Interpellationssvar till Bengt Germundsson (KD)
Angående utfall av en fördjupad medicinsk granskning vid Vårdcentralen
Gränsbygdskliniken
Bengt Germundsson har ställt två frågor, angående fördjupad medicinsk granskning av privata
vårdcentraler.
-

Vilket blev resultatet av den fördjupade medicinska granskningen?
Vilken slutsats drar du av resultatet av granskningen?

Först vill jag förklara att dessa fördjupade medicinska granskningar inom ”Vårdval
Kronoberg” görs återkommande enligt beslut av Landstingsstyrelsen 2011. Samtliga
vårdcentraler, såväl privat- som regiondrivna, granskas fortlöpande.
För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka
patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet
lever upp till det som regleras i uppdraget görs medicinsk fördjupad granskning enligt
fastställd uppföljningsplan.
Vilket blev resultatet av den fördjupade medicinska granskning?
Jag tolkar Bengt Germundssons interpellation så att han åsyftar granskningen av
Vårdcentralen Gränsbygdskliniken och Smålandshälsan AB.
-

Granskningen av vårdcentralen Gränsbygdskliniken genomfördes under november och
december månad 2015. Utfallet återfördes till verksamhetschefen 2015-12-14. Några
avvikelser som krävde åtgärd hittades ej. Journalanteckningarna håller generellt sett
hög kvalitet och diagnoskodningen är i huvudsak adekvat.

-

Granskning av vårdcentralen Smålandshälsan genomfördes under november månad
2015. Utfallet återfördes till verksamhetschefen 2015-11-23. Journalanteckningarna
håller generellt sett hög kvalitet och diagnoskodningen är i huvudsak adekvat. Ett antal
kontakter med fysioterapeut var felaktigt registrerade. Verksamhetschefen har ålagts
att senast 2016-03-31 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sådana
kontakter i fortsättningen registreras enligt gällande regelverk.

Exakt hur granskningarna gått till och vilka övriga förbättringsområden som fanns kan läsas i
handlingarna till Regionstyrelsen 2016-02-16. Inget onormalt som kräver ytterligare åtgärder
rapporteras dock.
Vilken slutsats dra du av granskningen?
Jag kan konstatera att Region Kronobergs sätt att göra medicinska granskningar av våra
vårdcentraler är ett föredöme i Sverige. Med hjälp av våra granskningar kan vi också se att
kvalitén höjs hos samtliga vårdcentraler inte bara de som för tillfället granskats.
Nästan samtliga granskningar visar på någon form av förbättringsområden, men samtidigt ser
vi att kvalitén av den vård som erbjuds Kronobergarna är hög.
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