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Interpellationssvar till Robert Olesen (S)
angående Vårdval Primärvård
1. Vilken effekt har Vårdval Primärvård i Kronoberg haft på:
a) Antalet vårdcentraler
Antalet vårdcentraler 2009
Offentliga 23, privata 3 (2 aktörer)
Antal vårdcentraler 2019
Offentliga 21, privata 11 (9 aktörer)
b) Antalet nya aktörer som etablerat sig
2009: 2 aktörer som drev 3 vårdcentraler
2019: 9 aktörer som driver 11 vårdcentraler
c) Antalet inskrivna per vårdcentral i snitt
2009 april: 182 164 kronobergare, genomsnitt 7 006 st
2019 maj: 199 897 kronobergare, genomsnitt 6 246 st
d) Antalet inskrivna per läkare
I uppdragsspecifikationen är det tydligt att varje vårdcentral ska klara sitt uppdrag,
därav följs inte bemanningen upp
e) Antalet anställda på vårdcentralerna
Se svar under 1d
2. Hur har kostnadsutvecklingen för primärvården sett ut sedan Vårdval
Primärvård infördes i Kronoberg?
a) Totalt
b) Per enhet
c) Per patient

Går ej att ta fram kostnadsutveckling, det som är möjligt för oss att ta fram är
rambudget 2019, se nedan
Ram 2019: 1 001 538 000 kr
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3. Utifrån svaren på fråga 1 och 2: vilka är dina reflektioner över utvecklingen?
Vårdvalet har inneburit en förbättring när det gäller utbud och tillgänglighet, och
även när det gäller produktivitet (se svar på fråga 4). En studie av mer kvalitativa
aspekter vore välkommen men måste vägas mot kostnaden för att genomföra den.
4. Har någon uppföljning och utvärdering av Vårdval Primärvård gjorts sedan
införandet?
En studie som jämförde primärvården före vårdvalet (2009) och efter (2013) är
gjord. Dess sammanfattning avslutas:
Det har blivit fler vårdcentraler, fler privata vårdgivare, fler läkare och en högre tillgänglighet i
primärvården, men samtidigt ses tecken på en försämrad arbetsmiljö. Produktiviteten, antal
besök och resursanvändning har ökat men det finns en stor oförklarad spridning mellan
vårdcentralerna. Hälsoutfall av given vård har inte värderats pga att tillgång till individdata
saknats. Några systematiska undanträngningseffekter av äldre eller socioekonomiskt mer utsatta
grupper har inte kunnat påvisas.
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