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Motion 67 Vårdval
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen
att avslå motion 67 Vårdval.
Motionen
Marie Ljungberg Schött (M) ombud Stockholms län, Suzanne Frank (M) ombud
Kronobergs län och Marie Morell (M) ombud för Östergötland har i motion 67 yrkat
att Sveriges Kommuner och Landsting verkar för att kunskap och information
insamlas och sprids om olika vårdvalsmodeller som finns i landets landsting och
regioner.
Styrelsen
Vårdvalet inom primärvården har sedan 2010 varit obligatoriskt för landsting och
regioner. Inom övrig hälso- och sjukvård utvecklas nya vårdvalssystem som till
exempel för kataraktoperationer.
Förbundet tog år 2012 fram Vårdval i primärvården – jämförelse av uppdrag,
ersättningsprinciper och kostnadsansvar och år 2013 Vårdval i specialistsjukvården –
utveckling och utmaningar.
Förbundet har genom åren anordnat ett flertal nationella konferenser, anordnat
mötesplatser och utvecklingsinsatser för mötet mellan akademi och praktik. Inom
ramen för vårdvalsnätverket har också ett antal arbetsgrupper genomfört
dokumenterade utvecklingsarbeten inom en rad områden (ersättningsmodeller,
uppföljning, sanktioner, information som underlag för val, FoU-frågor m m).
De olika vårdvalsmodellerna är under ständig utveckling vad gäller såväl
kravställande, uppföljning och kontroll samt ersättningssystem. Vårdvalsnätverket är
och har varit ett sätt att sprida kunskap och information mellan landsting och regioner
samt att arbeta med utvecklingsfrågor som ersättningssystem, beställning och
uppföljning. Från och med år 2015 träffas nätverket en gång per termin.
Den yttersta kunskapen om vårdvalsmodellerna besitter tjänstemän och
förtroendevalda i landsting och regioner. Förbundets får en allt viktigare uppgift att
tillhandahålla och sprida information och kunskap samt anordna fysiska och digitala
mötesplatser.
En av SKLs viktiga arbetsuppgifter är att tillhandahålla service till sina medlemmar.
Där ingår att tillhandahålla stöd och hjälp till dem som efterfrågar stöd rörande
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upphandlingar enligt LOU och LOV. Men det kan också handla om rådgivning vid
återkommunaliserande av verksamheter eller samverkan med idéburna organisationer.
Styrelsen finner det märkligt att SKL ska propagera för en upphandlingsform som är
behäftad med problem vad rör kostnadskontroll och jämlikt vård och omsorgsutbud.
Styrelsen föreslår kongressen att avslå motion 67 Vårdval
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Vårdval
Sedan vårdval infördes i primärvården runtom i vårt land har befolkningen fått större
möjligheter att välja var och hos vilken vårdgivare de vill få vård om de blir sjuka.
På de flesta håll har vårdvalet också inneburit minskad administration för landstingen
och en långsiktighet i den meningen att man slipper det tunga upphandlingsförfarandet
och verksamheten kan vara kvar så länge man uppfyller kraven och så länge det finns
patienter som väljer den.
Runtom i landet har det utvecklats olika modeller för vårdvalen. Det är angeläget att
det kan fortsätta att vara så. Befolkningens behov ser olika ut och vårdgivare kan ha
olika önskemål beroende på regionala skillnader, dessutom styrs landstingen och
regionerna av olika politiska sammansättningar. Bland dessa olikheter finns det en hel
del lösningar som det kan vara intressant för andra landsting och regioner att få ta del
av och kunna ta efter enligt egna önskemål.
När vi nu har flera års erfarenhet av vårdval är det dags att fortsätta utvecklingen
genom att fortsätta bredda vårdvalsområdena till fler delar av vården, till exempel
specialistläkare, fysioterapeuter och mycket annat. Det är då viktigt att kunna ta del av
den flora av erfarenheter som finns runt om i vårt land. SKL har här en viktig roll i att
insamla och sammanställa den stora kunskap och erfarenhet som finns i landet av
goda exempel på vårdvalsmodeller. Kunskapen behöver också spridas på ett enkelt
sätt så att det kan utgöra inspiration när vårdvalen utvecklas runt om i landet så att
mångfalden av vårdgivare ökar och att patienter därigenom ges en större möjlighet att
göra sina egna val i vården.
I enlighet med inriktningsmål 25, 26,27 och 68 föreslår vi nedanstående yrkande.
Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår vi
att Sveriges kommuner och landsting verkar för att kunskap och information insamlas
och sprids om olika vårdvalsmodeller som finns i landets landsting och regioner.
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