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»Vårdval Stockholm kommer
att innebära fri etablerings-
rätt för husläkare efter aukto-
risation med en enhetlig och
rättvis ersättningsmodell, vil-
ket ger fler läkare möjlighet
att hjälpa till att utveckla
sjukvården i Stockholms
län.«

Det låter Christer Wenner-
holm (m), förste vice ordfö-
rande i landstingsstyrelsen i
Stockholm och gruppledare
för moderaterna, hälsa i mejl
via sin pressekreterare. 

Wennerholm hävdar att så-
väl oppositionen som den mo-
derata partigruppen och den
moderata sjukvårdsgruppen
har fått information om arbe-
tet med Vårdval Stockholm
och att Christian Fischer-
ström ingått i båda dessa mo-
derata grup-
per. »Det är
beklagligt att
Fischerström
inte haft möj-
lighet att ta del
av all den in-
formation,
som givits till
de förtroende-
valda. Men det
får inte hindra eller stoppa
vårt arbete med att få en bätt-
re sjukvård. Byråkrati får
aldrig gå före patienternas be-
hov«, skriver han.

– Ren lögn, säger Christian
Fischerström.

– Det har inte givits någon
information om regelboken
till partigruppen och mig. Och
jag har inte ingått i någon sjuk-

vårdsgrupp som fått informa-
tion. Jag hittade informatio-
nen på nätet två–tre dagar
innan beslutet skulle fattas
och försökte påverka innehål-
let, men då var det för sent, sä-
ger Fischerström.

Modellen införs nu för att
uppfylla ett vallöfte, skriver
Wennerholm.

»Vissa anser att vårt arbete
går för långsamt, andra att det
går för fort.«

I de juridiska frågorna hänvi-
sar Wennerholm till landsting-
ets chefsjurist Anne Rundqu-
ist. Hon säger apropå sekretes-
sen att den aktuella skrivning-
en har funnits i tidigare avtal.

– Om man behöver granska
journalhandlingar får man ut-
forma undersökningen så att
det inte blir sekretessbrott.
Det är klart att landstinget inte
tvingar in någon i sekretess-
brott.

Hon anser inte att det stri-
der mot Avtalslagen att avtals-
villkoren kan ändras. Tanken
är att det ska vara möjligt att
en gång per år vid behov juste-
ra ersättningarna samt kom-
plettera och förtydliga upp-
drag och förändra kvalitetspa-
rametrarna.

Hon hänvisar också till
principer landstingsfullmäk-
tige beslutat om, bland annat
att modellen ska uppmuntra
till etablering. Hon menar att
om avtalet läses i sin helhet,
syftet beaktas och olika fakto-
rer vägs samman så kan inte
avtalet anses innehålla oskäli-
ga villkor. ■
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– Här kan du helt plötsligt
åläggas en kostnad som kan
vara jättestor.

En del andra formuleringar
kallar han »märkliga«, bland
annat den att vårdgivarens
skadeståndsansvar inte är be-
gränsat av de belopp som om-
fattas av vårdgivarens försäk-
ringar.

– Det betyder att jag aldrig
kan försäkra mig mot skade-
ståndskrav från landstinget.
Var slutar ansvaret?

Han uppmanar taxeläkare
som går in i systemet att vid
sidan om auktorisationen
skriva ett särskilt avtal med
landstinget om rätt att återgå
till taxan om de lämnar Vård-
val Stockholm.

– Har man inte den skriv-
ningen så har landstinget rätt
att pröva om man får återgå
till taxan när verksamheten i
Vårdval Stockholm löper ut.
Vi vet alla vad den prövning-
en leder till, nämligen att
man är av med sin taxean-
slutning.

Det är inte heller säkert att
systemet klarar sig undan
upphandlingskravet. Enligt
regelboken kan landstinget
göra ändringar och tillägg för
enskilda vårdgivare, det vill
säga att en entreprenör kan
få bättre villkor än de andra. 

– Då bör alla få vara med
och konkurrera.

I sjukvården finns bara en

beställare. Därför behövs sta-
diga och långsiktiga villkor
för att en entreprenör ska
våga satsa, menar Fischer-
ström.

En blocköverskridande över-
enskommelse hade därför va-
rit bäst, anser han och många
med honom. Oppositionen
har kallat den borgerliga ma-
joritetens hantering av frå-
gan för ett »veritabelt svine-
ri« ur demokratisk synvinkel,
bland annat för att förslaget
inte skickades till oppositio-
nen förrän natten innan be-
slutet skulle tas. I ett särskilt
uttalande apropå beslutet sä-
ger de socialdemokratiska le-
damöterna i landstingssty-
relsen att de vid ett maktskif-
te ser sig »helt oförhindrade
att genomföra omfattande
förändringar alternativt helt
ompröva den nu beslutade
modellen«.

Men inte ens den moderata
partigruppen fick se förslaget
innan. Christian Fischer-
ström beskriver det »demo-
kratiska underskottet i frå-
gan« som »fundamentalt«.

– Hade man lyssnat på sin
partigrupp så hade man kan-
ske sluppit hamna i en situa-
tion där man genomför sy-
stem som strider mot lag-
stiftning och som gör villko-
ren osäkra.

Elisabet Ohlin
Läs Regelboken på ‹www.sll.se›

Christian Fischerström lämnar sina uppdrag som moderat landstings-
politiker. Han kan inte försvara Vårdval Stockholm som jurist och
medborgare.

– Vi tycker mångfald i vården
är bra. Om man skall söka auk-
torisation som självständig
vårdgivare måste bedömas av
den enskilda individ eller den
grupp som planerar att driva
verksamheten. Den kritik vi
haft mot förslaget framgår av
vår artikel i LT nr 30/2007 sid

2174–5. Kritiken handlar
främst om att systemet tagits
fram under tidspress och med
bristande facklig samverkan,
att systemet i delar är alltför
detaljreglerat samt att ersätt-
ningsmodellen riskerar att slå
väldigt olika, säger ordförande
Thomas Flodin. ■
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