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Svar på interpellation 2007:77 av Dag Larsson (s) angående de
borgerligas syn på befolkningsansvaret
Dag Larsson (s) har ställt följande frågor:
•
•
•

Är det behoven som ska styra vilken vård som erbjuds?
Anser majoriteten att man har något ansvar för att styra sjukvårdens
struktur/vårdutbudsutvecklingen inom primärvården?
Avser majoriteten att göra någon särskild satsning på att följa upp utvecklingen
av vårdutbud och folkhälsa i de områden där möjligheterna att få socioekonomisk
ersättning respektive en högre grundersättning nu försvinner?

Som svar vill jag anföra följande:
Från 2008 införs Vårdval Stockholm inom primärvården. Härigenom blir det
medborgarnas val – inte bostadsort – som avgör var man får sin vård. Patienter
som av sina personliga skäl vill lämna en mottagning belägen på ett ställe kommer
att kunna byta vårdgivare.
Vårdvalet innebär också att ersättningen följer med patienten. Vi ökar ytterligare
besöksersättningarna så att de som har stora behov av vård också ger sin
vårdgivare bättre ersättning. Vi lämnar ett system som gjort det mer lönsamt för
vårdgivaren att ha så många personer listade som möjligt än ta emot patienter för
besök. Patienter med stora behov ger bättre intäkt för vårdgivaren från och med
nästa år.
Nu visar det sig att Vårdval Stockholm innebär flera nya vårdgivare i många
områden som tidigare haft brister i vården. Nynäshamn, Järfälla och RinkebyKista är exempel på områden där det finns ett stort intresse för nya vårdgivare att
etablera sig. Vårdval Stockholm innebär att medborgarna genom sina val i större
utsträckning än idag kommer att påverka var vården ska utföras. Deras efterfrågan
av var vården ska utföras är ett betydligt bättre styrinstrument än att vi politiker
ska bestämma detta, därmed inte sagt att vi inte har ett ansvar för att se till att hela
länet får tillgång till en god vård.
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Enligt landstingsstyrelsens beslut ska Vårdval Stockholms genomförande och
effekter utvärderas. Medical Management Centre vid Karolinska Institutet med
vilket landstinget har samarbetsavtal, har i samarbete med Forum fått i uppdrag att
komma med ett förslag till plan för en utvärdering.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Filippa Reinfeldt

