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Interpellationssvar
Angående åtgärder rörande ersättning till nätläkarbolagen
Interpellanten Fredrik Stockhaus (V), ställer fyra frågor angående åtgärder
rörande ersättning till nätläkarbolag för digitala vårdbesök utanför Region
Västmanland:
•
•
•
•

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?

Frågan om framväxten av nätläkarbolag med nationell närvaro och krocken
med vårt decentraliserade hälso- och sjukvårdssystem är bekymmersam och
angelägen. Med anledning av att det i grunden är en systemfråga ligger
beslutsmakten hos riksdagen. Regionen kan dock inte vara passiva inför den
minskade makten över resursfördelningen som underminerar vår
prioriteringsordning utifrån från behov.
Regionstyret arbetar politiskt mot den nationella nivån och regeringskansliet
bereder för tillfället SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård
baserad på behov och kontinuitet, som innefattar förslag om hur den digitala
vården kan integreras i nuvarande system. Region Västmanland har lämnat ett
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remissyttrande som är positivt till utredningens förslag om att nätläkarna
måste etablera sig med fysisk verksamhet i varje region vars invånare man ska
kunna erbjuda digitala kontakter.
I december 2020 beslutade regionstyrelsen om en fortsättning av centralt
kostnadsansvar till 80 procent för kostnader relaterade till nätläkarna, i syfte
att underlätta för vårdcentralerna och undvika undanträngningseffekter.
Ärenden innefattade även beslut om uppdrag till hälso- och
sjukvårdsdirektören att utreda möjligheten att tillämpa en annan modell för
reglering av nätläkartjänster och nätläkarkostnader. Uppdraget ska
återredovisas till regionstyrelsen under 2021.
Regionstyret följer därutöver noggrant Västra Götalandsregionens beslut att
undersöka förutsättningar att slopa ersättningen för digitala vårdbesök
utanför den egna regionen. Delrapporten till vårdvalsberedningen i VGR
konstaterar att för att uppnå målet med att helt stoppa utbetalning av
ersättning till nätläkarbolagen behöver lagstiftningen förändras eller
riksavtalet med tillhörande utomlänsprislistor. Slutrapport ska lämnas till maj.
Region Västmanland har för egen del lyft frågan till Samverkansnämnden
Mellansverige om en begäran att via SKR föra samtal om konsekvenser och
åtgärder gällande nuvarande regelverk för digitala tjänster och utomläns vård.
Samverkansnämndens arbetsutskott är överens om att lyfta frågan till SKR
men samtidigt för egen del utveckla de digitala tjänsterna för att förbättra
tillgängligheten till vården utifrån befolkningens behov med bibehållen
kostnadseffektivt.
Med det anser jag interpellationen besvarad,
Denise Norström (S), regionråd
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