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Sedan 1 januari 2010 har patientens rätt att välja utförare av hälso- och 
sjukvårdstjänster inom primärvården varit lagstiftad. För att valfriheten ska 
kunna vara reell har lagstiftaren också angett att landstingen ska organisera 
primärvården så att alla utförare behandlas lika och att vårdvalssystem ska 
införas enligt lagen om valfrihetssystem. 

Sedan 2010 har hundratals nya vårdcentraler etablerats i landet. 
Regeringens egen analysmyndighet pekar på att patienter har fått kortare 
avstånd till vården och värdesatt valfriheten. Enkäter tyder på att 
patientnöjdheten har ökat. Samtidigt har kostnaderna varit under kontroll 
vid införandet av vårdval i primärvården. De studier som gjorts på 
vetenskaplig grund, bland annat i Stockholm, visar att 
valfrihetsreformernas påverkan på jämlikheten i vården inte är negativ. 

Konkurrensverket har i återkommande rapportering beskrivit att 
tillkomsten av nya utförare i huvudsak har tillkommit på 
konkurrensneutrala villkor, även om vissa landsting fortfarande gynnar de 
egna vårdcentralerna. 

Vårdvalsreformen har således lett till att patienterna i dag har en ökad 
valfrihet som de också utnyttjar. Samtidigt har reformen gett effekten att de 
nya etableringarna stärkt primärvårdens möjligheter att möta människors 
hälso- och sjukvårdsbehov på annat sätt än tidigare. Det finns mer resurser 
knutna till primärvården i dag än jämfört med perioden innan införande av 
nuvarande lagstiftning. 

Stockholms läns landsting ser inga positiva effekter för patienterna i de nu 
föreslagna ändringarna. Det är också oklart varför regeringen vill begränsa 
möjligheten till nyetableringar av utförare inom primärvården. Även om 
Stockholms läns landsting har upprätthållit konkurrensneutralitet mellan 
offentliga och privata utförare även innan nuvarande lagstiftning, så har det 
ingalunda varit fallet i hela landet. En ändring av nuvarande villkor kan, 
tvärtemot vad regeringen möjligen avser, medföra att det blir än svårare att 
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styra resurser och kompetens för god primärvård på lika villkor över hela 
landet. 

Sammantaget anser Stockholms läns landsting att det ännu finns hög 
relevans i de förslag som återfanns i regeringens proposition 2008/09:74 
om Vårdval i primärvården. Likaså har argumenteringen i Socialutskottets 
betänkande 20o8/o9:SoU9 ännu giltighet. 
De ändringar som nu föreslås flyttar makt, inflytande och delaktighet från 
patienterna till landstingen och det är svårt att se hur den kommande 
Patientlagen från 1 januari 2015 kommer att kunna fungera. De finns risk 
för att patienter kommer att ha mindre valfrihet i sitt eget landsting än vad 
de har möjligheter till att välja utförare i andra delar avlandet. 

Landstinget i Stockholm delar inte regeringens uppfattning att den 
kommunala självstyrelsen är viktigare än patienters rätt till villkor som är 
igenkännbara över hela landet. 

I Stockholm kommer den fortsatta planeringen utgå från de 208 
husläkarmottagningarna som samtliga är offentligt finansierade och 
baserade på lagen om valfrihetssystem. 60 procent av dessa mottagningar 
drivs i annan ägarform än landstingets egenregi. I Stockholms läns 
landsting finns nu sammantaget 31 olika vårdvalsområden. Syftet har varit 
och kommer att vara att utnyttja de medicintekniska framstegen till att 
etablera vård utanför akutsjuldiusen samtidigt som patienters rätt och 
valfrihet ska öka. 
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