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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
nedstängda vårdcentraler perioden 2008 - 2015
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden framför Håkan Jörnehed
(V) önskemålet om att förvaltningen ska redovisa hur många och vilka
vårdcentraler, privat och i egen regi, som har stängts ner/lagts ner på egen
begäran under perioden 2008 - 2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-02-15
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V), 2015-12-01
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Vårdval Stockholm infördes 2008. Vårdvalet bygger på lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) och innebär att sökande som godkänns av landstinget
skriver ett avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen där man förbinder sig att
följa de åtaganden som ställs i förfrågningsunderlaget. Avtalet kan sägas upp av
både förvaltningen och av vårdgivaren.
Enligt förvaltningens noteringar har totalt 17 mottagningar upphört med sin
verksamhet på egen begäran under perioden 2008 -2015.
Privat drivna mottagningar

Stadsdel/Kommun

År

KvaLita Kista VC
Sinekur Läkarkonsult
Quality Care Solna
Quality Care Alvik
Livero HLM
Ormängens VC
Nya Västra Skogens VC
Aleris VC Danvik
Galleriva HLM
Capio VC Taptogatan
Feelgood VC Grevturegatan
Solna läkarmottagning
Arlanda Sky Clinic

Kista-Rinkeby
Norrmalm
Solna
Bromma
Östermalm
Hässelby-Vällingby
Solna
Nacka
Norrmalm
Östermalm
Östermalm
Solna
Sigtuna

2009
2009
2008
2008
2011
2011
2011
2012
2013
2015
2015
2015
2015

HSN 1512-1404
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Landstingsdrivna mott. (SLSO)

Stadsdel/Kommun

År

Västra Skogens VC
(sammanslagning Solna C VC)
Ulriksdals VC
(sammanslagning Björnstigens VC)
Husby VC
(sammanslagning Akalla VC)
Hjorthagens VC
(från 2011 filial till Gärdets VC)

Solna

2010

Solna

2011

Kista/Rinkeby

2011

Östermalm

2015

HSN 1512-1404

Samtliga vårdgivare utom en (Solna läkarmottagning) sa upp avtalet på grund av
bristande ekonomi. Ofta skedde det även i kombination med svårigheter att
rekrytera personal med rätt kompetens. Solna läkarmottag-ning upphörde med
verksamheten på grund av att företrädaren för vårdgivaren planerade sin
pensionsavgång.
I samband med att en vårdgivare ansöker om att bli godkänd för att driva
husläkarverksamhet görs en prövning av sökanden. I prövningen ingår att
kontrollera att företaget har en stark ekonomisk stabilitet. Det är nödvändigt för
en nystartad vårdgivare att ha en stark ekonomi med hänsyn till att intäkter från
landstinget erhålls minst en månad efter det att verksamheten har startat. En
nystartad mottagning får även räkna med initialt låga ersättningar då det tar tid
att bygga upp en så kallad lista med patienter. De listade patienterna utgör en
viktig andel av vårdgivarens intäkter för verksamheten.
Förvaltningen kan således konstatera att det är väsentligt för en mottagnings
överlevnad att mottagningen kan attrahera och behålla de patienter som listar sig
på mottagningen. För att lyckas med detta krävs det bland annat att vårdgivaren
har en sund ekonomi och lyckas rekrytera och behålla rätt personal som ger en
god och kvalitetssäker vård.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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Skrivelse av Håkan Jörnehed (v) om nedstängda vårdcentraler perioden
2008 – 2015.
Vi får emellanåt information, däremot inte tillräcklig, om att vårdcentraler stängts ned under
årens lopp, sedan införandet av vårdval.
Vårdvalet, som alliansen infört, påverkar patientens trygghet men framförallt kontinuitet till
det negativa när vårdcentraler stänger. Det handlar om alltifrån upparbetade läkarkontakter till
geografiska konsekvenser. Vi menar att det inte är att ta ett helhetsansvar utifrån ett
patientperspektiv.

Vi i Vänsterpartiet vill därför ha svar på följande frågor:
-

Hur många och vilka vårdcentraler, privat och i egen regi, har stängts ner/lagts ner på
egen begäran under perioden 2008 – 2015?

-

Hur många och vilka är planerade att stänga ner fram till 31/12 2015?

