av vårdcentralerna, vare sig privata eller landstingsdrivna, har gjort 
något systematiskt arbete med att definiera vad ett personcentrerat 
förhållningssätt i praktiken innebär för det dagliga arbetet. Det arbetet 
återstår . 

.,. En förutsättning för att konkretisera förhållningssättet är ett administrativt 
stöd. Det uppger bland andra förvaltningschefen för den landstingsdrivna 
primärvården. Det är i ett sådant som resultaten av samtalen med 
patienterna kan dokumenteras och följas. Något sådant finns ännu inte. 
Resultatet av det pilotprojekt som genomförts vid Wämö vårdcentral kan 
därför inte fullt ut användas enligt förvaltningschefen . 

.,. Ett konkret uttryck för förhållningssättet som de flesta nämner är den fasta 
vårdkontakten som beskrivits ovan. Den fasta vårdkontakten har goda 
förutsättningar att förstå patientens upplevelse av vårdförloppet och kan ta 
hänsyn till det i planeri ngen. Även SIP:arna nämns som en metod där 
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patientens medverkan bildar utgångspunkt för planeringen. SIP är 
dessutom en beståndsdel i SAMSPELS-modellen som används i Blekinge. 

Il> Några nämner att det finns en inneboende konflikt mellan att arbeta 
personcentrerat, vilket tar längre tid , och strävan efter att erbjuda 
telefontillgänglighet och till ett första besök. Samtidigt stödjer flera tanken 
att mer tid med respektive patient och deras delaktighet kan minska 
behovet av nya besök. Det är dock svårt att i nuet tänka långsiktigt, inte 
minst om köerna och väntetiderna är långa. 

Il> En av de intervjuade menar att personcentrering inte bara handlar om att 
möta patienten under längre tid vid besöket. Om tillgängligheten är god 
och den sökande får bedömning och hjälp tidigt i förloppet så går det 
fortare att lösa problemet och det är samtidigt personcentrerat att ta hand 
om problemet snabbt. 

Il> En av de intervjuade menar att en av de grundläggande beståndsdelarna i 
den allmänmedicinska specialiteten är just helhetsperspektivet och 
utgångspunkten i patientens upplevelse av situationen. Därför är tanken 
om personcentrerat förhållningssätt inte något nytt inom primärvården. 

3.4.1. Bedömning 

Bedömningen är att personcentrerat förhållningssätt alltjämt är en beslutad 
målformulering som ännu inte fått konkreta uttryck inom länets vårdcentraler. Med 
alltjämt menas att landstinget tog beslutet om att införa detta för mer än tre år 
sedan. Begreppet är inskrivet och allmänt definierat i regelboken men hur det ska 
kunna följas upp och bedömas är oklart. Det innebär inte nödvändigtvis att 
vårdcentralerna i vissa eller rent av flera avseenden arbetar med patienten och 
utifrån dennes intentioner och situationsbeskrivning. Det tydligaste uttrycket för 
patientcentrerad vård som nämnts bland de intervjuade är etablerandet av fast 
vårdkontakt för de som behöver. Fast vårdkontakt är ett krav i både LOS och 
patientlagen. 

Vi bedömer vidare att det finns ett samband mellan tillgänglighet och 
bemanningssituation å ena sidan och möjligheterna att arbeta personcentrerat å 
den andra. När situationen är ansträngd för personalen på grund av väntetider och 
personalbrist går den mesta energin för chefer och medarbetare åt till att lösa 
dagens uppgifter. Att utveckla nya arbetssätt och ägna mer tid till patienterna blir 
då svårt. Vad som är hönan och ägget är dock inte självklart. En vårdcentral som 
har en tydlig och genomarbetad strategi för patientrelationen och vårdlogistiken 
kan få lättare att rekrytera personal och arbeta köfritt. Det finns exempel på detta 
inom både sjukhusvård och primärvård i Sverige. Omvänt kan det även vara så att 
det är svårt att nå till en sådan situation om det inte finns vissa grundförutsättningar 
avseende resurser och kompetens. 

Härvidlag ser situationen tämligen olika ut vid de vårdcentraler som ingår i denna 
granskning. 

3.5. Prioritering av barn- och unga 

Ett av de prioriterade områdena som beskrivs i regelboken och i landstingsplan och 
budget 2018 är området barn- och unga. Det ingår som ett av de sju 
fokusområdena för den nära vården och där samverkan beskrivs som en central 
faktor. Landstingsstyrelsen tog ett inriktningsbeslut i början av 2017 kring den nära 
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vården (ärende 2017/00077) som bland annat berör barn och ungas behov. 
Insatser som nämns är familjecentraler och barn- och ungdomshälsa som viktiga 
komponenter. En familjecentral är planerad att starta i Karlskrona. l denna 
granskning är fokus riktat mot det arbetet som sker på vårdcentralerna. Vid de 
granskade vårdcentralerna är det ingen som vidtagit någon explicit åtgärd för att 
stärka barn och ungas behov när det gäller den somatiska vården mot bakgrund av 
inriktningsbeslutet som även anges i regelboken. 

Den tydliga åtgärd som vidtagits för de landstingsdrivna vårdcentralerna är en 
satsning tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin avseende första linjens 
vård för psykisk ohälsa. Det projekt som tidigare benämndes som 
"Kallingeprojektet" är permanentad i en verksamhet som kallas " Första linjen för 
barn- och unga". Vid Ronneby vårdcentral finns psykolog, kuratorer och KBT
terapeut med kompetens att möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Dessa 
stödjer samtliga landstingsdrivna vårdcentraler med att ta emot dessa besök. Från 
och med 2018 arbetar de över hela länet efter att tidigare ha arbetat främst i västra 
länsdelen. Samtliga intervjuade chefer inom de landstingsdrivna uppger att 
verksamheten har fungerat bra och att deras förmåga att möta behov har stärkts. 

Hälsohuset för alla, Valjehälsan och Familjehälsan har egen personal med denna 
kompetens och som arbetar med både vuxna och barn. Vid Valjehälsan har de fyra 
kuratorerna som uppgift att stötta nyblivna föräldrar och att identifiera risk för 
psykisk ohälsa i framtiden . Läkarhuset har en KBT-sköterska och är i färd med att 
rekrytera en psykolog och en med barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. 

l landstingets delårsrapport per augusti 2018 framgår att Landstinget och Blekinges 
fem kommuner har ansökt och beviljats att delta i ett treårigt nationellt 
utvecklingsarbete kring tidiga och samordnande insatser för barn och unga som 
Skolverket och Socialstyrelsen bjudit in till. Totalt har 16 utvecklingsarbeten 
beviljats delta. Utvecklingsarbetet ger god möjlighet till utveckling av en 
sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa 

Den ordinarie barnhälsovården är inte granskad i denna rapport. l Hälsovalets 
delårsrapport framgår emellertid att alla vårdcentraler inte uppfyller kraven utifrån 
nationellt evidensbaserad praktik. "Det fanns brister avseende både universella och 
riktade insatser vilket riskerar att bidra till en ojämlik hälsa i befolkningen". Vissa 
vårdcentraler uppfyller kraven väl enligt delårsrapporten. 

3.5.1. Bedömning 

Det tydligaste uttrycket för en särskild insats som ligger i linje med 
inriktningsbeslutet för barn- och ungas behov är etablerande! av 
förstalinjeverksamheten inom den landstingsdrivna primärvården. Första linjens 
vård för barn- och unga med psykisk ohälsa har under lång tid varit ett 
problemområde i Blekinge liksom i övriga landet. Verksamheten vid Kallinge 
vårdcentral är enligt vad som framkommit i denna granskning ett viktigt steg i rätt 
riktning. 

De flesta av de privata vårdcentralerna bedöms ha goda förutsättningar att svara 
upp mot denna förstalinjeverksamhet Denna granskning kan inte till fullo bedöma 
hur väl de privata vårdcentralerna klarar detta förstalinjeuppdrag. 

l övrigt är bedömningen att landstingets inriktningsbeslut att fokusera på barn och 
ungas behov inte resulterat i några specifika åtgärder på vårdcentralsnivå Det är 
den medicinska prioriteringen som ligger till grund för vilka patienter som tas om 
hand först. Det finns heller ingen uppföljning av hur inriktningsmålet förverkligats. 

Det bör även i detta område betonas att det i granskningen inte finns underlag för 
att bedöma hur väl vårdcentralerna tar om hand barn och unga generellt. l den 
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mån vårdcentralen brottas med bristande tillgänglighet och/eller 
kompetensförsörjningsproblem drabbas sannolikt både barn och vuxna. 

4. Kortfattade svar på revisionsfrågorna 

Revisionsfråga 

Finns det strategier för vård 
som kan överföras från 
sjukhus till primärvård och hur 
ser primärvårdens 
förutsättningar ut för att kunna 
genomföra det? 

Finns det en tydlighet i 
gränsdragningen mellan 
specialistvård och första 
linjens vård för somatiska 
och psykiatriska besvär 
och klarar vårdcentralerna 
av att ta 
förstalinjeansvaret? 

Svar 

Det finns formulerade målsättningar om att så ska 
ske men inga konkreta strategier för en förändring 
i den riktningen. l granskningen har det 
framkommit några exempel på 
aktiviteter/besökstyper som skulle kunna ske på 
vårdcentralerna i större utsträckning. Däremot 
finns inget pågående förändringsarbete för att 
identifiera diagnoser vars vårdprocess skulle 
kunna vara föremål för förändring. Vår bedömning 
är att regionen befinner sig i ett vänteläge i 
avvaktan på nationella initiativ vad gäller resurser 
och uppdrag. 

Frågan är dessutom komplex. Det finns andra skäl 
än rent medicinska, till att återbesök sker vid 
sjukhusets kliniker istället för vid vårdcentralerna. 

l viss grad. l intervjuerna har några framfört att 
oklarhet råder huruvida sjukhuset eller 
vårdcentralen ska omhänderta patienterna. Det 
är dock inte klart om det beror på otydlighet 
eller exempelvis brist på specialister vid 
sjukhuset. 
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Revisionsfråga 

Klarar vårdcentralerna att ta 
det samordningsansvar för 
vårdplanering som den nya 
lagen om samverkan vid 
utskrivning ställer? 

Hur klarar vårdcentralerna krav 
och målsättning för 
tillgänglighet och vilka åtgärder 
vidtas vid temporära 
tillgänglighetsproblem? 

Svar 

Bedömningen är att lagen om samverkan vid 
utskrivning (LOS) tydligt påverkat vårdcentralernas 
arbete och gjort vårdcentralernas fasta 
vårdkontakter centrala i vård- och 
planeringsprocessen. Förändringen har varit olika 
stor vid olika vårdcentraler beroende på tidigare 
arbetssätt och samverkan med kommunerna. De 
vårdcentraler som har ett ansträngt läge vad gäller 
tillgänglighet har svårast att ta ansvaret. 
Sammantaget bedöms arbetet fungera med fasta 
vårdkontakter och initiativ till SIP:ar. men inte fullt 
ut. Det händer inte sällan att sjukhuset missar att 
informera vårdcentralen om att patient är utskriven 
men insatser pågår på sjukhuset för att minska det 
problemet. 

Vid ungefär hälften av vårdcentralerna 
tillgängligheten tämligen tillfredsställande. Ett antal 
andra har väsentliga problem. Av de två 
dimensioner av tillgänglighet som mäts och följs 
upp är det telefontillgängligheten som är mest 
problematisk. Att inte få kontakt samma dag som 
man ringer bedöms som en brist och kan leda till 
fler besök på akutmottagning eller jourcentraler. 

Det bör tas i beaktande att dessa två mått på 
tillgänglighet inte ger hela bilden. Möjligheten att 
genomföra planerade återbesök till läkare och 
sjuksköterskor är en nog så viktig aspekt av 
tillgänglighet men den följs inte upp. 

Några intervjuade uppger att de tvingas avstå från 
viktiga sysslor på grund av att de måste prioritera 
tillgängligheten. 

20 



Buildinq a better 
\'lot1dnq world 

Revisionsfråga 

Hur arbetar vårdcentralerna 
med det prioriterade området 
"barn- och ungas behov", som 
beskrivs i regelboken? 

Arbetar vårdcentralerna i 
tillräcklig utsträckning med 
att utveckla ett 
personorienterat 
arbetssätt? 

stockhalm den 23 januari 2019 

Anders Hellqvist 
EY 

Svar 

Det tydligaste uttrycket för en särskild insats som 
ligger i linje med inriktningsbeslutet för barn- och 
ungas behov är etablerandet av 
förstalinjeverksamheten inom den landstingsdrivna 
primärvården. Verksamheten vid Kallinge 
vårdcentral är enligt vad som framkommit i denna 
granskning ett viktigt steg i rätt riktning. 

De flesta av de privata vårdcentralerna bedöms ha 
goda förutsättningar att svara upp mot denna 
förstalinjeverksamhet Denna granskning kan inte 
till fullo bedöma hur väl de privata vårdcentralerna 
klarar detta förstalinjeuppdrag . 

l övrigt är bedömningen att landstingets 
inriktningsbeslut att fokusera på barn och ungas 
behov inte resulterat några specifika åtgärder på 
vårdcentralsnivå Det är den medicinska 
prioriteringen som ligger till grund för vilka patienter 
som tas om hand först. Det finns heller ingen 
uppföljning av hur inriktningsmålet förverkligats. 

Nej . Personcentrering är ännu bara ett begrepp 
som inte fått konkreta uttryck i arbetet på 
vårdcentralerna. 

En förklaring till detta som anförts från de 
landstingsdrivna vårdcentralerna är avsaknaden av 
ett !T-stöd för den dokumentation som behövs för 
att arbeta personcentrerat 
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Bilaga 1. l ntervjuade funktioner 
..,. Förvaltningschef för primärvården 
..,. Presidiet för Nämnden för primärvård och tandvård 
..,. Representant från hälsovalsavdelningen 
..,. Verksamhetschef för Lyckeby, Wämö och Rödebys vårdcentraler 
..,. Verksamhetschef för Ronneby, Kallinge, Samariten och Bräkne-Hobys 

vårdcentraler samt 1177 och jourcentral vårdcentral 
..,. Verksamhetschef för Brunnsgårdens vårdcentral 
..,. Verksamhetschef för Olofströms och Sölvesborgs vårdcentral 
..,. Verksamhetschef för Hälsohuset för alla 
..,. Verksamhetschef för Läkarhuset 
..,. Verksamhetschef för Familjeläkarna och Läkehjälpen 
..,. Verksamhetschef för Valjehälsan 
..,. Verksamhetschef för Medicinkliniken på Blekingesjukhuset 
..,. Medicinsk ansvarig rådgivare och överläkare hos öron- näs- halskliniken 

på Blekingesjukhuset 
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