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Hälso- och sjukvårdsnämnden i
Stockholms läns landsting

Den fortsatta utvecklingen av primärvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska den 29 september 2015 fatta beslut om ett
nytt ersättningssystem för primärvården i Stockholms läns landsting. Från
Vårdföretagarnas sida har vi länge påtalat behovet av förändringar och ser
positivt på grundprinciperna i det nya ersättningssystemet. Vi menar vidare att
det är synnerligen välkommet att vårdvalet fortsätter att utvecklas vidare i bred
politisk enighet.
Detta sagt är Vårdföretagarna dock kritiska till att det inte har förekommit någon
dialog med oss som branschföreträdare om revideringen av förfrågningsunderlaget för vårdvalet för husläkarverksamheten. Det borde ha varit en
självklarhet, inte minst för att få ett bättre beslutsunderlag angående
konsekvenser för nyetableringar, för mindre och större befintliga vårdgivare och
för patientflödena i hälso- och sjukvården.
Som ersättningsmodellen är utformad kommer det att bli mycket svårt för
mindre aktörer att nyetablera verksamhet. Det kommer att krävas ansenligt
ekonomiskt kapital för att under en längre tid kunna bära verksamheten innan
mottagningen fått tillräckligt antal listade för att få verksamheten att gå runt.
Risken är stor att nyföretagandet inom primärvården kommer att avstanna. På
sikt är det ett hot mot mångfalden i vården.
Vårdföretagarna är starkt kritiskt till att landstinget, i det föreliggande förslaget,
inte tillskjuter några nya resurser till primärvården. Under de år som vårdvalet i
primärvården har funnits har vårdgivarna fått endast marginell kompensation för
kostnadsökningarna. Det innebär att husläkarmottagningarna, i både privat och
landstingsdriven regi, relativt sett har fått väsentligt mindre resurser. Det är inte
hållbart i längden. Inte minst mot bakgrund av förväntningarna på att
primärvården i ökad utsträckning ska kunna avlasta akutsjukvården krävs
resurser för att primärvården, oavsett regi, ska vara rustad för det uppdraget.
Den ständiga urholkningen av ersättningen till primärvården rimmar illa med
honnörsorden om primärvårdens viktiga roll som basen i hälso- och sjukvården.
Om Stockholms läns landsting ska ha en välutvecklad primärvård måste den
politiska ledningen också rent ekonomiskt prioritera och satsa på den.
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Vi förväntar oss att landstingets politiska ledning, i samband med övergången till
ett nytt ersättningssystem för primärvården, tillskjuter resurser till den idag
underfinansierade primärvården, genom en ekonomisk uppräkning av
ersättningen till länet husläkarmottagningar.
Vi förväntar oss vidare att det i den reviderade regelboken och ersättningsmodellen slås fast att ersättningen ska räknas upp årligen med SKL:s
vårdprisindex, eller annan relevant uppräkningsfaktor.
Vi förväntar oss slutligen att Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att återkomma med reviderat förslag för nyetablerade
husläkarmottagningar, för att möjliggöra ett fortsatt nyföretagande i
primärvården.
Med vänlig hälsning
Peter Seger
Ordförande i Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård

