INTERPELLATIONSSVAR
Sjukvårdslandstingsråd
Filippa Reinfeldt (m)

Svar på interpellation 2008:52 av Pia Ortiz- Venegas (v) om
rätten till en egen läkare
Pia Ortiz- Venegas (v) om har ställt följande frågor till mig om rätten till en egen
läkare
1. Vilka krav ställs på de ansökande vårdgivarna att de ska kunna erbjuda listning
hos enskild läkare i samband med auktorisation och avtal?
2. Anser du att den bild som väljarna gavs av Vårdval Stockholm
överensstämmer med den verklighet vi nu ser?
Som svar vill jag anföra följande:
De regler som gäller för listning hos enskild läkare är enligt regelboken för
husläkarverksamhet följande:
• Vårdgivaren skall registrera samtliga patienter som önskar lista sig på läkare
eller mottagning i listningssystemet ListOn.
• Listning skall i första hand göras på enskild läkare efter patientens val
• Läkaren skall i första hand vara specialist i allmänmedicin
• Listning kan ske på mottagning istället för på enskild läkare om patienten så
önskar eller om det saknas förutsättningar att lista på enskild läkare.
En av styrkorna med vårdvalet är att vårdgivarna i samspel med patienterna har
möjlighet att utforma verksamheten givet att de grundläggande kraven i
regelboken är uppfyllda. I vissa fall föredrar patienter att vara listade hos en
mottagning, medan listning hos en enskild läkare föredras av andra.
De huvudsakliga målsättningarna med vårdvalet i Stockholm har varit att öka
patienternas tillgänglighet till vården och att få en större mångfald av vårdgivare.
Viktigt har också varit att söka komma tillrätta med de stora tillgänglighetsbrister
som tidigare har funnits inom primärvården, samt att det ska vara lättare för
patienterna att välja en vård som passar dem. Mot bakgrund av hur vårdvalet har
utvecklats är det svårt att inte dra slutsatsen att dess intentioner har infriats.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 4 december 2008
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