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Ar Landstingsmajoriteten beredda att stoppa det diagnosrelaterade ers:ittningssystem€t,
ACG, i primtrvirden i Jiinkiipings lins Lanastingf -

Prim?irv6xdens Fou-enhet har ihda sedan 2006 genomftrt irliga, omfattande uppliiljningar
diil samlliga vardcentraler i ltinerjzimftirs. Derra i sl lle arr arbera ftr forbrittringar rprim?irvarden. Iniiirandet av vardval medfitrde sror; fijriindringar i pri.a^ arjen o.f, a"t to.till ett 20-tal privata virdenheter i liinet. Dess konsekvenser h"a, f"if.i. uu iJU 

"nt "t"n 
.ornpekat pa att de privata vardenhetema har friskare och yngre patient.', ;in f_anjrting"t. n,a [_lu.Det blev med andra ord en sneclfdrdelning a. r..r*r.r. '

Ijanuari.20l2 inliirdes sA ett n),tt ersattni;gssystem baserat pA parientemas diagnoser, kallatACG Tidigare hade enatbingen baserats p6 patientens 6lder .iant"n 
uu. utt-J" aiugno.",

som stitts i samband med laikarbesdk liirmodades ge en mer raftvisande bild av patientemas
sjuklighet ?in 6lder. Fran 2012 har 25 % av ers?ittningen till vird"nt 

"t"-u utlatt tan
patientemas diagnoser och 75 o o pri 6lder 2013 hdjdis andelen till 50 % - 50 % och 20r5 skall
4€.lq ersattnrngen baseras pi diagnos. Redan efter ett halvar 2012 kunde FoU enheten
konstateraaft antalet diagnoser dkat med 95 oz och att det var stora skilln;r me an
verdcentralema. Skillnader som dessutom gick stick i staiv med hur antalet diagnoser bordeliirdela sig med tanke pa dlderssammansrittningen p6 vdrdcentralen. v,ara""ni i". -"a 

"n 
,ro,m:ingd unga patienrer redovisade ett ftjrhillandevii mycket hdg sjutfigfr.i."J 

". .:ingO
diagnoser Detta fick Fou-enheten att vama 1tj. utt ,y.i"."t 

"ui -uoipLi"riu.t.I den uppft)ljning som presenterades n:ir ett.e-r har gitt med en zs_ f.J"*iig ,iifa-pning uu
diagnosslstemer sler dessa siffror igenom alltmer. iar pengar koppl"" ,iij'aj"*r".", t""
pnslappen blr v'krrgare zin patienren. Samtidigt ftirlorar de verdcelt.aier som;nte utnlttjar
systemet hela tideo resurser

Med anledning av ovanstdende:

Armajoriteten beredd att stoppa en vidare utbyggnad av det diagnosrelaterade
erszittningssystemet i awaktan pa fbrbafiringa, o"h fo.t.anu utui.d"ringar, ;iler eventuettt
beslut om ett atergAende till enban ilders och socioekonomiskt relat".ui ri.t.rn ,orn g.unA tt.ersettning?

Ar ni beredda att hejda infdrandet av etr liknande system i siuten varder,,sjukhusen?
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