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Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 28 maj

Tid

13:00 – 15:00

Plats

Ledamöter

Ersättare

Övriga

Karolinska Institutet

(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson-Mårtensson
Lotta Lindblad Söderman
Gunilla Helmerson
Henrik Ehrenberg
Parvin Araghi
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson
Kerstin Burman

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(M)
(S)

Anna Bredin
Jonatan Andersson

Tjänstgörande
Tjänstgörande

(§ 27-30)
(§ 24-29)

Marika Berggrund (§ 24-27), Dag Boman (§ 24-27), Julia Forssmed,
Kitty Kook Wennberg, Jenny Norell, Lars Nordgren,
Clas Rehnberg (§ 28-30),

Justerat

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 24 Val av justerare
Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera protokollet.
§ 25 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 26 Föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet den 23 april läggs till handlingarna.
§ 27 Redovisning av rapport ”Fördjupad uppföljning av primär
hörselrehabilitering”
Dag Boman, Capire Consulting, föredrog rapporten “Fördjupad uppföljning av primär
hörselrehabilitering i Stockholms läns landsting”. Tre perspektiv tas upp: Brukarens,
leverantörens och beställarens. I Stockholm finns det enbart privata vårdgivare inom
vårdvalsområdet. Kostnaderna har ökat reellt med 16 % från 2010 till 2014 vilket anses
rimligt med tanke på den ökade befolkningen och att människor lever allt längre. Företagen
visar upp en ganska svag lönsamhet och troligtvis finns det en viss överetablering. Flertalet
mottagningar lever inte upp till kravet om att ha 600 utprovningar på ett år.
Sammantaget bedöms intentionerna som uttalades vid införandet i hög grad ha uppnåtts.
Brukarundersökningarna visar på mycket goda resultat och mottagningarna är positiva till
modellen som tillämpas. Förbättringsområden är information till brukarna om vilka
alternativ som finns samt beställarens uppföljning. Presentationen sänds ut till
programberedningen.
§ 28 Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om följande:
•

•
•
•

•

I slutet av mars gick ändringsmeddelanden ut till berörda vårdgivare om de sänkta
ersättningsnivåerna. Vårdgivarna har sextio dagar på sig att säga ja eller nej. Om de
säger nej fortsätter nuvarande villkor under ett år. Därefter är det möjligt att ansöka
på nytt. Med några dagar kvar att svara har flera stora vårdgivare meddelat att de inte
accepterar de nya villkoren. En sammanställning ska göras.
Inom förvaltningen pågår arbete med översyn av ett antal vårdvalsområden.
Tandhälsorapporten för 2014 har presenterats.
I förslag till budget ingår uppdrag att arbeta för införande av vårdval inom
In vitro-fertilisering (IVF), allmänkirurgi, intern medicin och geriatrik. Arbete med
urologi pågår.
Mikael Borin har blivit utsedd till avdelningschef för verksamhetsstyrning och stöd
och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.
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§ 29 Övriga frågor
a) Rapport av Magnus Liljegren (FP) från Folkhälsodagen lades till handlingarna
§ 30 Utvärdering av vårdval
Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet, berättade om olika
utvärderingar av vårdval inom framförallt primärvården och vilka slutsatser det går att dra
och vad det behövs mer forskning kring.
Några av de saker forskningen visat och som enligt Clas är okontroversiellt är bland annat att
vårdval ger förbättrad tillgänglighet, kostnadskontroll, högre produktivitet, viss ökning i
”medborgartillfredställelsen” och att patienttillfredställelsen är relativt oförändrad. Några
områden som är mer kontroversiella inom forskningen är kvalitetsaspekter (annat än
patienttillfredställelse), behov/fördelningsaspekter, avlastningen av specialist-/sjukhusvård,
val och konsekvenser av ersättningsformer samt ändamålsenlighet.
Presentationen sänds ut till programberedningen.

Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

