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Interpellationssvar till Ove Löfqvist (M)
ärende 17RK836
Ove Löfqvist (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående fråga om ersättningssystem och regler. Svaret
redovisas under frågan.
Fråga: När kommer ersättningsmodeller och regler att anpassas så att inga administrativa eller
andra regler försvårar denna önskvärda utveckling av vårdcentralernas verksamhet?
Svar:
Som jag tolkar Ove Löfqvists (M) interpellation vill han att ersättningssystemet inom
Vårdval Kronoberg ska förändras för att stimulera att fler läkarspecialiteter än
specialister i allmänmedicin ska kunna vara verksamma inom primärvården, särskilt i
dagsläget när vi har stor brist på specialister i allmänmedicin. Vidare tolkar jag det så
att Ove Löfqvist (M) anser att det finns hinder för denna utveckling i nuvarande
ersättningsmodell. Det är utifrån dessa tolkningar jag svarar.
Redan idag har vårdcentralerna möjlighet att anställa andra läkare än specialister i
allmänmedicin, detta regleras i uppdragsspecifikationen. Här har vi en politisk
diskussion om det ska vara 60 % eller 75 % av läkarna som är specialister i
allmänmedicin. Oavsett vilket så är den kvoten långt ifrån fylld. Därför är inte det
”administrativa” hindret i uppdragsspecifikationen relevant. Jag har svårt att se hur
själva ersättningsmodellen skulle kunna påverka variationen av läkarspecialiteter inom
primärvården.
Det är riktigt att det för närvarande är en utmaning att fullt bemanna tjänsterna för
specialistläkare i allmänmedicin. Nyligen beslutade personalutskottet om ökade löner
för gruppen, detta för att öka attraktionskraften hos Region Kronoberg som
arbetsgivare. Samtidigt har vi 48 ST-tjänster i primärvården och vi har aldrig haft fler.
Det viktigaste just nu är att säkerställa att vi långsiktigt kan bemanna primärvården
med specialister i allmänmedicin. Men redan idag kan andra specialiteter verka i
primärvården, detta regleras som nämnt ovan i uppdragsspecifikationen.
Vad gäller första linjens sjukvård och dess utveckling har regeringen tillsatt en
särskild utredare som utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) ska
stödja landsting/regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att

samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård
med fokus på primärvården. Utredaren ska bl. a. fördjupa analyserna av förslag lagda
i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) samt redovisa förslagens konsekvenser. I
dialog med företrädare för samtliga landsting/regioner, myndigheter och andra
berörda aktörer ska utredaren utarbeta en nationell plan där primärvården är
utgångspunkten för en ökad närhet till patienten.
Utöver nämnda arbete tas just nu en regional strategi för utvecklingen av hälso- och
sjukvården i Kronoberg fram. Strategin sträcker sig fram till 2027 och ska vara klar
att presenteras hösten 2017.

Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande

