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Interpellationssvar - Tillgången på akut vård
Thomas af Bjur svarar på interpellationen å Åsa Kullgrens vägnar.
Magnus Leivik (M) har inlämnat en interpellation i vilken han tar upp
tillgången till akut vård. I interpellationen ställs följande frågor:
1. Hur många patienter har sökt akut vård inom tre respektive sju
dagar efter det första söktillfället på akutmottagningen (återbesök),
mätt som andel av totala antalet besök, per akutmottagning under
åren 2008-2012?
För att få fram de uppgifter som efterfrågas krävs en beställning från
D-data, vilket inte har varit möjligt inom tidsramen för ett
interpellationssvar.
I måttdatabasen finns endast data finns bara från 2010 och framåt.
Det innebär att även svaren på de nedanstående frågorna, begränsas
till perioden 2010-2012.
2. Hur många besök står de patienter som besökt akutmottagningen vid
minst tre tillfällen det senaste året för, mätt som andel av det totala
antalet besök per akutmottagning under åren 2008-2012?
Andel mångbes.
KSK
MSE
NLN
Totalt

2010
5,5 %
5,8 %
5,8 %
5,8 %

2011
8,1 %
7,7 %
8,2 %
7,9 %

2012
8,3 %
8,7 %
8,1 %
8,5 %

Siffrorna avser antal patienter med mer än 3 besök inom de senaste 6
månaderna.
3. Hur många patienter som varit inskrivna (slutenvård) blir inskrivna
igen (återinskrivningar) efter sju respektive 30 dagar, mätt som
andel av totala antalet inskrivningar, per sjukhus under åren 20082012?
Återinskr. 30 dgr
KSK
MSE
NLN
Totalt

2010
10,8 %
14,2 %
16,0 %
14,4 %

2011
11,5 %
15,3 %
16,4 %
15,3 %

Landstinget Sörmland

Repslagaregatan 19

611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15

Tfn 0155-24 50 00

E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · C:\Program Files (x86)\neevia.com\docConverterPro\temp\NVDC\B757BEEA-1348-4ACE-812B-83333CDEBFC3\222145_2_0.DOCX ·
Utskriftsdatum: 2013-11-26 08:40

2012
13,1 %
15,7 %
16,3 %
15,6 %
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Siffrorna avser återinskrivna inom 30 dagar. Motsvarande uppgifter
beträffande återinskrivna inom 7 dagar har inte varit möjliga att ta
fram inom given tidsram.
4. Enligt Din bedömning, varför minskar antalet patienter som skrivs
in (slutenvård) samtidigt som antalet akuta besök ökar - och vilka är
konsekvenserna?
Sluten vård erbjuds endast de patienter som är så sjuka att sluten
vård är nödvändig. Om andelen återinskrivna patienter hade ökat
påtagligt kunde man möjligen ha dragit slutsatsen att det minskade
antalet inskrivna patienter i sluten vård skulle ha att göra med det
ökande antalet besök på akutmottagningarna, vilket inte är fallet.
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Thomas af Bjur (FP)
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd
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