Motion

Behandla alla vårdcentraler lika
Västmanlands primärvård vilar på två starka ben. Den ena är de regiondrivna vårdcentralerna, det
andra är de privat drivna vårdcentralerna. Båda benen är lika viktiga och levererar oftast god vård med
hög kvalitet till väldigt många västmanlänningar.
Kraven på alla vårdcentraler i länet är desamma, de ska leverera samma goda vård på samma villkor.
Vi ställer samma krav på privata som regiondrivna. Det ska vara likvärdiga krav, och kraven ska vara
höga när det gäller kvalitet och verksamhetsutbud.
Men när det gäller ekonomi behandlar vi vårdcentralerna olika. Ersättningen för utfört uppdrag är lika,
men om en regiondriven vårdcentral går med förlust på årsbasis så skjuter regionen till pengar. Om en
privatdriven vårdcentral går med förlust så får den till sist lägga ner.
Mellan 2015-2018 gick de regiondrivna vårdcentralerna back med sammanlagt 47 miljoner kronor.
Underskotten behålls till följande år enligt regionens resultatregleringsmodell, men under dessa år har
regionen även skjutit till 31,7 miljoner kronor till primärvårdens totala budget som ett extra tillskott. En
mindre del av dessa pengar har gått till speciella primärvårdsverksamheter som jourmottagningen och
asylhälsan, men den största delen handlar om ett tillskott till vårdcentralerna på grund av
merkostnader för inhyrd personal. De privata vårdcentralerna har inte fått några extra tillskott, trots att
de verkar på samma marknad där utbildad vårdpersonal är en bristvara. För 2015 blev de regiondrivna
vårdcentralerna kompenserade för införandet av Cosmic, något de privata inte blev.
Likabehandlingsprincipen blir således satt åt sidan. Det blir inte konkurrens på lika villkor. Även om
antalet regiondrivna vårdcentraler som går med förlust har minskat i antal, så var det ändå sex
regiondrivna vårdcentraler som gick back under 2018. I en privat koncern hade det inte varit hållbart.
Modeller för att skapa jämlika villkor finns. Region Norrbotten har tidigare kompenserat privata
vårdcentraler, men drog olyckligtvis in ersättningen trots att de regiondrivna vårdcentralerna gick med
större underskott än någonsin. Vi menar dock att Norrbottens modell kan vara lämplig att använda sig
av och att det är av stor vikt ur ett rättviseperspektiv att kompensera de privata vårdcentralerna.
Med anledning av ovanstående yrkas:

Att Region Västmanland tar fram en ersättningsmodell som kompenserar privatdrivna vårdcentraler
när de regiondrivna går med underskott
Att Region Västmanland tar fram nya riktlinjer för konkurrensneutralitet mellan vårdcentraler
Att Region Västmanland vid kommande årsbokslut använder ovanstående modell för att likvärdigt
kompensera samtliga vårdcentraler i länet
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