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Landstingsstyrelsen

Hantering av befintliga husläkaravtal som gäller efter den 1 januari 2008

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag om hur befintliga husläkaravtal som gäller
efter den 1 januari 2008 ska hanteras.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt beställardirektören att omförhandla angivna avtal i syfte att få ett förtida upphörande av avtalen med anledning av de förändringar från och med den 1 januari år 2008
som framgår av ärendet.
att uppdra åt beställardirektören att säga upp avtalet med Storvretens vårdcentral.

Under våren 2007 kommer landstingsfullmäktige att fatta beslut om detaljinriktningen av
reglerna för auktorisering av vårdgivare och kundvalsmodell för patienterna. För att alla
medborgare i länet skall ges likvärdiga möjligheter till kundval är det angeläget att samtliga
vårdgivare redan från 1 januari år 2008 omfattas av den nya strukturen inom primärvården.
Stockholms läns landsting har avtal med 27 husläkarmottagningar och en mottagning som
enbart har avtal om hemsjukvård som har en giltighetstid som sträcker sig längre än den 1
januari år 2008. Eftersom det nu planeras en förändring av primärvården behöver dessa
avtal omförhandlas i syfte att få ett förtida upphörande.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Landstingsstyrelsen ger därför beställardirektören i uppdrag att omförhandla dessa avtal
med syfte att få ett förtida upphörande. I ärendet föreslås även att beställardirektören får i
uppdrag att formellt säga upp avtalet med Storvretens vårdcentral.

Chris Heister

Filippa Reinfeldt

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 november 2006 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen besluta att ge beställardirektören i uppdrag att omförhandla i bilaga
angivna avtal i syfte att få ett förtida upphörande av avtalen med anledning av de omfattande förändringar som planeras i vårdens struktur från och med 1 januari år 2008, att ge
beställardirektören i uppdrag att säga upp avtalet med Storvretens vårdcentral.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 december 2006.

