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Interpellation av Dag Larsson (s) om den borgerliga majoritetens
beslut att införa kundvalssystem i primärvården
I enlighet med beslut i den borgerliga majoritetens budget för år 2007 så kommer
landstingsfullmäktige under våren 2007 att fatta beslut om att införa auktorisering av
vårdgivare och kundvalsmodell för patienterna. Förberedelserna pågår för fullt redan nu. Bland
annat har landstingsstyrelsen i december 2006 fattat beslut om att omförhandla ett antal
vårdavtal, som gäller efter 2008, i syfte att uppnå ett förtida upphörande. Uppsägningen har
gjorts utan att kostnader som kan uppkomma med anledning av beslutet analyserats.
År 2004 fastställde landstingsfullmäktige ett förslag till nytt ersättningssystem för
primärvården. Beslutet i landstingsfullmäktige hade föregåtts av omfattande utredningsarbete
och samråd. Det nya ersättningssystemet syftade till att stimulera till fler besök och högre
kvalitet i primärvården. Enligt en extern konsultrapport som under hösten 2006 utarbetats på
uppdrag av Beställare Vård har det visat sig att det nya ersättningssystemet i stort uppfyllt detta
syfte.
Vilka ersättningssystem som ska tillämpas inom vården är en fråga som bör beredas brett.
Införandet av en ny ersättningsmodell och dess effekter - ur såväl patientsynpunkt som
ekonomiska synpunkt bör därför belysas noggrant. Primärvården är en mångfasetterad
vårdform som ska tillgodose hela befolkningens behov av vård och förebyggande insatser. Som
ett sätt att erbjuda vård på lika villkor i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens stadganden
har under ett antal år ett s.k. resursfördelningsindex använts för att styra resurser dit de bäst
behövs. Med hjälp av resursfördelningsindex har resurser kunnat föras till socioekonomiskt
svagare områden i länet. Huruvida detta kommer att vara görligt och önskvärt i den tänkta
kundvalsmodellen är en fråga som behöver besvaras.
På frågor från den socialdemokratiska oppositionen lämnade under budgetdebatten i december
företrädare från olika partier inom alliansen ett antal svar som tydde på viss spretighet när det
gällde inriktningen av den planerade kundvalsmodellen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
• Vilka är målen för ett införande av kundvalssystem inom primärvården?
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Varför har beslutet om kundvalssystem som ny ersättningsmodell för primärvården inte
föregåtts av ett brett samråd med vårdens professioner och de politiska partierna?
Vilken roll kommer ett s.k. resursfördelningsindex att spela framöver när det gäller
fördelningen av resurser till primärvården i olika delar av länet?
Kommer en parlamentarisk utredning tillsättas om kundvalsmodellen?
Om så är fallet, vilka direktiv kommer i så fall att lämnas till en sådan utredning?

Stockholm den 11 januari 2007

Dag Larsson (s)

