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T oivo Heinsoos slutbetänkande »Regler för 
etablering av vårdgivare« i utredningen om 
patientens rätt var tänkt att skapa ett sy-
stem för mångfald inom den öppna specia-

liserade vården. Tanken var också att systemet, 
kallat lag om vårdgivaretablering (LOVE), skulle er-
sätta den gamla lagstiftningen, lag om läkarvårds-
ersättning (LoL), populärt kallat »taxan«. 

Eftersom både taxan och det alternativa etable-
ringssystemet för privatdriven vård, lagen om of-
fentlig upphandling (LOU), under längre tid varit 
föremål för en ibland animerad diskussion efterly-
ser många långsiktigt hållbara spelregler. Ett flertal 
upplevde att regeringen inför valet 2006 gav löfte 
om en lösning.

För närvarande ser det inte ut att hända så mycket 
konkret med Heinsoos förslag LOVE. Flera tunga 
remissinstanser har framfört kritik. Kritiken hand-
lade dels olika intressenters osäkerhet kring makt-
fördelning och inflytande i systemet, dels om oklar-
heter i fråga om hur systemet LOVE i sig skulle in-
teragera med etableringssystemen LOU och lagen 
om valfrihetssystem (LOV).

LOV, populärt kallat Vårdval, är sedan den till-
kom 2009 tvingande för landstingen inom primär-
vården. Då LOVE nu hamnat i »vänteläge« så vill 
flera sjukvårdshuvudmän, styrkta av erfarenheter-
na från primärvården, i stället använda vårdvals-
lagstiftningen för att utveckla mångfalden inom 
den öppna specialiserade vården. 

Viljeinriktningen är på flera sätt vällovlig och in-
tressant för att skapa dynamik inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, men den väcker också en del frå-
geställningar som Läkarförbundet vill diskutera.

V årdvalslagstiftningen är inte nationellt 
tvingande, med undantag för primär-
vårdssektorn och till skillnad från LoL. 
Detta är problematiskt om målet är bra 

spelregler för mångfald inom den öppna specialist-
vården och som är lika över landet. 

Risken är att de sjukvårdshuvudmän som hela ti-
den är mer benägna att ta till sig mångfaldsidén drar 
till sig läkare och andra leverantörer av sjukvårds-
tjänster medan landsting som är mindre intressera-
de av annat än produktion i egen regi får rekryte-
ringsbekymmer. En tydligare nationell strategi 
måste här till för att systemet ska bli robust och inte 
skapa ojämlik vård.

Ett utvidgat vårdval måste ge möjligheter för lä-
kare att kombinera tjänstgöring vid slutenvårdskli-
niker med öppenvårdsinsatser. Många önskar också 
flexibilitet så att den kombinationen kan ske inom 
olika driftformer. Det förutsätter givetvis att det 

finns en bibehållen trovärdighet utifrån konkur-
rensaspekter. 

Att beakta när man designar öppenvårdssystemet 
i ett utvidgat vårdval är att det torde vara lättare att 
utveckla och genomföra modeller av enkla tjänster 
och att mer komplexa tjänsteerbjudanden har svå-
rare att uppstå. Det kan vara tydligare och lättare 
att följa upp, men det kan också begränsa. Med de 
erfarenheter som finns från primärvården bör man 
också undvika modeller som skapar hinder för ny-
etablering.

Jag efterlyser slutligen en diskussion om hur sjuk-
husvården interagerar med systemförändringen. 
Det är också nödvändigt att ställa den eviga frågan 
om det är trovärdigt ur ett konkurrensneutralitets-
perspektiv, att samma juridiska person (landsting-
et) är både finansiär och producent i egen regi?  

S ammanfattningsvis är aktiviteterna i vissa 
landsting – med att utveckla vårdvalsmodel-
lerna inom hela den öppna hälso- och sjuk-
vården – intressanta och vällovliga. Vård-

branschen som tjänstesektor kännetecknas av kom-
plexitet och hög kompetens, men för svenskt vid-
kommande också av att själva vårdtjänsten utförs 
inom i stort sett bara offentlig produktion. 

Mångfald ska ge utrymme för såväl stora som små 
verksamheter och med olika driftformer i en kon-
kurrensneutral miljö.  För de läkare som antingen 
redan verkar utanför landstingen eller går i sådana 
tankar, så ger vårdvalsmodellen rätt hanterad tydli-
gare spelregler för etablering, investering med 
mera. Detta är bra! 

Kvar finns dock många stora frågor när det gäller 
utvecklingen av vårt sjukvårdssystem. Det är såle-
des viktigt att behålla en samlad målbild i den fort-
satta processen. ■

Utvidgat vårdval – hur långt?
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