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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 

De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-

ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 

lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 

anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genom-

föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsstäl-

lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-

kenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 
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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2014-09-24 överlämna 

rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2014-12-31. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämndens styrning 

och samordning på området i form av implementering av uppdragsbeskrivning 

och användandet av mer strategisk uppföljning kan stärkas. Revisorerna vill 

särskilt framhålla att vårdgivarnas uppdrag bör tydliggöras och att samordningen 

av det akuta omhändertagandet behöver förbättras. Detta så att det blir tydligt för 

vårdgivarna själva hur ansvaret är fördelat, men också så att det blir tydligt för 

patienterna vart de ska vända sig vid behov av vård.  
 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) styr och sam-

ordnar primärvårdens uppdrag så att vård kan ges med kontinuitet för patienter 

och på den mest effektiva omhändertagandenivån. Granskningen har omfattat 

analys av vårdavtal och har utgått från förhållandena vad gäller det akuta omhän-

dertagandet vid och kring Danderyds sjukhus samt informationen på 

1177vardguiden.se. Granskningen visar att HSN:s styrning och samordning på 

området i form av implementering av uppdragsbeskrivning och användandet av 

mer strategisk uppföljning kan stärkas. Vidare kan HSN förbättra samordningen 

av det akuta omhändertagandet så att det blir tydligt dels för vårdgivare hur an-

svaret är fördelat, dels för patienter vart de ska vända sig vid behov av akut vård.  

 

Granskningen av vårdavtal för husläkarmottagningar med basal hemsjukvård 

samt därtill kopplad uppföljning visar att det saknas tydligt uttalade incitament för 

att styra mot kontinuitet och mest effektiva omhändertagandenivå, vilket också 

bekräftas vid intervjuer med husläkarmottagningar. Det framkommer att det finns 

en risk att verksamheter planerar sitt vårdutbud för att maximera ersättningen 

snarare än att arbeta utifrån den generella uppdragsbeskrivningen och se den rik-

tade besöksersättningen som en möjlighet till att finansiera en bredare verksam-

het. I syfte att motverka oönskade effekter av styrande ekonomiska incitament 

kan HSN stärka samverkan och dialog med vårdgivare för att stärka de mjukare 

drivkrafter husläkarmottagningen uppfattar finns i arbetet med kontinuitet och 

vård på mest effektiva omhändertagandenivå. 

 

Flera aspekter som är viktiga för patientens kontinuitet är även viktiga för vård på 

mest effektiva omhändertagandenivå, som kompetens- och resursanvändning 

samt relationen till specialister, slutenvård och andra vårdgivare samt kommunal 

omsorg. Kännedom om vad andra vård- och omsorgsgivare har för uppdrag är 

avgörande för att kunna använda eller hänvisa till andra i syfte att skapa kontinui-

tet för patienten och vård på den mest effektiva vårdnivån. Granskningen har på 

olika sätt visat att det finns vissa brister, bland annat vid remittering, i relation till 

psykiatrin samt vid utskrivning av patienter från slutenvården till hemsjukvården. 

Revisionen har uppfattat att det i hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår ett ar-

bete som kan ligga till grund för att vård- och omsorgsgivare ska kunna finna 

former för fungerande samverkan med andra inom sitt geografiska område. HSN 

bör vidare utveckla detta och säkerställa att en tydlig ansvarsfördelning utvecklas 

på övergripande nivå mellan landsting och kommuner vad gäller ansvar för pati-

entens omhändertagande i gränssnittet exempelvis mellan utskrivning från sluten-

vården och inskrivning i kommunens omsorg samt husläkarens hemsjukvård.  

 

Det finns en ambition i Framtidsplanen att vård ska flyttas ut från akutsjukhusen 

och slutenvården, och att patienter i högre grad ska tas om hand i hemmet samt 

utföra egenvård. I arbetet med Framtidsplanen har akutsjukhusens uppdrag kom-

mit in i en genomförandefas, medan uppdraget för primärvården ännu inte tagit 

form. Möjliga konsekvenser av detta kan anas i granskningen där husläkarmot-

tagningarna uppfattar att patienter i högre grad än tidigare inte är färdigbehand-

lade när de skrivs ut från slutenvården. De intervjuade vårdgivarna uppfattar även 

att det skett en glidning där husläkarmottagningarna får utföra fler och mer kom-

plicerade undersökningar innan patienten kan utvärderas hos en annan specialist. 

Effekterna för husläkarmottagningarna av ett förändrat uppdrag för slutenvården 

behöver analyseras och åtgärder vidtas för att skapa de förutsättningar som krävs 

för att husläkarmottagningarna ska kunna axla ett utökat uppdrag. Detta för att 
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HSN ska kunna säkerställa att husläkarmottagningar har tillräckliga förutsättning-

ar och tillgång till det stöd som det utökade uppdraget i Framtidsplanen kräver. 

 

Den genomförda granskningen av informationen på 1177vardguiden.se visar att 

informationen om vårdgivare och vårdnivåer ännu har en förhållandevis stor ut-

vecklingspotential. Revisionens bedömning är att informationen i delar är svår för 

patienter att ta till sig och ibland är rent missvisande. Flera vårdgivare som inte 

har akutuppdrag kommer upp vid sökning samtidigt som information om andra 

vårdgivare förefaller saknas. Förvaltningen har ett uppdrag att fortsatt utveckla 

1177, men revisionen vill understryka att det är angeläget att HSN säkerställer att 

korrekt information redan idag ges på 1177vardguiden.se som grund för vägled-

ning av patienter i val av vårdgivare. 

 

Granskningen visar att utbudet av vårdgivare och deras respektive uppdrag vad 

gäller det akuta omhändertagandet även är otydligt för beställare och vårdgivare. 

Där finns akutsjukhusets akutmottagning, SLSO:s lättakut och en barnmedicinsk 

akut. I närområdet finns ett flertal husläkarmottagningar och en närakut i Täby 

centrum, Husläkarjouren Täby. Efter att lättakuten öppnade i april 2013 har anta-

let sökande för akut vård till akutsjukhuset inte minskat i samma grad som pati-

entmängden vid lättakuten ökat. Samtidigt har antalet patienter vid närakuter i 

närområdet minskat. Ekonomin bör vara en av beställarens drivkrafter till att 

skapa tydlighet i uppdragen kring det akuta omhändertagandet inte minst eftersom 

sjukhusens akutmottagningar har en högre kostnad per besök än husläkarmottag-

ningarna. HSN bör förtydliga vårdgivarnas uppdrag kring det akuta omhänderta-

gandet så att det blir tydligt dels för vårdgivare hur ansvaret är fördelat, dels för 

patienter vart de ska vända sig vid behov av akut vård.  

 

Granskningen har visat att avdelningar och enheter vid HSF inte alltid arbetar på 

ett enhetligt sätt. Revisionen uppfattar att en större samverkan med dialog och 

ömsesidig utveckling inom förvaltningen kan leda till att det interna arbetet kan 

utvecklas. Detta i syfte att bättre utnyttja och samla befintlig kompetens och den 

information som idag är spridd i förvaltningen och i vården för att analyseras och 

användas för utveckling av det akuta omhändertagandet.  

 

Rekommendationer: 

 HSN bör förtydliga vårdgivarnas uppdrag och samordningen i det akuta 

omhändertagandet så att det blir tydligt dels för vårdgivare hur ansvaret är 

fördelat, dels för patienter vart de ska vända sig vid behov av akut vård, 
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2 Utgångspunkter för granskningen  

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har under flera år haft som mål att öka till-

gängligheten i primärvården i syfte att styra patienten till den mest effektiva om-

händertagandenivån
1
. Primärvårdens husläkarverksamheter inklusive närakuter 

ska vara förstahandsvalet för barn, vuxna och äldre när behov av akutsjukhusens 

eller specialistvårdens kompetenser inte föreligger. Antalet husläkarmottagningar 

har ökat med ca 17 procent sedan 2008 då vårdval infördes och är nu 206 till anta-

let, varav 69 drivs i landstingets regi genom Stockholms läns sjukvårdsområde 

(SLSO). Antalet läkarbesök vid husläkarmottagningar i SLL har enligt Karolinska 

Institutet
2
 (KI) ökat med 25 procent mellan 2007 och 2012.  

 

Den genomförda förstudien har visat att kontinuitet, exempelvis genom tillgång 

till en fast vårdkontakt är svårt att fånga i nyckeltal. Dessa blir svårtolkade och 

inte helt användbara som grund för att ställa krav i uppföljningen. Förstudien 

visade också på en risk att samverkan mellan olika vårdgivare eller patient-

läkarkontakt i syfte att underlätta vården för patienten inte stöds i tillräckligt hög 

grad i nuvarande incitamentssystem. Ersättningsmodellers incitament tenderar 

generellt att leda till optimering av ekonomisk ersättning vilket kan vara en bidra-

gande orsak till onödig remittering eller bristande samverkan, kontinuitet och 

insatser. Revisionen uppfattade att det finns risk att ersättningsmodellen inte 

främjar kontinuitet i primärvården eller vård och behandling på den mest effektiva 

vårdnivån. 
 

Förstudien pekade också mot brister i samordningen mellan primärvårdens och 

andra vårdområdens akuta omhändertagande som förefaller ha sin grund i att den 

övergripande strukturen för det akuta omhändertagandet är otydlig. Då det akuta 

omhändertagandet finns som en del inom, i princip, samtliga vårdområden från 

primärvård till högspecialiserad vård, finns en risk att respektive vårdområdes 

akutsjukvård planeras utan att i tillräcklig utsträckning samordnas med andra. I 

exempelvis länets nordostkommuner finns flera vårdgivare med sinsemellan an-

gränsande och överlappande akuta uppdrag. Här finns en risk att patientinformat-

ionen på 1177 Vårdguiden inte ger tillräcklig vägledning för att patienten ska 

kunna välja att söka vård på den mest effektiva vårdnivån.  
 

Revisionen beslutade granska om HSN:s styrning och koordinering av husläkar-

mottagningar med basal hemsjukvård inklusive närakuter
3
 främjar dessa vårdgi-

vares arbete med kontinuitet samt vård och behandling på mest effektiva omhän-

dertagandenivån och om fördelningen av vårdgivares akuta omhändertagande 

görs tydligt för patienter. 

2.1 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga: 

Styr och samordnar HSN primärvårdens uppdrag så att vård kan ges med kontinu-

itet för patienter och på den mest effektiva omhändertagandenivån? 

Som bryts ned i:  

 Vilka incitament uppfattar primärvårdens mottagningar styr mot kontinui-

tet för patienten och vård på den mest effektiva omhändertagandenivån? 

                                                      
1
 I förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningar med basal hemsjukvård 2014 används begreppet 

LEON, lägsta effektiva omhändertagandenivå.  
2
 Enligt den utvärdering som genomfördes fem år efter vårdvalets införande på HSF:s uppdrag. 

3
 Närakuter ingår som en del av husläkarmottagningsuppdraget, och ska antingen bedrivas inom 

ramen för husläkarverksamheten eller i samverkan med andra husläkarmottagningar i närområdet.  
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 Samordnas uppdragen kring det akuta omhändertagandet så att det blir 

tydligt för vårdgivare hur ansvaret är fördelat och begripligt för patienter 

vart de ska vända sig? 

2.2 Avgränsning 

Granskningen avser ansvarsprövning av HSN. Med primärvården avses i första 

hand husläkarmottagningar med basal hemsjukvård inklusive närakuter samt lät-

takuter. Ett patientperspektiv anlades så tillvida att kontinuitet granskades ur ett 

patientperspektiv samt att patientinformationen på hemsidan 1177vårguiden 

granskades utifrån möjligheten att utifrån denna välja akut vård på mest effektiva 

vårdnivå. För att utröna hur uppdraget kring det akuta omhändertagandet samord-

nats granskades och jämfördes följande verksamheters avtal med beställaren: 

förfrågningsunderlag husläkarmottagning med basal hemsjukvård 2014, lättaku-

ten vid Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus (DSAB) akutmottagning samt den 

barnmedicinska akuten vid Danderyds sjukhus.  

2.3 Bedömningsgrunder 
Följande bedömningsgrunder användes för att besvara revisionsfrågorna:  

Socialstyrelsen Nationella Indikatorer för God vård som definierar att effektiv 

vård innebär att de tillgängliga resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå 

uppsatta mål, dvs. måluppfyllelse i förhållande till kostnaden för de insatta resur-

serna (s 23). 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)  

§ 2 a: ”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

vård”. Detta innebär att den skall (punkt 2) vara lätt tillgänglig samt (punkt 5) 

”tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården /…/ Olika insat-

ser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt”.  

§5: ”Landstinget ska organisera primärvården så att alla /…/ kan få tillgång till 

och välja en fast läkarkontakt”  

§29 a: ”I de fall en patient önskar en fast vårdkontakt ska en sådan utses enligt 

patientens önskemål”. 

HSN Budget 2014: ”Patienten ges stöd att göra informerade val för att få rätt vård, 

på rätt plats i rätt tid”, s 33. Revisionen tolkar detta som att patienten ska ges stöd 

att välja vård på den mest effektiva omhändertagandenivån. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts med ett anpassat angreppssätt, där inhämtad in-

formation prövas i nästa nivå. I första steget analyserades regelverk och gällande 

avtal utifrån kontinuitet, mest effektiva omhändertagandenivå samt det akuta om-

händertagandet. I andra steget besöktes husläkarmottagningar för att stämma av 

hur de uppfattade att incitament, avtal och andra regelverk påverkade deras ar-

bete. I tredje steget besöktes HSF:s avtalshandläggare för att stämma av den in-

samlade bilden med deras. I fjärde steget intervjuades de akuta mottagningarna 

vid Danderyds sjukhus. Därefter genomfördes ett tolkningsseminarium med två 

förvaltningschefer inom avdelningarna närsjukvård och somatisk specialistvård. 

För mer information om metod, se bilaga 1. 

 

Projektet har genomförts av Karin Eduards (PL) och Annika Nyman. 



 Revisionskontoret 2014-09-23 

 

8 

3 Kontinuitet och effektiv vårdnivå  

3.1 Beställarens styrning mot kontinuitet och mest effektiva 

vårdnivån 

Primärvårdsuppdraget i Stockholm utförs inom Vårdval Stockholm med fri eta-

bleringsrätt för husläkarverksamhet för vårdgivare som uppfyller kraven i vårdva-

lets förfrågningsunderlag
4
. Uppdraget omfattar mottagningsverksamhet, rådgiv-

ning och hembesök, psykosociala insatser med särskild kompetens, närakut i 

samverkan med andra husläkarmottagningar samt basal hemsjukvård.  

 

Förfrågningsunderlaget och uppföljningen beaktar Socialstyrelsens områden för 

God vård
5
. Vård med kontinuitet

6
 och vård på mest effektiva vårdnivån

7
 beskrivs 

som att husläkarverksamheten ska vara patientens förstahandsval av hälso- och 

sjukvård samt att helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet ska vara grundstenarna 

i husläkarverksamheten. Vårdgivaren har ett samordningsansvar och ska hjälpa 

patienter till rätt instans inom hälso- och sjukvården samt aktivt bidra till samord-

ning mellan dessa. Ansvaret gäller såväl vårdkedjor, som aktivt deltagande i 

vårdplanering och upprättande av samverkansöverenskommelser med andra rele-

vanta vård- och omsorgsgivare. Dokumenterade rutiner ska finnas för samverkan 

med andra vårdgivare och huvudmän för uppdragets genomförande. 

 

Den incitamentsstyrning som sker från beställaren via förfrågningsunderlaget 

består dels av uppdragsbeskrivande formuleringar utifrån god vård, dels av ersätt-

ning (uppdrags/kapiterings-, produktions- och kvalitetsrelaterad ersättning) samt 

uppföljning inklusive återkoppling.  

 

Uppdragsersättningen, d.v.s. ersättningen per listad patient vid husläkarmottag-

ningen eller i helsjukvården, är kopplad till ålder där listade barn 0-5 år ersätts 

med 751 kronor, listade 6-64 år gamla ersätts med 629 kr och listade från 65 års 

ålder ersätts med 1.634 kronor (per år). I uppdragsersättningen ingår även extra 

ersättning för utlandsfödda patienter, samt beskriven och genomförd kompetens-

utveckling och samverkan. Produktionsersättningen utgår per besök till läkare 

(484 kr), sjuksköterska (210 kr) samt undersköterska (105 kr). Nära 35 olika pro-

duktionsrelaterade ersättningar beskrivs i förfrågningsunderlaget, som hembesök, 

telefonrecept, psykosociala insatser samt rådgivande samtal. Den kvalitetsrelate-

rade ersättningen uppgår till maximalt plus/minus tre procent av verksamhetens 

omsättning och baseras på 15 utvalda indikatorer för beräkning av sammantagen 

godtagbar kvalitetsnivå. HSF följer upp vårdgivarens arbete utifrån årligen fast-

ställda indikatorer. Av dessa nära 50 indikatorer som används för uppföljning 

under år 2014 kan en handfull sägas syfta till att fånga kontinuitet i vården och 

vård på mest effektiva nivå, såsom Andel listade på namngiven läkare
8
, Antal 

patienter som fått träffa samma läkare som de brukar vid besök samt Antal patien-

ter som har förtroende för läkaren de träffat
9
, samt Listades besök i annan vård

10
.  

 

                                                      
4
 Förfrågningsunderlag – Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2014, SLL. 

5
 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, säker vård inklusive läkemedel, effektiv vård inklusive 

hur samverkan fungerar, jämlik vård, vård i rimlig tid, patientfokuserad vård samt miljö.  
6
 Något närmare förtydligande av vad som mer exakt som ska vägas in i begreppet kontinuitet ges inte 

i lagtext, nationella riktlinjer eller landstingscentrala styrdokumet.  
7
 Kallas i förfrågningsunderlaget för LEON, lägsta effektiva omhändertagandenivå. 

8
 Hämtas från List-On, det datasystem där patienter och anställda läkare listas.  

9
 Dessa två sistnämnda indikatorer tas från den nationella patientenkäten.  

10
 Avser antal besök som listad gjort hos annan vårdgivare och är kopplad till kvalitetsersättningen. 
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Enligt förvaltningen är svårigheten att i nyckeltal fånga vad som är kontinuitet för 

olika patientgrupper en orsak till att fungerande indikatorer att följa upp inte 

finns. Detsamma gäller vård på mest effektiva vårdnivån, där det emellanåt sak-

nas enighet om vad som görs bäst på vilken nivå, samtidigt som gränsen, mot 

bakgrund av den medicinska och tekniska utvecklingen, hela tiden förflyttas.  

 

Revisionens bedömning 

Granskningen av förfrågningsunderlaget för husläkarmottagningar visar att upp-

dragsbeskrivningen och kapiteringsersättningen på en mer generell nivå kan antas 

bidra till kontinuitet vid husläkarmottagningen. Men det saknas tydliga incitament 

för att styra husläkarverksamheter mot att arbeta med kontinuitet och mest effek-

tiva omhändertagandenivå. De specifika mått som tagits fram är svårtolkade och 

därför svåra att använda för uppföljning, och fungerar mer som diskussionsun-

derlag och fingervisning. Även om incitamentsstyrningen mot kontinuitet och 

mest effektiva vårdnivån förefaller svag är revisionens bedömning att förfråg-

ningsunderlaget i sina mer beskrivande delar kan utgöra ett stöd för vårdgivaren i 

att bedriva vård med god kontinuitet och på mest effektiva omhändertagandenivå.  

 

Revisionen kan dock konstatera att förfrågningsunderlaget uppvisar potentiella 

målkonflikter, som exempelvis mellan besöksersättning och mottagningens upp-

drag att ge råd till egenvård. Det kan framstå som mer lockande för en mottagning 

att ta in en patient för besök vid lindrigare symtom, då det ger ersättning, än att be 

patienten stanna hemma några dagar för att se om symtomen är övergående, vilket 

inte ger ersättning. Revisionen kan också konstatera att förfrågningsunderlaget är 

i vissa delar så pass detaljerat, att det riskerar att bli komplicerat för vårdgivare att 

integrera kraven i verksamheten utan att de ekonomiska incitamenten blir för 

styrande och påverkar en anpassning av vården till patienters behov. Risken finns 

att vårdgivare tar till sig den delen av förfrågningsunderlaget som berör ersätt-

ningar för insatser men inte de delar som beskriver vad som ingår i det övergri-

pande uppdraget kopplat till listningsersättningen.  

3.2 Kontinuitet och mest effektiva vårdnivån – hur vården 

uppfattar det 

Som del i granskningen har verksamhetschefer för nio husläkarmottagningar i de 

norra och nordöstra delarna av länet intervjuats, varav en privat. Dessa vårdgivare 

spänner från förhållandevis små vårdcentraler med ett fåtal läkare till stora vård-

centraler med ytterligare vårdval som mödravårdscentral och barnavårdscentral. 

Några har organiserat sin verksamhet med tillgång till specialistsjuksköterskor 

inom discipliner som diabetes, astma/KOL och hypertoni samt psykosocial kom-

petens. Mottagningarna är belägna i Danderyd, Täby, Sundbyberg och Stock-

holms Stad. Några av de intervjuade verksamhetscheferna är ansvariga för mer än 

en mottagning. Vad gäller utskrivning av patienter från akutmottagningar eller för 

hemsjukvård tar dessa husläkarmottagningar emot patienter från Karolinska sjuk-

huset Solna och Capio St Göran AB men framförallt från Danderyds sjukhus AB 

och Danderydsgeriatriken (SLSO). Nedan följer vad som framkommit i intervjuer 

med verksamhetschefer vid ett mindre urval husläkarmottagningar. 

 

De intervjuade är eniga om att kontinuitet i vården är mycket viktig för patienter 

med kroniska tillstånd och för de patienter som har behov av en återkommande 

vårdkontakt – en relation med en vårdgivare som känner igen dem och som de i 

sin tur känner förtroende för. De intervjuade uppger att arbetet med kontinuitet för 

patienter är ett av husläkarmottagningarnas kärnuppdrag. De var också eniga om 

att behovet av kontinuitet är mindre för de förhållandevis friska patienter som 

kommer till husläkarmottagningen i behov av enstaka insatser. 
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Eftersom husläkarmottagningens uppdragsersättning grundar sig på antalet listade 

patienter är husläkarmottagningarnas patienter listade på mottagningen. Men 

bland de tillfrågade husläkarmottagningarna skiljer det sig åt huruvida patienterna 

också är listade hos husläkarmottagningens läkare. Men kontinuitet ligger inte i 

att vara listad hos en läkare utan att faktiskt få träffa samma läkare vid nästa be-

sök, menar de intervjuade. De berättar att nyckeln till kontinuitet ligger i mottag-

ningssjuksköterskans arbete, denne föreslår patienten att träffa samma läkare som 

vid tidigare besök i syfte att skapa kontinuitet.  

 

Vid de besökta husläkarmottagningarna är majoriteten av läkarna och distrikts-

sjuksköterskorna fastanställda och personalkontinuiteten uppges vara god, vilket 

de intervjuade uppfattar som en avgörande faktor för att skapa kontinuitet för 

patienten. Men de menar också att detta förutsätter ett medvetet ledarskap och 

strategisk planering, från rekryteringsarbete till att skapa en utvecklande och väl 

fungerande arbetsmiljö. Kontinuitet i personalgruppen främjar också arbetet med 

vård på den lägsta effektiva omhändertagandenivån, eftersom rutiner och kontak-

ter, både inom verksamheten och i relation till vårdgrannar och andra huvudmän, 

lättare kan etableras och upprätthållas.  

 

Det framkommer i intervjuerna att när vård ges på för låg nivå finns det risk att 

omhändertagandet och analys av symtom och provsvar inte blir tillräcklig. Medan 

vid för hög vårdnivå finns det risk för överbehandling och att onödiga åtgärder 

vidtas. Det uttrycks en ambition både i vården och hos beställaren att vården ska 

utövas på den nivå där det blir det bästa omhändertagande för patienten utifrån 

dennes behov, utan över- eller underbehandling, men att det ibland kan vara svårt 

att förutse vilken vårdnivå som är bäst. Som stöd i dessa bedömningar nämner 

vårdgivarna viss.nu
11

 och de olika regionala och nationella vårdprogram som 

finns. De menar dock att dessa inte alltid är heltäckande eller anger vilken vård-

nivå som ska göra vad, vilket ger utrymme för tolkning. De intervjuade vårdgi-

varna menar att det emellanåt saknas en enighet om vilken nivå olika vård bör 

utövas på för att utgöra vård på mest effektiva omhändertagandenivån. Vårdgi-

vare organiserar sina mottagningar olika utifrån de kompetenser och det patient-

underlag de har, vilket riskerar att göra det otydligt för patienten vilken vård de 

kan förvänta sig hos olika vårdgivare. Men, det ger ett handlingsutrymme för 

vårdgivaren att utveckla vården efter sina möjligheter och ambitioner. Flera av de 

intervjuade efterlyste någon form av standard kring vad mest effektiva omhänder-

tagande nivå är för olika tillstånd/patientgrupper, vilket skulle kunna utvecklas av 

vårdgivare och beställare i samråd i syfte att skapa en jämlik vård i länet. 

 

Vissa patienter behöver ett kontinuerligt omhändertagande för att klara sig utan 

mer avancerad vård, som patienter med diabetes, astma/kol, hypertoni o.s.v., vård 

som ofta utövas av specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskans insats er-

sätts per besök, men en brytpunkt finns där ersättningen reduceras med 33 procent 

då totalt antal besök kommit upp till en viss nivå
12

. Då omfattningen av vårdbe-

hovet i dessa grupper ofta är stort kan det leda till att specialistsjuksköterskans 

mottagning inte ersätts fullt ut under året. Särskilt vid husläkarmottagningar med 

stor andel patienter med kroniska tillstånd som ännu inte fyllt 65 år blir specialist-

sjuksökerskans insats förknippad med dålig lönsamhet, men kan, som vid några 

av de besökta mottagningarna i granskningen, genomföras ändå eftersom mottag-

ningen ser positiva effekter på övergripande nivå. 

                                                      
11

 Viss.nu är ett medicinskt och administrativt webstöd som riktar sig till personal i primärvården i SLL. 
12

 Brytpunkten infaller för sjuksköterskebesök vid mottagningen då totalt antal besök dividerat med 
totalt antal listade överstiger 0,7 och för sjuksköterskebesök i hemsjukvården då totalt antal besök 
dividerat med antal listade över 65 överstiger 7.  Besökstak finns även för exempelvis läkarbesök och 
psykosociala samtal, där ersättningen minskar med en tredjedel efter att brytpunkten nåtts. 
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Fler av de intervjuade verksamhetscheferna pekar på svårigheter i att hitta rätt i 

utbudet av specialister. De menar att införandet av vårdval inom specialistområ-

den har ökat möjligheterna att hitta vårdgivare att remittera till, men att vårdvalet 

också har bidragit till att specialisters insatser blivit mer uppstyckade. Tidigare 

kunde husläkaren skicka en patient till en specialist för en utredning, men idag tar 

husläkaren ansvar för utredningen som helhet och skickar patienten på enstaka 

undersökningar och utredningsinsatser hos flera specialister. Detta innebär risk 

för att patienten får göra fler besök och att utredningen tar längre tid, vilket i sin 

tur kan leda till lidande för patienten – som dessutom kan hinna bli sjukare – samt 

att insatser försenas. Dessutom uppfattar flera av de intervjuade att vissa utred-

ningar förutsätter tillgång till resurser som husläkarmottagningen inte alltid besit-

ter och att möjligheten till bl.a. få konsultationstillfällen med specialister för stöd i 

bedömningar inte är tillräckliga. Det finns en specifikation över vilka undersök-

ningar husläkaren ska genomföra innan patienten remitteras till områdesspecia-

listläkare, i databasen viss.nu. De intervjuade uppfattar att det skett en glidning 

mot att specialister försöker få husläkarmottagningen att ha genomfört mer avan-

cerade och kostsamma undersökningar innan patienten kommer till nästa vårdnivå 

även i de fall dessa undersökningar inte ska användas för allmänläkarens bedöm-

ning av patienten utan av den läkare som patienten remitterats till.  

 

Samverkan med vårdgrannar är en viktig aspekt i att skapa kontinuitet för patien-

ter, samt möjligheten att utöva vård på mest effektiva vårdnivån. Flera av de in-

tervjuade vårdgivarna berättar om olika lösningar man arbetat fram för att främja 

samverkan med vårdgrannar och arbete mot gemensamma mål i det områden som 

de verkar i, men att det är långt ifrån okomplicerat. På två av vårdcentralerna be-

skrevs samverkan med psykiatrin som bristfällig. Verksamhetschefen berättar om 

remisser som kommer tillbaka utan vidare förklaring och avsaknad av konsultat-

ionsstöd. För att kompensera för detta har mottagningen anställt ytterligare tera-

peuter och kuratorer, men de menar att det inte kan kompensera för avsaknad av 

kompetens i mer avancerad psykiatrisk vård. Den intervjuade hävdar att den bris-

tande samverkan leder till en bristande kontinuitet för patienten som riskera skapa 

kroniska psykiatriska tillstånd och i sin tur ett ökat behov av vård.  

 

Ett annat exempel på samverkan med vårdgrannar är relationen till slutenvården 

och kommunen vid inskrivning av patienter till hemsjukvård. Husläkarmottag-

ningen och kommunen har viss tid på sig för att förbereda för en hemkomst. 

Ibland kan de från sjukhuset utskrivna patienterna uppfattas som ännu inte färdig-

behandlade och att vård och fortsatt utredning av förhållandevis komplex art och 

med kort varsel behöver genomföras av husläkarmottagningen. Några av de inter-

vjuade uppfattar att det finns en gråzon, vid överföringen mellan husläkarmottag-

ningen och sjukhuset, om vilken vårdgivare som har det faktiska ansvaret för 

patientens vård, speciellt när husläkarmottagningens kompetens och resurser inte 

räcker till. De intervjuade menar att det finns en risk att patienter inte tas om hand 

på ett optimalt sätt eftersom det kan vara oklart om ansvaret är slutenvårdens, 

kommunens eller husläkarmottagningens.  

 

Inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS), Framtidsplanen andra 

steget, ska förebyggande arbete ske, där alla vårdgivare identifierar och följer upp 

sina riskpatienter. Ett sådant projekt har just påbörjats vid en av verksamhetsche-

fernas husläkarmottagning som syftar till att fånga upp personer som ligger i risk-

zonen för att utveckla mer komplexa eller kroniska sjukdomstillstånd, så att rätt 

åtgärder kan sättas in i tid. Avsikten i FHS är också att detta förebyggande arbete 

ska inkludera uppföljning av patienter som besökt en akutmottagning. Men 

granskningen visar att det inte sker någon överföring av information från akut-
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mottagningar till husläkarmottagningar om det inte är så att patienten remitteras 

till husläkarmottagningen för fortsatt vård. Det blir svårt för husläkarmottagning-

en att veta att patienten har besökt akutmottagningen med nuvarande system om 

inte patienten själv berättar det.  

 

De intervjuade uppfattar inte att beställaren ställer tydliga krav på vad kontinuitet 

skulle vara eller hur den kan mätas, de uppföljningsparametrar som används är 

otydliga och svåra att bedöma värdet av. Den uppföljning som genomförs åter-

kopplas förhållandevis sent på året (uppföljning för 2013 återkopplas i maj 2014) 

vilket komplicerar om ambitionen är att använda uppföljningen som stöd i att 

utveckla verksamheten. Det intervjuade menar att inte heller ersättningen styr mot 

kontinuitet för patienten. De uppger att det finns en målkonflikt mellan tillgäng-

lighet och kontinuitet, med en risk att vården tappar i kontinuitet när enskilda 

besök premieras – ersättningen styr inte mot vårdens innehåll utan snarare mot att 

ett besök ska genomföras så snabbt som möjligt för att maximera ersättningen.  

 

De intervjuade uppfattar inte att det sker någon uppföljning som fångar vård på 

mest effektiva omhändertagandenivå. Relationen distriktssjuksköterske-

/läkarbesök mäts och när förhållandet är avvikande kontaktas vårdgivaren som får 

beskriva hur de arbetar. Men det finns inte något rätt eller fel i ekvationen så 

länge båda typer av besök erbjuds och utförs inom ramen för uppdraget. Ett annat 

nyckeltal som används är mängden vård som en listad patient nyttjar hos annan 

vårdgivare. Detta tal är också komplicerat att tyda, men kan användas för att för-

stå exempelvis regionala skillnader mellan vårdgivare. Om det finns ett stort ut-

bud vårdgivare i området är siffran högre, och om de listade patienterna är sjukare 

och behöver specialistvård i högre utsträckning stiger också siffran. Vårdgivarna 

organiserar dessutom sitt arbete olika, exempelvis vad gäller omhändertagandet 

av patienter med kroniska tillstånd.  

 

De intervjuade menar att ersättningen inte heller styr mot vård på lägsta effektiva 

omhändertagandenivå, utan ibland kan motverkar vård på rätt nivå. Ersättningen 

utgår i huvudsak för besök hos läkare, vilket riskerar leda till att läkaren gör ”allt” 

för att det är ekonomiskt lönsamt. Ersättning premierar inte heller telefonrådgiv-

ning eller rådgivning om egenvård vid exempelvis förkylning, då produktionser-

sättning inte utgår, även om det ingår i det generella uppdraget. De intervjuade 

menar att när ersättningen är uppstyckad som idag, finns en risk att detaljerna blir 

viktigare än helheten. Att husläkarmottagningen inte skapar sin verksamhet uti-

från listningsersättningen i förfrågningsunderlaget utan, som de intervjuade säger, 

de ”räknar pinnar” och i första hand gör det som direkt betalar sig.  

 

Granskningen visade att majoriteten av de tillfrågade vårdgivarna inte uppfattar 

att HSN:s styrning och samordning är ett stöd i vårdgivarnas arbete med kontinui-

tet eller vård på mest effektiva omhändertagandenivån. De intervjuade framhöll 

ändå drivkrafter i att arbeta med kontinuitet för patienten utifrån; insikten om att 

det är god vård för patienten, de mer generella formuleringarna i förfrågningsun-

derlaget, samt lagens formuleringar kring kontinuitet och fast vårdkontakt. De 

intervjuade menade också att det finns tydliga drivkrafter i att arbeta mot att vår-

den ska kunna utövas på lägsta effektiva omhändertagandenivå. De nämner sam-

hällsekonomiska vinster, uppfattningen om att bäst vård är också den som ges på 

”rätt” vårdnivå, samt de mer beskrivande delarna i förfrågningsunderlaget.  

 

Revisionens bedömning 

Genomgående i granskningen har revisionen uppfattat att flera aspekter som är 

viktiga för kontinuitet för patienten också gäller för vård på mest effektiva om-

händertagandenivå, så som kompetens- och resursanvändning samt relationen till 
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specialister, slutenvård och andra vårdgrannar. Samverkan är en nyckelfaktor i 

båda fallen och insikten om vad vårdgrannar och andra huvudmän har för uppdrag 

är en avgörande aspekt i att kunna använda varandras kompetenser i syfte att 

skapa kontinuitet för patienter och vård på mest effektiva vårdnivån. Revisionen 

har uppfattat att det i förvaltningen pågår ett arbete som kan ligga till grund för att 

vårdgivare, ska kunna finna former för fungerande samverkan med andra vård-

grannar och huvudmän i sitt verksamhetsområde. I gränssnittet, exempelvis mel-

lan husläkarmottagningen och sjukhuset eller till hemsjukvården finns en risk att 

patienter inte tas omhand optimalt om ansvaret är oklart. HSN bör därför tydlig-

göra vem som har ansvar för patienten vid överföringar mellan olika vårdformer i 

landstinget men även vid utskrivning från slutenvården och inskrivning i kommu-

nens omsorg samt husläkarens hemsjukvård. 

 

Revisionen uppfattar att HSF:s uppföljning i första hand avser att stämma av att 

vårdgivaren lever upp till valda indikatorer och att de utför den vård som ersätts, 

snarare än att syfta till att vara strategisk och låta uppföljningen vara en del av en 

verksamhetsutveckling, både för den enskilde vårdgivaren och för landstinget i 

stort. Beställaren riskerar att själva bidra till en utveckling där vårdgivaren s.a.s. 

fokuserar på att räkna pinnar. I syfte att motverka oönskade effekter av den eko-

nomiska incitamentstyrning kan HSN stärka de delar av avtalsstyrningen som 

skapar drivkrafter för husläkarmottagningen att arbeta med de mer generella de-

larna av uppdraget. Och öka möjligheterna för vårdgivare att se ersättning för de 

enskilda delarna som en möjlighet att finansiera resten av verksamheten och bed-

riva god vård i det stora hela.    

 

Det finns en ambition i Framtidsplanen att vård ska flyttas ut från akutsjukhusen, 

att patienter i högre grad ska tas om hand i hemmet samt ägna sig åt egenvård i 

ökad utsträckning. I arbetet med Framtidsplanen har akutsjukhusens uppdrag tagit 

form och kommit in i en genomförandefas, medan uppdraget för primärvården 

inte ännu tagit form. Möjliga konsekvenser av detta kan anas i granskningen både 

i husläkarmottagningarnas beskrivning av att patienter i högre grad än tidigare 

inte är färdigbehandlade när de skrivs ut från slutenvården samt glidningen mot 

att de får genomföra fler undersökningar innan patienten kan utvärderas hos en 

annan specialist. Effekterna för husläkarmottagningarna av ett förändrat uppdrag 

för slutenvården behöver analyseras och åtgärder vidtas för att skapa de förutsätt-

ningar som krävs för att husläkarmottagningarna ska kunna axla ett utökat upp-

drag. HSN bör säkerställa att husläkarmottagningar har tillgång till den kompe-

tens och det stöd som det utökade uppdraget i Framtidsplanen kräver.  

4 Det akuta omhändertagandet 

Det akuta omhändertagandet rör omhändertagandet av patienter i behov av ome-

delbar vård och förekommer på samtliga vårdnivåer, som husläkarmottagningar-

nas närakuter samt lättakuter och som akutsjukhusens mottagningar med speciali-

serad och högspecialiserad vård. Tillgång till utrustning såsom laboratorieutrust-

ning, röntgen och andra diagnosstöd varierar mellan de olika mottagningarna, 

men också personalens kompetens
13

. 

                                                      
13

 Beskrivningen är inte allomfattande. Förutom de akutmottagningar som beskrivs i texten förekom-
mer att specialistmottagningar har öppen mottagning som också kan kallas akutmottagning, exempel-
vis gynekologi, öron, ortopedi, mm. Dessutom finns inom närsjukvårdens jourläkarbilar bemannade 
när närakuter inte har öppet, som kan bokas av 1177, mm. 
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4.1 Beställarens styrning och samordning av det akuta om-

händertagandet 

Samtliga sju akutsjukhus har i dagsläget öppen akutmottagning. Akutsjukhusens 

avtal är vagt formulerade vad gäller det akuta omhändertagandet. Danderyds 

sjukhus, DSAB:s, avtal anger att: ”Vårdgivaren ska omhänderta akut sjuka och 

olycksfall årets alla dagar dygnet runt. Vårdgivaren ska bedriva akutmottagning 

för vuxna”. Vilken typ av vård, vilken kompetens eller vilken typ av utrustning 

som ska finnas anges inte. Det akuta omhändertagandet vid akutsjukhusen följs 

upp av beställaren utifrån fyratimmarsregeln, 80 procent av patienterna ska om-

händertas och kunna lämna akuten igen inom fyra timmar, samt besöksmängder. 

Målet är kopplat till vite och är en del av sjukhusets kvalitetsersättning. 

 

Vid en sökning på ”akutmottagning” på 1177vårdguiden.se visas en lista med 87 

olika mottagningar, utan inbördes prioritering förutom alfabetisk sortering utifrån 

mottagningens namn. Listan innehåller närakuter, jourmottagningar (som enligt 

beställaren är ett begrepp som egentligen inte borde användas), akutsjukhusen, 

klinikers olika akuta mottagningar inom diverse vårdval specialistvård. Vilken 

vårdnivå de olika vårdgivarna tillhör beskrivs inte. Informationen till patienter-

na/medborgarna på 1177vardguiden.se vad gäller när denne ska besöka akutsjuk-

husens akutmottagningar är att: ”till sjukhusens akutmottagningar ska du vända 

dig vid allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, 

andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större 

blödningar”
14

. Informationen om detta ligger under hemsidans information om 

regler och rättigheter, inte under respektive akutmottagning.  

 

Barnmedicinska akutmottagningen vid Danderyds sjukhus, som drivs av Läkar-

jouren Nordost AB, ska enligt avtalet erbjuda god vård till barn och ungdomar 

som insjuknar i akuta medicinska sjukdomstillstånd. Öppettider ska vara kl. 

08.00-21.00 alla veckans dagar. Väntetiden ska understiga en timme vid obokade 

besök och en halv timme vid bokade besök. Avtalet anger att mottagningen ska 

fungera som komplement till husläkarmottagningar och andra barnmedicinska 

mottagningar. Uppföljning baseras på flertalet parametrar enligt god vård som det 

åligger vårdgivaren att rapporteratill beställaren.  

 

Vid en sökning på ordet ”barnakut” på 1177vardguiden.se kommer Sachsska och 

Cityakutens barnakuter upp, men även 17 andra vårdgivare utan barnfokus. Om 

man istället söker på ”Barnmedicinsk akut” kommer tre BUMM
15

-mottagningar 

upp. Först när man skriver ut Barnmedicinsk akutmottagning kommer informat-

ion om vårdgivaren upp. 1177vardguiden.se anger öppettider kl. 08.00-23.00 

mån-sön för mottagningen, att vårdgivaren har ett medicinskt uppdrag samt att 

patienter med andra behov hänvisas till Astrid Lindgrens barnsjukhus.  

 

Lättakuten
16

 vid Danderyds sjukhus, som öppnade under våren 2013 och drivs av 

SLSO, ska enligt avtalet enbart ta emot patienter hänvisats från pretriageringen
17

 

vid Danderyds sjukhus akutmottagning. Lättakuten ska enligt avtalet snabbt om-

                                                      
14

 http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Akutvard1/#section-3 den 22 augusti 2014. 
Övrig granskning av 1177vardguiden.se genomfördes den 26 augusti 2014 
15

 BUMM – barn och ungdomsmedicinsk mottagning utan akut uppdrag. 
16

 I uppdraget för Lättakuten ingår att utföra den första medicinska bedömningen av samtliga akut 
sökande patienter till akutsjukhuset. Det betyder i praktiken att Lättakuten bemannar mottagningsdis-
ken vid akutsjukhusets akutmottagning och prioriterar patienterna så att de hamnar rätt inom Dande-
ryds sjukhus område. 
17

 Triage är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från sjukdomshistoria, 
symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur. Syftet är att 
de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först. Denna pretriagering avser att bedöma 
om patienten behöver akutsjukhusets resurser eller kan tas omhand vid lättakuten. 

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Akutvard1/#section-3
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patient
http://sv.wikipedia.org/wiki/Symtom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitalparameter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andningsfrekvens
http://sv.wikipedia.org/wiki/Puls
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppstemperatur
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händerta de patienter som inte behöver akutsjukhusets resurser, bidra till att pati-

enter omhändertas vid rätt vårdinstans och på rätt vårdnivå samt bedriva den 

akuta vården med samma kvalitet som vid akutsjukhusen. Det akuta omhänderta-

gandet vid lättakuten följs upp av beställaren genom inrapportering av flertalet 

parametrar kopplade till god vård.  

 

När revisionen på 1177vardguiden.se sökte på ”lättakuten Danderyd” kommer 

istället husläkarmottagningen Vallentuna Doktorn AB upp. Sökte vi på ”lättakut” 

kommer 16 andra vårdgivare upp, från lättakuten barn och vuxna i Huddinge till 

Österåkersdoktorn. På inget sätt lyckades revisionen få upp information om lätta-

kuten vid Danderyds sjukhus via 1177vardguiden.se. Men detta, menar beställa-

ren, är korrekt och i enlighet med det avtal som slutits mellan HSN och SLSO, där 

lättakuten enbart ska ta patienter dirigerade från akutmottagningen vid Danderyds 

sjukhus. Patienten behöver därför inte ha någon information om denna vårdnivå. 

Det är dock intressant att konstatera att 1177 har information om lättakuten vid 

Huddinge, trots att de har samma förutsättning i sitt avtal, d.v.s. att mottagningen 

inte är en vårdnivå som patienten själv kan söka till.  

 

Förfrågningsunderlaget för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård anger att 

mottagningen ska ha öppet vardagar kl. 08.00-17.00 för planerade och oplanerade 

besök. Uppdraget omfattar omgående bedömning och behandling av sjukdomstill-

stånd som kräver omedelbart medicinskt mottagande men även att kunna ta emot 

patienter som kommer med ambulans och som inte kräver akutsjukhusets resur-

ser. Uppföljning sker årligen utifrån ett 50-tal indikatorer. 

 

I revisionens översiktliga analys av informationen på 1177varguiden.se av fem av 

husläkarmottagningarna i granskningens underlag angav öppettider, telefonnum-

mer, mm, men informationen föreföll inte vara standardiserad eller uppdateras 

regelbundet, skillnaderna mellan vårdgivare var stora. En av husläkarmottagning-

arna hade kvar information om influensavaccin från februari 2014. 

 

Förfrågningsunderlag för husläkarmottagningar anger även att verksamheten ska 

omfatta närakut i samverkan med andra husläkarmottagningar och finnas på rim-

ligt avstånd från dem. Denna närakut ska ha öppet minst mellan kl 17.00 och 

22.00 på vardagar och mellan kl 08.00 och 17.00 på lördag, söndag och helgdag. 

Närakuten ska bidra till och förhindra icke medicinskt motiverade besök för både 

barn och vuxna på akutsjukhusens akutmottagningar. Andra kriterier är att rutiner 

ska utvecklas för samverkan med närliggande vårdgivare gällande hänvisning, 

remittering och tidsbokning samt anrop av länets jourläkarbilar. Patienter får inte 

avvisas utan ska hänvisas till annan närakut. Besök behöver inte föregås av tids-

bokning, även om bokning per telefon ska vara möjlig. 1177Vårdguiden ska 

kunna boka vissa tider. Uppföljning av det akuta mottagandet vid husläkarmot-

tagningar och närakuter sker inte i särskild ordning, utan som en del av husläkar-

mottagningsuppdraget och den vård som ges där.  

 

Totalt finns 17 närakuter, inklusive Närakuten för Barn vid Astrids Lindgrens 

sjukhus. Därutöver finns två närakuter med begränsade öppethållandetider lokali-

serade i Lidingö stad och Österåkers kommun. Länets närakuter bedrivs som en 

del av husläkarverksamhetens uppdrag, med undantag för Närakuten Nacka, 

Närakuten Löwet, Närakuten Handen, Närakuten Handen och Närakuten för barn. 

De närakuter som inte bedrivs som del i husläkarverksamhetens förfrågningsun-

derlag har även öppet vardagar 8.00- 17.00. Till viss del finns också skillnader i 

verksamhetsinnehåll och tillgång till konsultationsmöjligheter och röntgen.  
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Vid en genomgång av 1177varguiden.se visar det sig att de olika närakuternas 

uppdrag inte är specificerade med fokus på vårdutbud eller tydliga om vart jag 

som patient ska vända mig. Skillnaderna mellan närakuter är oklar och informat-

ionen ger inte intryck av att vara standardiserad.  

 

Organisatoriskt vid HSN:s förvaltning hanteras akutsjukhusens avtal av avdel-

ningen somatisk specialistvård. Lättakuter, närakuter och husläkarmottagningar 

hanteras av avdelningen närsjukvård. Avdelningarna arbetar på olika sätt. Avta-

lens struktur och utformning skiljer sig åt, hur incitamentsstyrning planeras för 

och uppföljning genomförs varierar, samt hur relationerna med vårdgivare upp-

rätthålls. 1177vardguiden hanteras av avdelningen Strategisk IT och e-hälsa.  

 

Revisionens bedömning 

Den genomförda granskningen av informationen på 1177vardguiden.se visar att 

informationen om vårdgivare och vårdnivåer har en förhållandevis stor utveckl-

ingspotential innan målet i budgeten om att ”patienten ges stöd att göra informe-

rade val för att få rätt vård, på rätt plats i rätt tid” är nått. Informationen kan 

knappast vara förståelig för patienter. Revisionen har uppfattat att det pågår ett 

utvecklingsarbete kring 1177Vardguiden.se men menar ändå att HSN omgående 

bör säkerställa att den information som idag erbjuds patienter på 

1177Vardguiden.se är tydlig och kan ligga till grund för val av vårdgivare. 

4.2 Det akuta omhändertagande – hur vården uppfattar det 

Inom ramen för granskning av det akuta omhändertagandet har revisionen träffat 

verksamhetschefer för de tre vårdgivare som arbetar med akutsjukvård på eller i 

anslutning till Danderyds sjukhus, DSAB:s akutmottagning, SLSO:s lättakut samt 

Barnmedicinska akutmottagningen. Frågor om det akuta omhändertagandet har 

också ställts till verksamhetschefer för de nio husläkarmottagningar som ingick i 

underlaget. En sammanställning av vad som framkommit i intervjuerna, och i 

granskningen i övrigt, beskrivs nedan. 

 

De olika närakutsuppdragen kan, enligt både de intervjuade vårdgivarna och re-

presentanter från beställarsidan, leda till att patienterna får olika mottagande och 

vård beroende på vilken närakut de vänder sig till, eftersom de övergripande kal-

las för samma sak – närakuter – men kan ha olika kapacitet. Flera källor i gransk-

ningen visade också att det överlag saknas en enighet kring vad som är ett akut 

omhändertagande på de olika nivåerna
18

, vilket ytterligare späder på osäkerheten 

kring vilken typ av vård som beställare och patienter kan förvänta sig från t.ex. en 

närakut. Den fria etableringsrätten har också lett till att det finns dubbla närakuter 

i vissa områden i länet, som Bromma, Nacka och Handen. De intervjuade uppfat-

tade vidare att uppföljningen av vilken typ av omhändertagande som sker akut 

överlag är svag. 

 

De vårdgivare som bedriver akutmottagningar på och kring Danderyds sjukhus är 

Husläkarjouren Täby, Lättakuten vid Danderyds sjukhus, Barnmedicinska akut-

mottagningen samt Danderyds sjukhus AB:s akutmottagning. De intervjuade 

vårdgivarna, både husläkarmottagningar och akuta mottagningar, uppger att det 

inte är tydligt varför just detta vårdutbud, eller utbud av akutmottagningar, finns 

vid och kring Danderyds sjukhus. De intervjuade uppfattar att vårdinrättningar 

inrättats utan någon vidare analys av patienters behov eller hur vården i området 

bäst kan utvecklas.  

 

                                                      
18

 Som exempelvis ”Genomlysning av Stockholms fem stora akutmottagningar”  
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Ett läkarbesök på husläkarmottagning och på husläkarmottagningarnas närakuter 

ersätts av beställaren med 484 kr per besök. Till denna summa adderas i före-

kommande fall tillägg då patientens ålder överstiger 80 år samt kostnader för me-

dicinsk service. Ett läkarbesök på någon av de närakuter med särskilda avtal
19

 

medför en kostnad för beställaren med 1.000-1.800 kr inklusive medicinsk ser-

vice. I det högsta beloppet ingår också tillkommande tjänster i form av ett utökat 

uppdrag gällande bl.a. röntgen, längre öppethållandetiden samt ortopedberedskap. 

Variationen i ersättningen kan dels förklaras av att avtalen är tecknade vid olika 

tillfällen, dels att de har olika avtalskonstruktioner. Ett besök vid Lättakuten vid 

Danderyds sjukhus motsvarar en kostnad på ca 1.630 kr per besök inklusive me-

dicinsk service. 

 

Revisionen har genomfört en mindre granskning kring antalet patienter som sökt 

akut vård vid Danderyds sjukhus under första tertialet 2014 jämfört med samma 

period 2013. Granskningen visar att det har skett en minskning av besök till nära-

kuterna i länet från jan-apr 2013 till samma period under 2014 med sex procent 

vid de upphandlade närakuterna och sju procent vid husläkarmottagningarnas 

närakuter. Orsakerna till denna minskning och kan enligt HSF bero på olika saker; 

som att patienter i högre grad söker på nätet, ägnar sig åt egenvård eller går till 

specialistakuter inom vårdval, som gynekologi och öron-näsa-hals. De närakuter 

som förefaller ha tappat mest under denna tidsperiod är Närakuten i Upplands 

Väsby (-12,4%), samt Husläkarjouren Täby (-6,3%). Även Husläkarjouren i 

Åkersberga har fått en minskning i besök (-113 pat, -8,5%) under perioden
20

.  

 
Tabellen visar antal patienter första tertialet 2013 jämfört med 2014, där lättakuten uppvisar en 

ökning och de andra förhållandevis närliggande vårdgivarna uppvisar en minskning. 

 DSAB akut 
21

 

(enbart jan-mars) 

SLSO lättakut 

Danderyd
22

 

Husläkarjou-

ren Täby  

Närakuten Upp-

lands Väsby 

Jan-apr 2013 20 521 -- 2 465 9 189 

Jan-apr 2014 19 244 5 911 2 309 8 050 

Ökning (+) 

Minskning (-) 

-1 277 +5 911  -156  

(-6,3%) 

-1 139 

(-12,4%) 

 

Det förefaller som att den nyligen inrättade lättakuten vid Danderyds sjukhus i 

första hand får patienter som annars skulle ha sökt till en närakut i regionen
23

. En 

möjlig bidragande orsak till detta är att SLSO:s lättakut vid Danderyds sjukhus tar 

emot en förhållandevis stor andel patienter direkt till lättakuten utan att de har 

passerat pretriageringen vid Danderyds sjukhus, även om avtalet säger att detta 

inte ska förekomma. 

 

Även vad gäller det akuta omhändertagandet är det relevant att peka på vård på 

mest effektiva omhändertagandenivå. Under sommaren genomfördes ett projekt 

vid pretriageringen vid Danderyds sjukhus akutmottagning, i vilken man prövade 

att även prioritera inkomna remisser från primärvården för bl.a. akuta utredningar. 

En större andel av dessa remisser kunde skickas vidare till och vården utföras av 

lättakuten, vilket kan ses som ett tecken på att det är otydligt även för vårdgivare 

                                                      
19

 Närakuten Nacka, Närakuten Löwet, Närakuten Handen, Närakuten Järva samt Närakuten för barn 
vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
20

 Generellt sett har besöksmängden till husläkarmottagningarna i Danderyds kommun ökat med 685 
besök (2,8%) och i Täby minskat med 253 besök (-0,6%) under den jämförda perioden Vilken andel 
av dessa som är akuta besök eller mer planerad vård går inte att utröna ur statistiken. 
21

 Totalt minskade mängden patienter till Danderyds sjukhus akutmottagning med 2800 år 2013. 
22

 Totalt tog SLSO:s lättakut vid Danderyds sjukhus emot 10676 patienter under apr-dec 2013. 
23

 För att utröna detta mer exakt behöver ytterligare analyser göras, som var besökande patienter vid 
SLSO:s lättakut faktiskt är listade. 
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vilken instans som har kapacitet att ta omhand vilken vård. Vårdgivarens bedöm-

ning är att flera av dessa remisser kunde tagits omhand av andra mindre akuta 

instanser, som specialister i närområdet och utredning/behandling kunde genom-

förts inom ramen för primärvårdens arbete. Vilket i och för sig skulle leda till att 

patienter får vänta upp till 30 dagar på undersökning, men till ett annat kostnads-

scenario för beställaren. 

 

De intervjuade både inom vården och från förvaltningen uppfattar inte att uppdra-

gen kring det akuta omhändertagandet är samordnat så att det blir tydligt för 

vårdgivare hur ansvaret är fördelat. De efterfrågar en ökad tydlighet vad gäller 

vilken vårdgivare som ska utföra vilken del av det akuta omhändertagandet. De 

intervjuade uppfattar inte heller att uppdragen kring det akuta omhändertagandet 

samordnas så att det blir tydligt för patienter vart de ska vända sig. Den presente-

rade granskningen kring 1177vardguiden.se visar att hemsidan inte ger en tydlig 

bild av vilken vårdnivå som är bäst att söka sig till som patient.  

 

Revisionens bedömning 

Granskningen visar att vilken vård som ingår i det akuta omhändertagandet är 

otydligt framförallt för patienter, men även för beställare och vårdgivare. Det kan 

förefalla som att husläkarmottagningarna skulle kunna öppna mer avancerade 

närakuter inom ramen för uppdraget i förfrågningsunderlaget men så har inte 

skett. En mellanvårdform som inrättats för att kompensera för att vårdnivåer inte 

uppstått vid införande av fri etablering förvirrar ytterligare. Dessutom råder be-

greppsförvirring, vilket späder på otydligheten för beställare, vårdgivare och pati-

enter där ”akut” används både för att benämna ett omhändertagandesätt och en 

vårdnivå, snarare än som en beskrivning av ett vårdbehov. Revisionen kan konsta-

tera att förvaltningen nyligen påbörjat ett utvecklingsarbete inom ramen för fram-

tidens hälso- och sjukvård för att definiera akutuppdraget för husläkarmottagning-

ar. Revisionen menar att lätt- och närakutsuppdraget bör sättas i relation till det 

akuta omhändertagandet på övergripande nivå så att relevanta delar kan fördelas 

på de olika nivåerna. En standard för vad ett akut omhändertagande borde inne-

hålla på de olika nivåerna skulle kunna tas fram gemensamt av vårdgivare, möjli-

gen i samverkan med beställaren. HSN bör säkerställa att vårdens utformning 

tydliggörs och samordnas så att beställarens och vårdgivarens uppdrag samt in-

formationen till patienten kan göras tydlig.  

 

Granskningen har visat att det akuta omhändertagandet är mest kostsamt på sjuk-

husens akutmottagningar, och minst kostsamt på husläkarmottagningen. Ekono-

min borde kunna vara en av beställarens drivkrafter till att skapa tydlighet i akut-

sjukvårdsutbudet både för vårdgivare och patienter .  

 

Granskningen har visat att avdelningar och enheter vid HSF inte arbetar på ett 

enhetligt sätt och att samverkan är eftersatt. Förvaltningens interna arbete kan 

utvecklas i syfte att skapa ett mer tydligt och transparent akut omhändertagande 

för beställare, vårdgivare och patienter. Exempelvis bör gemensamma landstings-

övergripande analyser av patienters sökmönster genomföras i syfte att bättre 

kunna planera placeringar av akutmottagningar. HSF kan i högre grad än idag 

säkerställa att samverkan sker över avdelnings- och enhetsgränser så att befintlig 

kompetens och information som idag är spridd i förvaltningen och i vården kan 

samlas, analyseras och användas för utveckling av det akuta omhändertagandet.  

  



 

 

Kort om rapporten 
HSN ansvarar för att styrning och samordning av pri-
märvårdens uppdrag sker så att vård kan ges med kon-

tinuitet för patienter och på den mest effektiva omhän-
dertagandenivån. Revisionen uppfattar att implemente-

ring av uppdragsbeskrivningar och användandet av mer 
stratetisk uppfölning kan stärkas. HSN bör tydliggöra 

vårdgivarnas uppdrag vad gäller det akuta omhänder-
tagandet så att vårdutbudet kan bli tydligt för vårdgi-
vare och patienter. HSN uppmanas även tydliggöra 

vem som har ansvar för patientens vård och omsorg 
vid överföringar mellan vårdformer inom landstinget 

samt till inskrivning i kommunens omsorg. 


