INTERPELLATIONSSVAR
Finanslandstingsråd
Chris Heister (m)

Svar på interpellation 2007:56 av Dag Larsson (s) om
kundvalsmodell inom primärvården
Dag Larsson (s) har ställt följande fråga/frågor till mig om kundvalsmodellen
inom primärvården
1. Kommer den planerade kundvalsmodellen i SLL att i väsentliga avseenden
konstrueras som den så kallade Hallandsmodellen?
2. Hur ska majoriteten göra för att klara av att införa en liknande modell nästa år
med så pass kort förberedelsetid?
3. När ska oppositionen få ta ställning till en plan för införandet av en modell
snarlik Hallandsmodellen?
4. Kommer det att finnas någon styrning över vart vårdgivare som ackrediteras
får etablera sig?

Som svar vill jag anföra följande:

1.
Vi i Alliansen har en vision om ett samhälle där fler beslut kan och ska fattas av människor
själva. Patientens ställning ska vara stark och de egna valen ska styra sjukvården.
Stockholms läns landsting ska ge kvalitativt god och jämlik sjukvård till alla länets
invånare. Patientens inflytande och makt över vården ska stärkas. Det ska finnas en
starkare koppling mellan patientens val av vårdgivare och vårdgivarens ekonomiska
ersättning.
Den patientvalsmodell Stockholms läns landsting valt att införa fr o m 1 januari 2008
kommer inte att ”i väsentliga avseenden konstrueras som den s k Hallandsmodellen”.
Vårdval Halland är en ny modell för närsjukvården som innebär att patienten själv väljer
vårdenhet och med varje patient följer en hälso- och sjukvårdspeng vars storlek varierar
med patientens ålder. Hälso- och sjukvårdspengen ska täcka hela kostnaden för patientens
bassjukvård.
I direktiven till utredningen om patientvalsmodell, som fullmäktige ska fatta beslut om den
12 juni 2007, finns ett uppdrag att belysa fördelar och konsekvenser av betalningsansvar
för patienters vård hos andra allmänläkare och jourmottagningar.

2.

2

Då patientvalsmodellen i Stockholms län inte kommer att medföra lika omfattande
förändringar som i Halland läns landsting krävs inte lika lång förberedelsetid.
3.
Direktiven till utredningen om patientvalsmodell i Stockholms läns landsting kommer att
behandlas av landstingsfullmäktige den 12 juni 2007.

4.
Nej, Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer inte att bestämma var en husläkarmottagning
får öppna. Däremot ska, i samband med auktoriseringen, mottagningen ange var de
planerar att öppna mottagningen. Därefter har medborgarna/patienterna möjlighet att lista
sig på mottagningen.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 7 juni 2007

Chris Heister

