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lösa (5,13), antal ensamstående för-
äldrar (4,19), antal som flyttat in se-
naste året (4,19), antal lågutbildade
(3,97) och antal barn <5 år (3,23).

3. Skolpeng: I Jönköpings kommunhar
man under ca tio år utvecklat ett sy-
stem för att beräkna en skolpeng efter
elevernas behov. I dagsläget fördelar
man 20 procent av skolpengen per
grundskoleelev på individnivå efter
föräldrarnas utbildningsnivå (61 pro-
cent) och utländsk bakgrund (39 pro-
cent). En genomsnittlig skolpeng har
framräknats för skolorna inom re-
spektive vårdcentrals upptagnings-
område.

4.ACG (adjusted clinical groups):Detta
är ettmått på vårdtyngd och komorbi-
ditet somberäknas efter de diagnoser
som ställts vid läkarbesök på vårdcen-
tralerna under år 2007. Svenska vikter
för ACGhar erhållits frånÖstergöt-
lands vårddatabas i kombinationmed
uppgifter omkostnad per patient
(KPP). I denna presentation ingår
fyra av vårdcentralerna i Jönköpings
kommun (Bankeryd, Gränna,
Hälsan 1 ochÖxnehaga).

Jämförelsenmellan vårdcentralerna
görs här genomatt beräkna avvikel-

serna frånmedelvärdet för de tio vård-
centralerna (se Figur 1). Dettamedför
att staplarmed positiva värden innebär
högre vårdkostnader eller högre beräk-
nade behov än genomsnittet och att sta-
plarmed negativa värden innebär lägre
vårdkostnader respektive lägre beräk-
nade vårdbehov.

Av Figur 1 framgår att den faktiska vård-
kostnaden pekar i samma riktning som
CNI och skolpeng för alla vårdcentraler.
Åldern pekar åtmotsatt håll för sex av
de tio vårdcentralerna; t ex har den
vårdcentralmed högst andel äldre (Häl-
san 2) vårdkostnader som ligger under
genomsnittet och vårdcentralenmed
lägst andel äldre (Råslätt) har vårdkost-
nader över genomsnittet. ACGpekar åt
sammahåll somde faktiska vårdkostna-
derna för två av de fyra vårdcentraler
(Bankeryd +0,6, Gränna +3,7, Hälsan 1
–5,4 ochÖxnehaga +0,1) för vilka det
finns uppgifter omACG.

Detta exempel med data från vårdcen-
tralsbefolkningar i Jönköpings kom-
mun visar att socioekonomiska faktorer
överensstämmermed faktiska vårdkost-
nader på så sätt att alla socioekonomiskt
belastade områden har höga faktiska

vårdkostnader. Ålder uppvisar här en
mera disparat relation till faktiska vård-
kostnader

■Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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apropå! Vart ska jag skicka remissen?

Två databaser ska hjälpa patienter och vårdgivare

Fler debattinlägg på sidan 790.

ILT 8/2009 (sidan 527) tar
Jesper Zetterkvist, specia-
list i allmänmedicin, upp

ett problemnär det gäller re-
misshantering i Stockholms
läns landsting, nämligen att
det ofta är tidsödande att hit-
ta specialister somkan ta
emot remisser för bedöm-
ning. På beställarfunktionen,
HSN-förvaltningen, är vi väl
medvetna omatt det, för såväl
patienter som vårdgivare,
ibland kan vara svårt att ori-
entera sig i vårdutbudet i
Stockholms läns landsting
eftersomdet är så stort och
komplext.

Detta är en av orsakerna till
att vi har en elektronisk kata-
log (EK) som innehåller både
personer och vårdenheter
inom såväl landstingsdriven
somprivat landstingsfinansi-
erad vård.

För att patienter och vård-
givare ska kunna komma åt
uppgifter om vårdenheter i
denna katalog har vi skapat
särskilda sökfunktioner som
nås via Internet. Patienterna
kan använda sig av funktionen
»Sök vård« påVårdguiden
‹www.vardguiden.se› och
vårdpersonal av funktionen
»Sökningar i EK för remitten-
ter« påUppdragsguiden
‹www.uppdragsguiden.sll.se›.

Enligt § 9 i våra vårdavtals
Allmänna villkor är det vård-
givarens ansvar att de egna
uppgifterna finns i katalogen
och att de är korrekta. Vi har
en service förmindre vårdgi-
vare som innebär att de kan få
hjälpmed att föra in och upp-
datera sina uppgifter.

Även väntetiderna till mottag-
ningsbesök, åtgärd och vissa
utredningar registreras i en

väntetidsdatabas,
Vårdmarknad. Data-
basen täcker visser-
ligen inte samtliga
tänkbara diagnoser,
men den innehåller
intemindre än 110
sökord från »Abrasio
i näsan« till »Öron-,
näs- och halsmottag-
ning«. Också uppgif-
terna i denna databas regis-
treras av vårdgivarna själv
och är, liksom vårdutbudet,
tillgängliga via Vårdguiden
ochUppdragsguiden.

Vi tror att dessa båda databa-
ser kan vara till stor hjälp för
patienter och vårdgivare när
det gäller att hitta vårdenhe-
ter och att kontrollera hur
lång väntetiden är vid de
vård- enheter somkan bli ak-
tuella att söka/remittera till.
För vårdgivarnasmarknads-

föring av sin verksamhet är
det dessutom en fördel om
korrekt information är regis-
trerad i såväl EK som i Vård-
marknad.

Gustav Ohlén
avdelningen

för särskilda vårdfrågor

Per Larsson
avdelningen

för somatisk specialistvård;
båda vid HSN-förvaltningen,
Stockholms läns landsting
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