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Landstingsstyrelsen

Hantering av befintliga husläkaravtal som gäller efter den 1 januari 2008
Ärendet
Beställare Vård har avtal med 27 husläkarmottagningar och en mottagning
som enbart har avtal om hemsjukvård som ha r en giltighetstid som sträcker
sig längre än den 1 januari år 2008. Eftersom landstinget nu planerar en omfattande strukturell förändring av primärvården behöver dessa avtal omfö rhandlas i syfte att få ett förtida upphörande. Landstingsstyrelsen föreslås
därför ge 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.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås 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 samt

att

ge beställardirektören i uppdrag att säga upp avtalet med Storvretens
vårdcentral.

Förvaltningens synpunkter
I landstingsstyrelsens förslag till budget för år 2007 finns förslag till en ny
struktur för primärvården med auktoriserade vårdgivare och kundval för
patienterna från och med år 2008. Av länets 156 vårdcentraler har 129 avtal
som sträcker sig fram till och med 31 december år 2007. Avtalen för de i
bilagan avgivna verksamheterna har dock en giltighetstid som sträcker sig
efter denna dag.
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.
I avtalen med dessa vårdgivare finns en omförhandlingsklausul med följande lydelse:
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”Omförhandling kan påkallas av Beställaren om Avtalets omfattning
och inriktning till följd av planering av större förändringar i vårdens
struktur.”
Landstinget planerar nu för den största strukturella förändringen av primärvården sedan husläkarreformen. Målsättningen med en omförhandling är att
ge alla invånare i länet likvärdiga möjligheter till kundval inom primärvården och alla vårdgivare samma förutsättningar att driva vården från den 1
januari år 2008. Avtalen med befintliga vårdgivare måste därför omförhandlas i syfte att få ett förtida upphörande från den 1 januari år 2008.
Storvretens vårdcentral har ett avtal med landstinget som har sitt ursprung
från år 1997. Avtalet har i flera omgångar kompletterats och förlängts. Den
senaste förlängningen sträcker sig till den 31 december år 2007. Till följd av
den komple xitet som finns i avtalet med alla dess tillägg och ändringar bör
landstinget formellt säga upp avtalet minst ett år före det att avtalet löper ut.

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Sören Olofsson
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Förteckning över vårdavtal inom husläkarverksamhet och
hemsjukvård som har en giltighetstid som sträcker sig efter
den 31 december år 2007
Mottagning
Farsta husläkarmottagning
Gubbängens husläkarmottagning
Sköndals husläkarmottagning
Dalens vårdcentral*
Stureby vårdcentral
Fruängens vårdcentral
Åsö vårdcentral
Mottagning Sjöstaden
Rosenlunds vårdcentral
Ringens vårdcentral
Söderdoktorn
Södermalms husläkarmottagning
Högalids hemsjukvård*
Kalle Meischners husläkarmo ttagning
LillJans husläkarmottagning
Narvavägens husläkare
Tegnergatans kvartersakut *
Tappströms vårdcentral
Bro Hälsocentral
Vibblaby husläkarmottagning
Solna läkarmottagning
Kronans vårdcentral
Tveta
Lina Hage
Fornhöjdens VC
Telgeakuten
Wasa
Tungelsta Husläkarmottagning
*

Stadsdel/kommun
Farsta
Farsta

Avtalet giltigt tom
2008-12-31
2009-03-31

Farsta
Enskede – Årsta - Vantör
Enskede – Årsta - Vantör
Älvsjö/Hägersten
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm
Södermalm

2008-12-31
2009-01-31

Södermalm
Östermalm

2009-04-30
2008-12-31

Östermalm
Östermalm
Norrmalm
Ekerö
Upplands-Väsby
Järfälla
Solna
Sundbyberg
Södertälje
Södertälje
Södertälje
Södertälje
Södertälje
Haninge

2008-12-31
2008-12-31
2008-02-28
2008-02-28
2009-12-31
2009-03-31
2009-12-31
2008-01-31
2008-03-31
2009-12-01
2008-01-14
2008-01-14
2009-12-01
2008-12-31

2009-03-31
2009-04-30
2009-04-30
2008-12-31
2009-04-30
2008-12-31
2008-12-31

Avtalet saknar formuleringen om omförhandling till följd av strukturförändringar.

