Motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ersättningssystem
som understödjer vårdutvecklingen
Ersättningssystemen inom sjukvården måste utformas så att de underlättar en
önskvärd utveckling inom vården. Under senare år har närsjukvården och dagkirurgin
har byggts ut. Det innebär vård som tidigare enbart kunde ges på sjukhus och oftast i
sluten vård nu kan ges i öppen vård. De nya metoderna medför kortare vårdtider och
att patienten snabbare kan återfå sin arbetsförmåga. Infektionsrisken är dessutom
mindre.
Det är angeläget att denna utveckling fortsätter och att närsjukvården byggs ut. Den
måste vara väl spridd i hela länet. Samtidigt måste vård föras ut från akutsjukhusen till
närsjukvården. Den medicinska utvecklingen går snabbt inom detta område. Det finns
uppskattningar om att en väl utbyggd närsjukvård skulle kunna klara av 80 – 85 % av
befolkningens vårdbehov. Akutsjukhusen ska i huvudsak svara för akutsjukvård och
den högspecialiserade vården.
En viktig del för att detta ska lyckas är att ersättningssystemen är uppbyggda så att de
gynnar en utveckling där vård flyttas ut från sjukhuset där det är medicinskt möjligt.
Ersättningssystemen får inte vara uppbyggda så att de motverkar en sådan utveckling.
Utgångspunkten måste vara att dagkirurgiska åtgärder ska ”löna” sig. När
slutenvårdsinsatser flyttas ut i öppen vård kan det innebära att viss öppen vård blir
dyrare än öppenvården varit tidigare men samtidigt är detta gynnsammare än den
dyrare slutenvården. Ersättningssystemen måste dessutom innehålla incitament som
gynnar vård av god kvalitet. Det kan ske genom att ersättningen betalas ut i etapper.
Slutlig utbetalning sker när det kan konstateras att vårdresultatet uppfyller de krav som
ställs i t ex vårdprogram. Slutligen måste ersättningen stödja utveckling vårdkedjan så
det ut patientens perspektiv blir fungerande helhet då olika vårdgivare/vårdnivåer är
inblandade i vården.
Vi föreslår att landstingsfullmäktige beslutar
att se över ersättningssystemen inom sjukvården så att de gynnar utvecklingen av
närsjukvården, gynnar kvalitet/resultat och så att de underlättar att lämplig vård kan
flyttas ut från akutsjukhusen.
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