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Svar på interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om
privatiseringar i sjukvården
Johan Sjölander (s) har ställt följande frågor till mig om privatiseringar i sjukvården:
1. Är den landstingsdrivna vården en viktig del av de ”goda krafter” som i framtiden
ska vara med att utveckla vården?
2. Kommer en privat vårdgivare att kunna utmanas, med den kommande
utmaningsrätten?
3. Kommer en offentlig vårdgivare att kunna vara utmanare?
4. Anser landstingsrådet att även offentligt driven vård kan vara konkurrenskraftig,
och alltså vara med att utveckla kvalitet inom sjukvården?

Som svar vill jag anföra följande:
1.
Vi i Alliansen genomför nu förändringar som gör att patientens behov av vård sätts i
centrum. Invånarna i Stockholms län har rätt till vård i tid med hög kvalitet. Vårdval
Stockholm ger invånaren/patienten möjlighet att välja husläkare och ersättningen
följer med valet av vårdgivare. Ökad valfrihet och en större mångfald inom
primärvården ser vi som viktiga åtgärder för att varje människas behov av vård och
omsorg ska kunna tillgodoses.
Primärvården har hitintills inte tillräckligt kunnat tillgodose kraven på tillgänglighet
och valfrihet. Enligt Landstingsförbundets mätningar har 91 % av patienterna i
Stockholm fått kontakt med husläkare inom sju dagar, vilket är vårdgarantins övre
gräns. Det är en något högre andel än genomsnittet för riket. Sedan besöksersättning
infördes inom primärvården har andelen kontakt inom sju dagar ökat. SLL genomför
sedan ett antal år mätningar av telefontillgängligheten. Dessa mätningar visar på
brister i tillgängligheten. Patientnämndens årsrapport 2006 påvisar fortsatt missnöje
med behandling, bemötande och tillgänglighet inom primärvården, även om
förbättringar skett.
Lika villkor ska gälla för de vårdgivare som erbjuder vård i Stockholms län. Det är
patientens vårdbehov, snarare än politiken, som ska avgöra vilka krafter som bidrar
till en positiv utveckling av hälso- och sjukvården.
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2.
Utmaningsrätt prövas på så vis att fristående vårdgivare ges möjlighet att med bättre
kvalitet och pris utmana landstingsdriven sjukvård.
”Utmaningsrätt: Innebär att en aktör utmanar landstingsdriven verksamhet genom att
presentera förslag som gör att verksamheten kan drivas till antingen ett lägre pris
med bibehållen kvalitet eller med högre kvalitet till samma kostnad. Det kan också
innebära förslag på t ex nya koncept i sjukvården.” (utdrag från SLL:s hemsida)
En privat vårdgivare blir utmanad i samband med förnyad upphandling enligt LOU,
lagen om offentlig upphandling, eller genom att ersättningen följer patientens val av
vårdgivare i en kundvalsmodell.
3.
Nej, den offentligt drivna vården kan inte använda sig av utmaningsrätten av
ovanstående skäl. I de kommande kundvalsmodellerna inom Vårdval Stockholm
kommer de offentligt drivna verksamheterna verka på samma villkor som de privat
drivna, d v s konkurrens på lika villkor.
4.
Ja, det finns ett stort antal exempel på verksamheter inom Stockholms läns landsting
som i allra högsta grad är med och utvecklar kvaliteten inom hälso- och sjukvården,
allt från högspecialiserad akutsjukvård till husläkarverksamheter.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 6 September 2007

Chris Heister

