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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2008 Granskning av arbetet
för ökad mångfald av sjukvårdsaktörer

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd
ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport Granskning av arbetet för ökad mångfald av sjukvårdsaktörer för yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande,
samt
att därutöver anföra följande.

Ett viktigt mål för den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting är att höja invånarnas och patienternas förtroende för sjukvården. Detta ska bl a ske genom att
förbättra tillgängligheten och stärka patienternas möjlighet att välja den vårdgivare
som de känner förtroende för.
Genom införandet av Vårdval Stockholm har invånarna i Stockholms län fått ett större inflytande över sin egen vård. Tillgängligheten i primärvården har ökat. Samtidigt
har också förtroendet för vården och patientnöjdheten ökat.
Fler vårdgivare inom den offentligt finansierade vården stimulerar utvecklingen av
nya idéer och lösningar, förbättrad tillgänglighet, valfrihet för medborgarna, fler arbetsgivare inom vården samt ökar möjligheten för kvinnligt entreprenörskap.
Bilagor
1 Projektrapport
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
3 S- och V-ledamöternas reservation i allmänna utskottet
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Under 2008 har revisionskontoret granskat mångfaldsarbetet i Stockholms läns
landsting. Revisionskontoret menar bl a att landstinget bör analysera för- och nackdelar med olika metoder för att öka mångfalden. De metoder som revisionskontoret
räknar upp står dock inte alltid emot varandra som alternativ, utan den ena metoden
utgör ofta en förutsättning för den andra. De metoder som står till buds är enligt
landstingsstyrelsens uppfattning:
-

Vårdvalssystem med tillhörande rätt att nyetablera verksamhet
Upphandlingar, oavsett om de initieras av en utmaning eller på annat sätt
Försäljningar, som antingen kan avse verksamhet som omfattas av vårdvalssystem eller annan verksamhet

Landstingsstyrelsen anser att en utvärdering av metoder främst måste avse inom vilka områden vårdvalssystem är att föredra och inom vilka områden upphandlingar är
att föredra.
När det gäller utmaningar inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter konstaterar landstingsstyrelsen att de utgjort ett värdefullt underlag vid bl a ställningstagande till upphandlingar inom psykiatri och beroendevården.
Intresset för överlåtelse i form av avknoppning har varit stort sedan möjligheten infördes. Genomförda avknoppningar har dock överklagats till domstol, men i samtliga
fall har anmälan avslagits i länsrätten. I dagsläget ligger överklaganden för prövning
i kammarrätten. Anmälningar har också gjorts till EU-kommissionen, som ännu inte
tagit ställning i ärendet.
Landstingsstyrelsen har under en tid avvaktat resultatet av pågående rättsprocesser
och kan konstatera att rättsläget är osäkert när det gäller frågan om värdering av offentliga tillgångar. Besked om vad som gäller på området kommer att dröja ytterligare.
Mot denna bakgrund kommer landstingsstyrelsen i juni 2009 att behandla ett ärende
som innebär att överlåtelser i form av avknoppning inom områden med auktorisation
för närvarande inte ska genomföras i avvaktan på att rättsläget ytterligare klarnar.
Förslaget innebär även att vårdenheter där en överlåtelse förberetts och förankrats
hos personalen ska få möjlighet att överta verksamheten efter ett öppet anbudsförfarande i enlighet med principerna i ärendet om överlåtelse av vårdcentral (LS 08040390).
Avslutningsvis påstås det i rapporten att landstinget inte lämnar någon utvecklad
information till patienterna. Landstingsstyrelsen delar inte denna uppfattning. Information till medborgare och patienter är ett prioriterat område. Stockholms läns landsting ligger långt fram i detta arbete. Sedan januari 2008 finns information publicerad
på Vårdguiden om de auktoriserade husläkarmottagningarna, där intresserade genom
en enkel knapptryckning kan jämföra valda mottagningar avseende bl a upplevt bemötande och telefontillgänglighet. Pågående utvecklingsarbete innebär att informa-
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tionen som finns på Vårdguiden även kommer att utökas med bl a öppna jämförelser
och rankning.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har överlämnat rapporten Granskning av
arbetet för ökad mångfald av sjukvårdsaktörer för yttrande senast den 4 maj 2009.
Sammanfattning över landstingsrevisorernas rapport bifogas (bilaga).

Utskottsbehandling
Allmänna utskottet har den 23 april 2009 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att
som yttrande över landstingsrevisorernas rapport Granskning av arbetet med ökad
mångfald av hälso- och sjukvårdsaktörer, överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
S- och V-ledamöterna reserverade sig (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 juni 2009.

