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PRESSMEDDELANDE 
                  

Kejsarens nya kläder… 
- Vårdval som klär av patienten?   
 

För ytterligare information kontakta: 
Anna-Carin Magnusson   070-525 05 02 
Marcus Eskdahl   070-697 74 50 
Carina Ödebrink   070-217 60 76  

 
Idag beslutar Landstingsstyrelsen i Jönköpings län vad man tycker om Vårdval i Sverige. En 
utredning från Socialdepartementet som föreslår bl.a. fri etableringsrätt för läkare med rätt att 
ta del av offentliga skattemedel. Socialdemokraterna lämnar idag ett eget yttrande. 
 
Det som låter som en frihet för patienten handlar till största delen om en frihet för privata 
läkare att välja var de vill verka och bedriva sin mottagning. Förslaget om vårdval riskerar 
därmed att bli som Kejsarens nya kläder där patienten utlovas valfrihet genom en vårdpeng 
som inte räcker till patientens vårdbehov.  
Därför är vårdvalsmodeller varken nyskapande eller utvecklande, istället splittras ett 
sammanhållet sjukvårdssystem. Vårdcentralen är ett samlande begrepp där flera olika delar 
ingår; barnhälsovård, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning m.m. och som 
tillsammans med en läkarmottagning bildar en helhet till nytta för den enskilda patienten 
 
Förslaget med vårdval riskerar att på de platser där vi idag har svårt att rekrytera läkare eller 
annan personal kommer det inte att finnas någon verksamhet i framtiden.  
I Stockholm där vårdval  införts, får ytterområdena stå tillbaka för innerstaden, detta i 
kombination med ersättningsmodeller som inte tar hänsyn till socioekonomiska effekter, 
skapar en större segregation. Alltså de rika områdena får mer och de fattiga mindre. Det är 
inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagen som säger att vi ska erbjuda vård på lika villkor 
och efter behov. 
 
Vi Socialdemokrater vill stärka patientens rätt att själv välja vårdcentral. Den rätten finns idag 
men fungerar inte alltid i praktiken. 
 
För Stina som vill välja en vårdcentral vid sin arbetsplats istället för vid sin boendeort ska 
detta vara möjligt. För Stina är det viktigt att få en vård som utgår från hennes behov som 
patient. 
För Elsa med en kronisk sjukdom och nedsatt rörelseförmåga ser behoven annorlunda ut. Elsa 
har behov av kontinuitet och närhet till den vårdcentral hon besöker. Två helt olika patienter 
men båda i behov av en sammanhållen vård. 
 
Vi tror inte att den föreslagna vårdvalsmodell som den moderatledda regeringen nu planerar 
att införa är lösningen på de utmaningar som Hälso- och sjukvård står inför. Vi är starkt 
oroade att det här kan få samma konsekvenser som på friskoleområdet. Vårdcentraler och 
skolor förvandlas till en marknadsplats där privata vinstdrivande företag konkurrerar med 
varandra om kunder som antingen är patienter eller elever.  
 
Vi tror på den offentligt sammanhållna sjukvården som är demokratiskt styrd och 
gemensamt finansierad. Sjukvården skall styras av medicinska prioriteringar och inte 
av vinstintresse. Skattemedel ska gå till vård och inte till aktieägare. De resurser som vi 
har till vårt förfogande ska investeras i ett förbättringsarbete för att höja kvalitén inom 
vården när det gäller att öka tillgänglighet och korta köerna. Kvalité främjar patienten 
inte privata vinster.   


