Älmhult den 25 september

Svar på interpellation till Roland Gustbée (M) angående motion
om ersättningsmodell för vårdval primärvård
Ärende Dnr 17RK1695-1

I en interpellation ställer Roland Gustbée (M) frågor till ordförande i Folkhälsoberedningen
angående en motion om ersättningsmodell för vårdval primärvård. Motionen handlar om att
införa en ny ersättningsmodell för vårdval primärvård.
RSAU har beslutat att remittera motionen till Folkhälsoberedningen för att ta fram ett underlag
med utvärdering av ersättningsmodeller och jämförelser med andra landstings- och regioners
modeller samt att motionen behandlas av regionfullmäktige under hösten 2017.
Frågorna är
1. Har det gjorts någon utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser med
andra landstings/regioners modeller ännu?
2. När kommer Folkhälsoberedningen att behandla motionen?
3. Vid vilket fullmäktigesammanträde kommer motionen besvaras?

Svar på fråga 1
I dagsläget kan vi konstatera att det inte gjorts någon utvärdering av ersättningsmodeller ännu, då
det inte gått tillräckligt lång tid efter nuvarande ersättningssystem infördes för att få relevans i
jämförelsen/analysen. Nuvarande ersättningssystem togs i bruk vid årsskiftet 2016. Det kan också
konstateras att ingen vårdcentral inom vårdval primärvård gått i konkurs. Tvärtom fungerar
vårdval primärvård i Kronobergs län bra för kronobergarna i sin helhet. Oavsett det är en
privatdriven eller offentligt driven vårdcentral. Kronobergarna har dessutom ett högt förtroende
för primärvården i Kronobergs län, enligt Vårdbarometern.
I ett tidigt skede har det gjorts en redovisning som jämför ersättningsmodeller från olika regioner
och landsting i Sverige.
Vårdval primärvård är en del av en större helhet inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Ersättningssystem för vårdval primärvård måste därför ses i ett större sammanhang. Det kan inte
vara isolerat från kommande satsningar för en nära och jämlik vård i Kronobergs län.

Under hösten kommer den regionala strategin för utvecklingen av hälso- och sjukvården i
Kronobergs län fastställas (Närmare Kronobergaren). Strategin sträcker sig fram till 2027 och ska
presenteras senare i höst. I utvecklingsstrategin utstakas färdvägen för den framtida inriktningen
när det gäller hälso- och sjukvården i Kronobergs län.
Förslag på fyra strategiska inriktningar i utvecklingsstrategin vägleder till vilka prioriteringar som
ska göras långsiktigt. Det innebär angelägna vägval/prioriteringar där primärvården och den nära
vården kommer vara väsentlig för hur vi väljer att organisera vårdval primärvård, äldrehälsa mm.
Därtill följer Region Kronoberg och Folkhälsoberedningen utvecklingen på nationell nivå för en
nära, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård/folkhälsa. Under juni månad har det presenterats
två betänkande som är högst relevanta inom området. Det handlar om delbetänkandet God och
nära vård – en gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) och slutbetänkandet Kommissionen för
jämlik hälsa (SOU 2017:47). Sannolikt kommer resultatet från utredningarna sammanlagt få
betydande konsekvenser för framtidens primärvård och kommande vårdvalssystem.
I delbetänkande SOU 2017:53 (Anna Nergårdh, särskild utredare) lyfts några utgångspunkter som
grundar sig på målbilden baserad på god och nära vård. Dessa berör:
-

Förändring av grundläggande styrande principer för vårdens organisering.
Att sluten vård kan ges på annan plats än vårdinrättning.
Ett nationellt utformat uppdrag för primärvården
Tydligare akutuppdrag för primärvården
Professionsneutral vårdgaranti och ändrad tidsfrist för medicinsk bedömning
Resursöverföring från sjukhusvård till primärvård

I dialog med företrädare för landsting/regioner, myndigheter och andra berörda aktörer ska
utredaren utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till
patienten. Under hösten kommer också förtroendevalda och personal få möjligheter att delta i
samtalen kring innehållet i arbetet, då Anna Nergårdh besöker Region Kronoberg.
I slutbetänkandet för Kommissionen för jämlik hälsa lämnas ett antal förslag som tillsammans bildar
ett uppdaterat ramverk för folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en god och jämlik hälsa.
Särskilt lyftes vikten av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Arbetet kring
kommissionens betänkande har noggrant följts av Folkhälsoberedningen.
I arbetet med framtidens primärvård i Region Kronoberg har det hela tiden varit angeläget med
personalens delaktighet i processen. Bland annat planeras olika nätverksträffar med t ex läkare
under praktik för specialister i allmänmedicin och andra relevanta grupper.
Uppdraget behöver dock konkretiseras kring det fortsatta arbetet för framtidens primärvård.
Personligen anser jag med den långsiktiga utvecklingsstrategin som grund så behöver samtliga
partier involveras kring framtidens primärvård i sin helhet.
Till detta så har vi i den budget för 2018 som regionfullmäktige fastställt under sammanträdet i
juni aviserat satsningar på en mer nära och jämlik hälso- och sjukvård.

Med anledningen av den förändring som väntar hälso- och sjukvården i vårt län för en mer nära,
jämlik, modern och effektiv vård, vore klokt att utgå från utvecklingsstrategin och fortsätta följa
utvecklingen på nationell nivå i arbetet kring framtidens primärvård. Så inte vårdaktörerna som
driver vårdcentralerna i regionen försätts i onödig osäkerhet.
Vårdgivarna tillika vårdföretagen önskar långsiktighet och stabilitet i regelverk inom vårdval
primärvård, för att kunna bedriva bästa möjliga arbete utifrån uppdraget att leverera en god vård
till invånarna och patienterna i Kronobergs län.
I regionen är bland det viktigaste att primärvården har en förtroendeingivande organisation och
styrning utifrån den nära och jämlika vården. Vårdval primärvård kommer ha en ännu mer
betydelsefull och stärkt roll i framtiden. Inga ersättningsmodeller, regelverk eller krånglig
administration får försvåra primärvårdens och vårdcentralernas önskvärda utveckling. För en
mer stärkt primärvård i ett socialt hållbart Kronoberg.

Svar på fråga 2
Planen är att motionen kommer att behandlas under hösten.

Svar på fråga 3
Folkhälsoberedningen ligger organisatoriskt under regionstyrelsen. Beredningen kommer lämna
förslag till beslut och rapportera till styrelsen under hösten. Därefter kommer motionen till
regionfullmäktige. Folkhälsoberedningen har ett mycket begränsat antal sammanträden per år.
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