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Åtgärder för ekonomi i balans 
 
Med anledning av det tjänsteutlåtande (HSN 1409-1151) som förelagts Hälso- och 
sjukvårdsnämndens möte den 16 mars 2015 vill vi från de privata aktörerna kraftigt 
ifrågasätta såväl delar av åtgärdspaketet, som det sätt på vilket detta handläggs. 
 
Vi ifrågasätter naturligtvis inte landstingets behov av kostnadsbesparingar, men vi kan 
inte acceptera att detta återigen ska gå ut över kontrakterade leverantörer som till fullo 
uppfyller träffade överenskommelser om kvalitet och produktivitet.   
 
Vi har vid flera tillfällen och i många sammanhang, inte minst i Branschrådet, tryckt på 
att det inte är hållbart att fortsätta en utveckling där vårdgivarna inte kompenseras för 
rimliga kostnadsökningar. Givetvis ska vi alla medverka till en ökad effektivitet i 
systemet, men vi menar att vi gör det redan nu och inte minst har vi gjort det genom att 
under flera år verka utan rimliga kompensationer, något som över huvud taget inte 
förekommit i merparten av vårdvalen. Detta har sparat åtskilliga kronor för landstinget. 
Till det kommer ett flertal upphandlingar som markant sänkt priset för den vård som 
utförs till invånarna i länet. Vi bifogar det brev till sjukvårdsförvaltningens ledning som 
vi skickade efter senaste branschrådet där vi åter lyft frågan om behovet av en 
gemensam dialog. 
 
Men åter negligeras våra uppmaningar, att i dialog och samverkan vidareutveckla och 
säkerställa den vård som framgångsrikt bedrivs av de privata aktörerna genom att 
beställaren nu föreslår att inte bara låta ersättningsnivåerna förbli okompenserade för 
kostnadsökningarna utan dessutom sänka dessa med 5%.  
 
Att dessutom göra detta genom ett beslut som ska tas den 16 mars för att gälla från den 
1 juni, dvs endast 2,5 månader senare, är inte bara upprörande, det är inte förenligt med 
ett förtroendefullt och väl fungerande samarbete. Det finns ingen möjlighet för oss att 
ställa om kostnadsbilden med den framförhållningen.      
 
Vi ser uppenbara risker med att detta kommer att öka produktionen på bekostnad av 
såväl kvalitet och utveckling, som en ökad arbetsbörda på redan hårt tyngda 
medarbetare. En utveckling som vi på alla sätt vill motverka och som vi är övertygade 
om kommer att leda till att flera seriösa aktörer ”kastar in handduken”.  
  
Vi har efterlyst dialog kring hur vi gemensamt kan bidra till en sund och verkningsfull 
utveckling där vi tillsammans ser över hur kostnadsökningarna kan motverkas, 
effektiviteten höjas och rätt vård utföras på rätt vårdnivå. Vi är övertygade om att kan ge 
minst lika stora besparingar som den nu föreslagna sänkningen av ersättningsnivåerna. 
Vi vädjar åter att lyssna på oss och ta tillvara de kunskaper vi besitter innan man vidtar 
åtgärder utan några som helst konsekvensanalyser.   
 



Vi ser nu att trots att kostnaderna är mångdubbelt högre för vård på våra stora offentligt 
drivna akutsjukhus så satsas ytterligare medel i dessa på bekostnad av en effektiv och 
kostnadssparande vård i den privat bedrivna verksamheten. Att ytterligare en gång 
skjuta till pengar utöver överenskomna avtal bekräftar en felaktig styrmodell för de 
landstingsägda akutsjukhusen. Det går tvärs mot den utveckling som vi förespeglats 
under flera år I tjänsteutlåtandet står det att ”Stockholms läns landstings satsning på 
morgondagens vård, Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, är beroende av att 
landstinget har en stabil ekonomi”. Vi skulle vilja lägga till att planen också är beroende 
av aktörer som vågar investera i vård utanför akutsjukhusen. Om samarbetet sker på 
villkor som detta tjänsteutlåtande ger uttryck för är det tveksamt om någon kommer att 
göra det framöver. Vi är många aktörer som har gjort eller planerar att göra stora 
investeringar utifrån ett scenario där vår kunskap och verksamhet har varit efterfrågad 
och välkomnad i syfte att ge medborgarna så mycket vård som möjligt med begränsade 
skattemedel. Förtroendet för landstinget som en långsiktig samarbetspartner riskerar 
med detta beslut till förslag att kraftigt naggas i kanten.  
 
Vi vädjar därför till majoriteten att: 
 

 Förslaget om att sänka ersättningsnivåerna med 5% från och med 1 juni 
bordläggs. 

 Landstinget intensifierar analyserna av vårdvalens kostnadsdrivande faktorer 
och ser över om olika takkonstruktioner för volymer kan införas och om det finns 
vissa vårdgivare som inte följer givna regler 

 Landstinget snarast inleder ett konstruktivt utvecklingsarbete tillsammans med 
företrädare för den privat bedrivna vården i syfte att gemensamt utveckla 
vårdvalen och vårdavtalen så att de gemensamma skattemedlen används på ett 
så optimalt sätt som möjligt 
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