Interpellation om vidtagna åtgärder rörande ersättningen till nätläkarbolag för digitala
vårdbesök utanför region Västmanland
Till ansvarigt regionråd
Stoppa svinnet- vård efter behov !
Regionernas utgifter för den så kallade utomlänsersättningen till nätläkarbolagen för patienter som
söker digital vård utanför den egna regionen ökar lavinartat. I Västmanland har kostnaden för sådana
besök ökat från fyra till tjugo miljoner på några få år.
Nätläkarbolagens tillväxt är nästan helt baserad på utomlänsersättningen. Den vårdcentral vi är listade
hos ersätts med en stor andel fast ersättning och en mindre andel i form av besöksersättning. För
tillfälligt inresta patienter finns ingen fast ersättning och därför är utomlänsersättningen per besök
högre.
Det är denna högre ersättning nätläkarbolagen bygger sina vinster på. SKR har försökt hejda
utvecklingen genom att sänka utomlänsersättningen till 500 kronor, men det har inte hjälpt.
Nätläkarbolagen fortsätter att ta en växande del av kakan för de ofta medicinskt enklaste fallen och
regionens kostnad skenar.
I ett samverkansråd, där Västmanland ingår, har hela sju län gemensamt begärt av SKR att förändra
hela ersättningsmodellen. Inom SKR finns starkt stöd för en sådan förändring. Företrädare för den
styrande minoriteten har uttryckt att modellen skulle behöva förändras i grunden och uppgivit att
region Västmanland arbetar med frågan.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga regionrådet:
- På vilket sätt arbetar den styrande minoriteten i dag med frågan om en grundläggande
förändring av systemet med ersättning för digitala vårdbesök utanför regionen?
- Vad har hänt med den begäran som framställts av sju regioner till SKR om vittgående
förändringar av systemet med ersättningar för digitala vårdbesök utanför den egna regionen?
- Anser regionrådet att region Västmanland bör fatta ett beslut om att slopa ersättningen för
digitala vårdbesök som sker utanför regionen?
- Om inte, på vilket sätt anser regionrådet att de skenande kostnaderna systemet ger upphov
till ska minskas?
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