Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län den 14 december 2015

Nya Hälsovalet: Ett steg i rätt riktning men inte
inte tillräckligt
Idag fattade landstingsstyrelsen beslut om ny uppdragsbeskrivning och ersättning för
Hälsoval Kalmar län 2016, landstingets vårdvalsmodell för primärvården. Där återfinns
Alliansförslag som majoriteten röstade ner så sent som i november men saknas
samtidigt en viktig åtgärd som på allvar skulle kunna stimulera en mer lättillgänglig
primärvård.
– Majoriteten röstade ner vårt budgetförslag om att införa en filialersättning men i det nya
Hälsovalet finns det nu med. Det är ett steg i rätt riktning för fler vårdmottagningar på mindre
orter, men jämlik, patientsäker och tillgänglig primärvård i hela länet förutsätter också en
vårdvalsmodell som är konkurrensneutral. På den punkten vägrar majoriteten styvnackat att
gå oss till mötes, säger Christer Jonsson (C).
– Majoriteten fortsätter att missgynna privata hälsocentraler genom att tillåta landstingets
egna hälsocentraler att gå med stora underskott som landstinget täcker upp för. En privat
utförare har inte den möjligheten, utan måste gå runt på sikt eller lägga ner. I praktiken
innebär detta att privata utförare får mindre ersättning för samma insats. Det är inte
konkurrensneutralt och det går inte låta bli att misstänka att majoriteten försöker svälta ut
privata utförare av ideologiska skäl, säger Malin Sjölander (M)
– Vi presenterade ett konkret förslag idag om hur Hälsovalet kan bli konkurrensneutralt, men
majoriteten sa nej. Nuvarande snedvridning i Hälsovalet innebär att vi Kalmar län inte har fått
se så många nyetableringar som på andra håll i landet och att befintliga privata hälsocentraler
riskerar att försvinna på sikt. Majoriteten låter ännu en gång ideologin går före medborgarnas
bästa, säger Gudrun Brunegård (KD).
– En förstärkning av landsbygdsersättningen, som nu finns med i nya Hälsovalet, är ännu ett
Alliansförslag som majoriteten röstade ner i budgetfullmäktige. Det var ett förslag för rättvis,
patientsäker och lättillgänglig vård i hela länet som majoriteten nu försöker göra till sitt eget.
Därför vill jag vara tydlig med att vi i vårt budgetförslag var beredda att satsa 15 miljoner
kronor mer än majoriteten på Hälsovalet. Det nya Hälsovalet är ett steg i rätt riktning, men
långt ifrån tillräckligt, säger Pierre Edström (L)
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