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Svar på interpellation 2015:14 av Dag Larsson (S) om kostnadsökning
inom vårdval hud
Dag Larsson (S) har ställt följande frågor till mig om kostnadsökning inom vårdval hud
1. Vilka åtgärder ämnar landstingsrådet vidta för att få kostnadskontroll inom
vårdvalen?

Som svar vill jag anföra följande:
Införandet av vårdval i Stockholms län har lett till ökat patientfokus och att patientens
roll i sjukvården har stärkts. Fler aktörer har tillkommit inom sjukvården vilket har lett till
att tillgängligheten har ökat och att valfriheten blivit större för patienterna. Utifrån den
erfarenheten vill jag bygga vidare på vårdvalen. Det innebär att vi ska utveckla de vårdval
som finns och ta fram en strategi för hur fler vårdval kan införas.
För en fortsatt god utveckling av vårdvalen, såväl gällande hud, som övriga vårdval,
krävs kostnadskontroll, kontinuerlig kontroll av vårdgivare och utveckling av
ersättningsystem. Det förutsätter en långsiktighet och en stabilitet som ger trygghet både
för patienter och för vårdgivare. För att trygga detta har vi i Alliansen initierat en
utredning med fokus på att se över ersättningssystemen och tillse att de främjar kvalité
och patientsäkerhet. Det är angeläget att vårdgivarna involveras i denna process.
God ekonomi är en av grundpelarna för att vi fortsatt ska kunna erbjuda länets alla
invånare god sjukvård även i framtiden. Grunden är att ersättningen för vårdvalen ska
vara på rätt nivå. Om de är felaktiga behöver detta korrigeras.
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Vårdvalen har gett stora fördelar för både sjukvården och patienterna i regionen. Vi ser
positivt på att Socialdemokraterna gett uttryck för en önskan att tillsammans med
Alliansen arbeta för en långsiktig utveckling av vårdvalen.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 12 maj 2015
Marie Ljungberg Schött

