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Vilka ligger bakom Vårdpatrullen? 
 
Vårdcentralspatrullen i Stockholms län genomförs i samarbete med distrikten för 
SPF Seniorerna, PRO, SKPF och RPG. Vi har välsignelse från Region Stockholm (f d 
Landstinget) via SLSO och HSF. De är spända på resultatet. 
 
Vad är syftet med vårdpatrullen? 
Syftet är att undersöka vårdcentralerna i länet för att se hur deras 
äldremottagningar (nästan alla har det) fungerar för dem som är 75 år eller mer. 
Äldremottagningen har ett eget telefonnummer utan knappval, en sköterska som 
svarar och längre tid hos läkaren bl a. 
 
Hur många intervjuare är ni? 
Antalet intervjuare, som gör besök på vårdcentralerna, är ca 175. Vi försöker täcka 
in alla kommuner och stadsdelar i länet, drygt 210 husläkarmottagningar. 
Intervjuarna går ut i patruller om två eller tre till varje mottagning. Vi hoppas att 
alla mottagningar avsätter tid för detta. Region Jönköping gjorde en liknande 
undersökning 2015 och 45 av 47 vårdcentraler deltog. Nu håller man på med en 
uppföljning. Andra län är också intresserade. Vi får se om det är svårare att få tid 
för en intervju, som tar ca 45 minuter, i Stockholm. 
 
Vilka områden kommer ni besöka? 
Vi hade information och utbildning för intervjuarna vid 4 tillfällen fr o m 15 till 28 
mars. Ev kommer ytterligare tillfälle. Det innebär att patrullerna har startat med att 
boka tid hos ”sina” vårdcentraler för intervjuer.  
 
Var befinner ni er idag? När beräknas ni vara färdiga? 
Vi vet att det kommer att ta tid att få komma till vårdcentralen för intervju. 
Förhoppningsvis är alla intervjuer klara senast till slutet av maj. Helst tidigare. Det 
vore toppen med en sammanställning före sommaren. Vi hoppas ju även på att 
undersökningen ger en del uppmärksamhet i olika media. 
 
Jag, styr- och projektgruppen önskar patrullerna ett stort ”Lycka till”. Entusiasmen 
inför projektet är stor hos både oss och intervjuarkåren. 
 
/Ritva Elg 
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