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Ulrica Dyrke  

Remissvar – Förslag till ändringar i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 

Företagarna har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och vill 
anföra följande. 
 
Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändringar i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) (HSL). Förslaget innebär att landstingen inte längre ska vara 
skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 
januari 2015. Förändringarna ska inte påverka de avtal som landstingen redan har ingått 
med olika utförare inom ramen för vårdvalssystem. Förslaget anges vara en följd av 
regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse.  
 
Anmärkningsvärd remisshantering 
Företagarna konstaterar att remissen har sänts ut till en begränsad krets remissinstanser 
och med endast tre veckors remisstid. Detta är en anmärkningsvärd hantering. 
Företagarna anser att den föreslagna förändringen är en genomgripande reform som 
kräver god och allsidig analys, inte minst från patient- och näringslivssynpunkt.  
 
LOV värd att värna 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en reglering som enligt vår mening är väl värd att 
värna. Anledningen är att LOV har positiva effekter för patienters valmöjligheter och 
även för små vårdaktörers möjligheter att etablera sig. En ytterligare positiv aspekt är att 
kvaliteten i utförarnas verksamheter naturligt kommer i fokus eftersom LOV innebär rätt 
för patienterna att välja - och välja bort. 
 
Reformen bör inte genomföras 
Förslaget innebär att det obligatorium som nu finns för landstingen att använda LOV i 
fråga om primärvård ska upphöra. Företagarna anser att det vore mycket olyckligt att 
genomföra en sådan reform.  
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Den främsta anledningen till detta är att den föreslagna reformen kommer att urholka 
valfriheten för medborgarna. Att vårdvalssystem har skapats i samtliga landsting har 
inneburit att patienter i hela landet har givits en möjlighet att välja mellan olika 
vårdcentraler. Denna valmöjlighet kommer sannolikt i realiteten att begränsas om man 
tar bort obligatoriet, eftersom det kan förmodas att det finns landsting som av olika skäl 
inte kommer att vilja bevara sina valfrihetssystem. Följden blir då en olycklig 
olikbehandling av patienterna, endast beroende på geografisk hemvist. Företagarna 
anser att det är fel att flytta över valmöjligheten från medborgarna till enskilda landsting 
på ett sådant sätt. Företagarna anser att det inte är landstingen, utan patienterna som 
ska ha rätt att välja – och den rätten bör gälla likformigt, dvs. i hela landet.  
 
Ett annat viktigt skäl att bevara LOV-obligatoriet avseende primärvård är att denna 
reform lett till att många nya vårdcentraler har etablerats i landet. Det har varit de små 
företagen som har stått för det största antalet nyetableringar1. Det finns idag många små 
privata vårdföretag som driver vårdcentraler. Dessa små vårdföretag spelar en viktig roll 
för att skapa mångfald och valfrihet för patienterna. Att nu urholka förutsättningarna för 
dessa företag att på stabil grund kunna bedriva sin verksamhet skapar stor oro och 
försvårar investeringar och utvecklingsmöjligheter. Som en följd av detta riskerar 
utvecklingen av nya och kvalitetshöjande lösningar inom vårdsektorn att hämmas.  
 
Den föreslagna reformen ger de enskilda landstingen möjlighet att bestämma om de vill 
erbjuda sina medborgare primärvård enbart i egen regi, eller om de vill fortsätta att 
använda sig av privata vårdgivare. Landsting som vill fortsätta att använda privata 
vårdgivare, men som inte vill ha kvar sina LOV-system kan i stället upphandla 
primärvård genom lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Upphandlingar enligt LOU är ett bra verktyg i många sammanhang, men i fråga om 
vård- och omsorgssektorn har LOV-system dock klara fördelar. När LOU-upphandlade 
avtal löper ut ska nya avtal upphandlas, vilket leder till betydligt sämre möjlighet till 
långsiktighet i vårdföretagens verksamhet. Detta kan vara särskilt känsligt för mindre, 
ägarledda vårdföretag med begränsade ekonomiska resurser. Denna bristande 
långsiktighet i LOU-systemet är en betydelsefull skillnad i förhållande till LOV. I ett 
LOV-system får alla aktörer som uppfyller uppställda krav etablera sig och kan sedan 
bedriva sin verksamhet så länge tillräckligt många patienter väljer just deras vårdcentral. 
Detta skapar en värdefull långsiktighet i verksamheten, till förmån för såväl vårdgivare 
som patienter. Även patienterna påverkas ju givetvis om de måste byta vårdcentral till 
följd av att det LOU-upphandlande avtalet löper ut och den vårdgivare de är listade hos 
inte vinner påföljande upphandling. Sammantaget är en övergång från LOV till LOU till 
förfång för såväl patienter som vårdföretag.  
 
Företagarna vill understryka att långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna är av 
vikt, särskilt inom vårdsektorn som till så stor del präglas av förtroendeskapande 
relationer.  
 
Bristfällig konsekvensanalys 
Förslagets konsekvensanalys är mycket bristfällig. Analysen lyder bara ”Förslaget 
medför inga ekonomiska konsekvenser för det offentliga. Förslaget främjar den 
kommunala självstyrelsen.” 
 
Företagarna konstaterar att konsekvensanalysen inte alls uppmärksammar effekterna för 
vårdföretagen. Detta uppfyller inte vad som stadgas i förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Om en reglering kan få effekter av betydelse för 

                                                        
1”Uppföljning av vårdval i primärvården” (Konkurrensverkets rapportserie 2010:3) 
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företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska det göras en 
konsekvensutredning som analyserar effekterna för företagen ur en rad olika aspekter.  
 
Företagarna vill understryka att den föreslagna reformen kommer att få effekter för 
vårdföretagen. Reformen kommer att påverka företagens förutsättningar att verka på 
marknaden och vilja och möjligheter att investera i sina verksamheter. Effekter torde i 
förlängningen även uppstå för landstingens egenregiverksamheter. Exakt vilka 
konsekvenser som i olika avseenden kan uppstå är dock svårt att överblicka och behöver 
analyseras ingående.  
 
Företagarna vill framhålla att den föreslagna reformen även kommer att få effekter för de 
patienter som fråntas sin nuvarande möjlighet att fritt välja vårdcentral utifrån sina 
behov och preferenser. 
 
Avslutande kommentarer 
Företagarna hoppas och tror att många landsting värdesätter mångfald och valfrihet och 
därför kommer att behålla sina vårdvalssystem. Det finns dock sannolikt även landsting 
som kommer att vilja avsluta dessa valfrihetssystem om reformen genomförs. Den 
föreslagna reformen skapar en oro och osäkerhet inför framtiden bland både patienter 
och vårdföretagare. Detta är olyckligt, särskilt i detta skede då den svenska vårdsektorn 
står inför stora utmaningar och investeringsbehov i syfte att kunna möta behov och 
önskemål från en åldrande, växande och alltmer kvalitetsmedveten befolkning.  
 
Företagarna avstyrker sammanfattningsvis förslaget. Vi anser att det vore oansvarigt att 
lägga fram förslaget för genomförande innan en ordentlig och heltäckande 
konsekvensanalys har gjorts av dess effekter. 
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