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Interpellation av Dag Larsson (s) om effekterna av
Vårdval Stockholm
Den 1 januari förra året infördes Vårdval Stockholm. Införandet var behäftat med
stora farhågor, framför allt för att de socialt utsatta områdena i Stockholms län skulle
få en försämrad hälso- och sjukvård. Vårdval Stockholm tar inte hänsyn till sociala
faktorer och till det faktum att omfattningen av en vårdinsats kräver olika mycket
resurser, bland annat beroende av socioekonomiska förhållanden.
Oron för negativa effekter av Vårdval Stockholms utformning visar sig nu besannas.
Vårdcentraler i områden med stora vårdbehov har förlorat miljontals kronor och har
tvingats skära ned sin bemanning av sjuksköterskor, distriktssköterskor och
undersköterskor drastiskt. De landstingsdrivna vårdcentralerna med högt så kallat
socioekonomiskt index har i genomsnitt förlorat nära 5 heltidstjänster per vårdcentral
under år 2008.
Det intressanta är dock att detta inte beror på färre antal listade patienter eller ett
minskat antal besök. Antalet patienter i socioekonomiskt utsatta områden är i stort
sett oförändrat och läkarbesöken fler, men resurserna för att tillhandhålla vård till
dessa patienter har minskat dramatiskt.
Vidare visar det sig att alla vårdcentraler prioriterar korta och många besök. Kroniskt
sjuka patienter och de med stora vårdbehov är inte högre prioriterade än patienter
med lindriga åkommor, något som Läkarförbundet kritiserat skarpt.
Därtill har effekten av Vårdval Stockholm blivit att läkare tagit över arbetsuppgifter
från undersköterskor, distriktssköterskor och sjuksköterskor och att antalet vårdtillfällen via telefon minskat markant.
Sammanfattningsvis är utfallet av Vårdval Stockholms första år skrämmande.
Sjukvårdens resurser har flyttas från människor med dålig folkhälsa till friskare och
mer resursstarka grupper. Besök till läkare ökar på bekostnad av besök hos
sjuksköterska och undersköterska. Personal försvinner från områden där
vårdbehoven är som störst.
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De farhågor som bland annat vi i oppositionen signalerade innan Vårdval
Stockholms införande har beklagligt nog besannats. Nu krävs ett politiskt krafttag för
att så fort som möjligt rätta till misstagen med Vårdval Stockholm.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
● Är landstingsrådet nöjd med den fördelning av sjukvårdens resurser Vårdval
Stockholm genererat?
● Var det ett medvetet politiskt mål att reducera sjuksköterskornas och
undersköterskornas arbete?
● Anser sjukvårdslandstingsrådet att distriktssköterskornas arbete är extra viktigt i
områden med dålig folkhälsa?
● Finns det en ambition hos majoriteten att utveckla möjligheterna för patienterna
att kommunicera med vårdgivare via telefon och Internet?
● När är majoriteten beredd att implementera ett nytt ersättningssystem?

Stockholm den 5 mars

Dag Larsson (s)

