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Frågor och svar Dialogmöte Hälsovalen 2022-09-19 

Besvarade av ledamöter HSN 
Fråga 1: Om budgetbeslut tas så sent, varför inte ändra införandedatum till 
tex 1/7? 

Centerpartiet: Det finns också satsningar/förbättringar i 
förfrågningsunderlaget som är bra om vi kan få på plats så tidigt som 
möjligt. Så handlar hela tiden om en balansgång, men att införa det vid 
årsskiftet tror vi är bra för att också ge ett helt år med de nya regelverken 
innan nästa ändring ska ske. 

Liberalerna: Datum sätts enligt framtaget årshjul för alla verksamheter i 
Regionen och målet är snarare att tidigarelägga budgetbesluten om det är 
möjligt. 

Miljöpartiet: Miljöpartiet är öppna för diskussion om att ändra 
införandedatum om det bedöms vara till vårdens fördel. 

Moderaterna: Datum sätts enligt framtaget årshjul för alla verksamheter i 
Regionen och målet är snarare att tidigarelägga budgetbesluten om det är 
möjligt. 

Kristdemokraterna: Datum sätts enligt framtaget årshjul för alla 
verksamheter i Regionen och målet är snarare att tidigarelägga 
budgetbesluten om det är möjligt. 

Socialdemokraterna: Eftersom förfrågningsunderlagen för varje år är nära 
kopplade till budget så är det eftersträvansvärt att de också följer 
budgetåren, inte minst för att beslutade resurstillskott ska komma ut i 
verksamheten så snabbt som möjligt. Men om det råder samstämmighet 
bland leverantörerna om att de sena besluten lämnar för lite tid för att 
implementera förändringarna skulle vi vara öppna för att diskutera ett något 
senare datum för ikraftträdande. 
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Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Är en fråga för majoriteten huvudsakligen men vi kan 
tänka oss att diskutera frågan om det finns starka önskemål. 

Fråga 2: Varför sätter vi inte ett rekommenderat tak? 

Centerpartiet: Ett rekommenderat tak kan alltid innebära att det finns risk 
för att det blir fler listade per läkare än vad som är genomförbart, därför 
skulle intentionerna med hela fastläkarsatsningen i så fall falla – att 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

Liberalerna: Liberalerna vill verka för att det rekommenderade taket från 
Socialstyrelsen ska sättas även i Skåne från och med 2024. Det är något som 
behöver diskuteras närmare inom politiken och i samråd med professionen. 

Miljöpartiet: Vi håller med om at det behövs ett riktvärde för hur många 
patienter en läkare kan ha listade men ser också svårigheter med att i nuläget 
sätta ett absolut tak som är samma oavsett vilken sammanlagt vårdtyngd de 
listade har. Vi ser också att det är viktigast att de som är äldre eller kroniker, 
prioriteras att listas. 

Moderaterna: Vi sätter ett listningstak på 1100 patienter för att öka 
tryggheten och tillgängligheten för patienten, men även för att få en bättre 
arbetsmiljö i vården. För att se till så att vi når de målen väljer vi att sätta ett 
övre tak som inte får överstigas. 

Kristdemokraterna: Vi sätter ett listningstak på 1100 patienter för att öka 
tryggheten och tillgängligheten för patienten, men även för att få en bättre 
arbetsmiljö i vården. För att se till så att vi når de målen väljer vi att sätta ett 
övre tak som inte får överstigas. 

Socialdemokraterna: Socialstyrelsen har beslutat om ett rekommenderat 
riktvärde om 1100 listade per läkare och den rekommendationen gäller 
förstås även för skånska vårdcentraler. Det är också ett mål som vill vi 
arbeta mot. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Socialstyrelsens rekommendation om 1100 listade är 
relevant även i Skåne. Vi arbetar gärna för att detta mer konkret 
förverkligas. 

  



3 (17) 

Fråga 3: Om man ställer kravet på 1100 listade Då måste ersättningsnivån 
höjas i motsvarade grad! Hur ställer ni er till detta? 

Centerpartiet: Vi ser inte att ersättningsnivån nödvändigtvis måste höjas 
med anledning av detta. 

Liberalerna: Ersättningsnivåerna sätts utifrån flera olika parametrar, inte 
bara antal listade. Men ändras förutsättningarna med antal listade behöver 
ersättningar ses över för vad det innebär relativt befolkningsansvar mm. 

Miljöpartiet: Om frågan syftar på Socialstyrelsen rekommenderade 
riktvärde på 1 100 invånare per specialistläkare så är det inte ett krav, utan 
just ett riktvärde. 

Moderaterna: Ersättningsnivåerna sätts utifrån flera olika parametrar, inte 
bara antal listade. Men ändras förutsättningarna med antal listade behöver 
ersättningar ses över för vad det innebär relativt befolkningsansvar mm. 

Kristdemokraterna: Ersättningsnivåerna sätts utifrån flera olika 
parametrar, inte bara antal listade. Men ändras förutsättningarna med antal 
listade behöver ersättningar ses över för vad det innebär relativt 
befolkningsansvar mm. 

Socialdemokraterna: Utifrån den information vi fått finns det inga planer 
på att skriva in ett sådant krav i FFU 2023. Det är dock ett mål som vi 
långsiktigt vill arbeta emot och det förutsätter naturligtvis att 
verksamheterna får tillräckligt med resurser för att göra det möjligt. 

Sverigedemokraterna: Ersättningsnivåerna behöver kontinuerligt ses över 
så att de ger goda förutsättningar för arbetet i primärvården. 

Vänsterpartiet: Varje verksamhet måste ges resurser för att uppfylla sina 
åtaganden. Hur detta exakt skall lösas i det aktuella fallet är något vi 
behöver titta på. 

Fråga 4: I stora områden i Skåne har vi svårt att rekrytera både läkare och 
sjuksköterskor och trots ökade ersättningar kan vi inte bemanna. Hur ser ni 
på att alla skåningar ska få en jämlik vård utifrån detta? 

Centerpartiet: Bemanningsproblemen finns inte enbart i Skåne utan är ett 
nationellt bekymmer där vi behöver tillsammans i hela landet möta 
kompetensförsörjningsutmaningen. Exempelvis tycker vi i Centerpartiet att 
avsätta mer tid för handledning och att utbilda nya handledare för att ta emot 
studenter. Vilket förbättrar möjligheterna till kompetensförsörjning på 
längre sikt. Utifrån kort sikt ser vi att erbjuda möjlighet till att 



4 (17) 

vidareutvecklas i sitt yrke och att jobba med förmånerna som erbjuds till 
personalen. 

Liberalerna: I ett valfrihetsystem blir det också ökat ansvar på den som 
bedriver verksamhet att konkurrera om personal. Alternativet är att ha mer 
centraliserad styrning på var och hur många vårdcentraler som får finnas, 
vilket inte är ett bra alternativ då det får andra negativa effekter på 
tillgängligheten. 

Miljöpartiet: För Miljöpartiet är det självklart sträva mot en så jämlik och 
jämställd hälso- och sjukvården som det går. Vård ska ges på lika villkor, 
utifrån behov. Tyvärr är det ju inte så idag. Tillgängligheten varierar mellan 
stad och landsbygd och mellan olika delar av Skåne. 

Moderaterna: I ett valfrihetsystem blir det också ökat ansvar på den som 
bedriver verksamhet att konkurrera om personal. Alternativet är att ha mer 
centraliserad styrning på var och hur många vårdcentraler som får finnas, 
vilket inte är ett bra alternativ då det får andra negativa effekter på 
tillgängligheten. 

Kristdemokraterna: I ett valfrihetsystem blir det också ökat ansvar på den 
som bedriver verksamhet att konkurrera om personal. Alternativet är att ha 
mer centraliserad styrning på var och hur många vårdcentraler som får 
finnas, vilket inte är ett bra alternativ då det får andra negativa effekter på 
tillgängligheten. 

Vården har svårt att rekrytera medarbetare och viktigast här är väl att 
vårdens arbetsgivare behöver bli mer attraktiva som arbetsgivare. Det kan 
både gälla högre löner men inte sällan är bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor 
ännu viktigare. Exempelvis kan det ju vara att underlätta för den som 
pendlar till jobbet, att hitta schemaläggning som gör det enklare för de 
anställda att få ihop sina livspussel, skapa inflytande och delaktighet i hur 
man organiserar arbetsplatsen och arbetsuppgifterna och att erbjuda goda 
möjligheter till fortbildning. 

Socialdemokraterna: Vi ser den geografiska ojämlikheten i tillgång till 
primärvård som bekymmersam och något som behöver åtgärdas. Det verkar 
också vara ett problem som tilltagit under de senaste åren, då nyetableringar 
tenderar att koncentreras till centrala och välbärgade områden i större städer, 
vilket inte bara drabbar de som bor i mer glesbefolkade delar av Skåne, utan 
även de som bor i städernas socialt utsatta ytterområden. Det här beror 
rimligen på att ersättningssystemet i praktiken gör det mer lönsamt att driva 
vårdcentraler på vissa ställen än på andra, så här finns det av allt att döma 
behov av justeringar. Exakt vilka är svårare att svara på från vår nuvarande 
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roll som opposition, utan det är något vi skulle behöva analysera närmare 
tillsammans med tjänstemännen. Vi hade också gärna sett att det funnits en 
större möjlighet att politiskt styra var nya etableringar ska ske, för att på så 
sätt kunna ta större hänsyn till skåningarnas behov av vård. När det gäller 
bemanning och rekrytering så är det ett ansvar som ligger på leverantören, 
men i den mån vi kan vill vi naturligtvis förbättra förutsättningarna för en 
jämlik vård i hela Skåne också i detta avseende. Det verktyg vi framför allt 
har till vårt förfogande politiskt är dock ersättningsnivåerna, men om det 
finns andra förslag tar vi gärna del av dem. 

Sverigedemokraterna: Kompetensförsörjningen är den viktigaste frågan 
för att skåningarna ska få god vård i tid. Det är viktigt att hälso- och 
sjukvården blir en attraktiv arbetsplats som personal söker sig till - inte 
ifrån. 

Vänsterpartiet: Det är en enorm utmaning och något som vården behöver 
lösa. Den geografiska ojämlikheten är inte ok. 

Fråga 5: Var går gränsen för jämlikt geografiskt avstånd? 

Centerpartiet: Svårt att säga en specifik gräns, får avgöras lite från fall till 
fall. 

Liberalerna: Vad som är acceptabelt avstånd beror på vad det gäller för 
vård och vad medborgaren själv anser givet vad man önskar ha i sin närhet. 
Geografiska avstånd leder också till andra insatser som tex hemsjukvård och 
olikheter i hur Region Skåne jobbar med ansvaret över olika kommuner. 

Miljöpartiet: Det finns ingen exakt gräns utan det handlar om det 
övergripande målet att alla skåningar ska ha tillgång till god och nära vård. 
Se även svaret på fråga 6. 

Moderaterna: Vad som är acceptabelt avstånd beror på vad det gäller för 
vård och vad medborgaren själv anser givet vad man önskar ha i sin närhet. 
Geografiska avstånd leder också till andra insatser som tex hemsjukvård och 
olikheter i hur Region Skåne jobbar med ansvaret över olika kommuner. 

Kristdemokraterna: Vad som är acceptabelt avstånd beror på vad det 
gäller för vård och vad medborgaren själv anser givet vad man önskar ha i 
sin närhet. Geografiska avstånd leder också till andra insatser som tex 
hemsjukvård och olikheter i hur Region Skåne jobbar med ansvaret över 
olika kommuner. 

Socialdemokraterna: Se svar fråga 4. 
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Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Det beror i stora delar på vilka behov det handlar om. 
Sällanåtgärder är mer rimligt att man kan åka längre för, medan mycket 
annat behöver finnas i ens närområde. 

Fråga 6: Förändringen av vårdersättning har haft effekten av att det blir 
större valfrihet för individer i större städer. Vad är det politiska viljan 
gällande att göra det mer attraktivt att driva och/eller etablera nya 
vårdcentraler mer än 10 km utanför storstäderna. 

Centerpartiet: Samtidigt har det under den innevarande mandatperioden 
fattat beslut om förändringar i ersättningssystemet som gör att man får 
specifik ersättning för att driva vårdcentral utanför städerna för att på så sätt 
bidra till att fler vårdcentraler finns i mer än städerna. Se den s k geografiska 
ersättningen i förfrågningsunderlaget. 

Liberalerna: Valfrihet är såklart viktigt även utanför storstäderna och är 
något som vi arbetar för. Det har också skett en mycket stor etablering av 
privat vård över hela Skåne. Så etablering är inte ett systematiskt problem 
av stor omfattning. De vita fläckarna är väldigt få. Där arbetar vi hellre med 
ett sistahandsansvar för den regiondrivna vården om det bara gäller ett par 
platser i hela Skåne. 

Miljöpartiet: Det är bra att det lyfts att fler vårdcentraler behöver etableras 
utanför storstäderna. Miljöpartiet kommer att arbeta för att göra det mer 
attraktivt att driva och etablera vårdcentraler runt om i Skåne. Ökad 
digitalisering och satellitmottagningar till större vårdcentraler kan också 
vara sätt att öka tillgängligheten utanför städerna. 

Moderaterna: Valfrihet är såklart viktigt även utanför storstäderna och är 
något som vi arbetar för. Det har också skett en mycket stor etablering av 
privat vård över hela Skåne. Så etablering är inte ett systematiskt problem 
av stor omfattning. De vita fläckarna är väldigt få. Där arbetar vi hellre med 
ett sistahandsansvar för den regiondrivna vården om det bara gäller ett par 
platser i hela Skåne. 

Kristdemokraterna: Valfrihet är såklart viktigt även utanför storstäderna 
och är något som vi arbetar för. Det har också skett en mycket stor 
etablering av privat vård över hela Skåne. Så etablering är inte ett 
systematiskt problem av stor omfattning. De vita fläckarna är väldigt få. Där 
arbetar vi hellre med ett sistahandsansvar för den regiondrivna vården om 
det bara gäller ett par platser i hela Skåne. 
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Socialdemokraterna: Se svar fråga 4. 

Sverigedemokraterna: Det är viktigt att det finns hälso- och sjukvård även 
utanför storstäderna. De geografiska incitamenten bör ingå i diskussionerna 
kring ersättningsnivåerna. 

Vänsterpartiet: Den fria etableringsrätten har precis som ni skriver i frågan 
lett till en enorm koncentration till större städer och socioekonomiskt mer 
välställda områden. Vänsterpartiet menar att lagstiftningen behöver 
förändras så att regionen i mycket högre grad än nu kan styra detta, och i de 
fall regionens egna ersättningsmodeller förstärker detta behöver det 
analyseras och åtgärdas. 

Fråga 7: Vem har det övergripande ansvaret för prioriteringar inom 
primärvården? Ute i verksamheterna får vi till oss att covid-vaccinationer 
SKA prioriteras, hälsosamtal SKA prioriteras, telefontillgänglighet SKA 
prioriteras, tillgänglighet för att komma i fas med vårdskuld SKA 
prioriteras. Dock kan ingen svara på vad ska prioriteras bort?! Tacksam för 
förtydligande om vem eller vilka som har det övergripande ansvaret för 
detta. 

Centerpartiet: Det är alltid hälso- och sjukvårdsnämnden som har det 
övergripande ansvaret för och beslutar om förfrågningsunderlaget. Sedan är 
det verksamheterna som utifrån det regelverk som fastställts för hälsovalet 
sedan ansvarar för att bedriva verksamheten utifrån det medicinska 
perspektivet. 

Liberalerna: Ansvar för att leda det arbetet och göra prioriteringar ute i 
verksamheterna ligger hos berörda chefer. 

Miljöpartiet: Ansvaret ligger på flera nivåer, men ytterst är det det politiska 
styret som har ansvar över primärvården. Ansvaret för hur arbetet prioriteras 
på daglig basis och för hur arbetet läggs upp ligger på respektive huvudman 
eller enhet beroende på organisation. Vi vill dock understryka att vi behöver 
jobba förebyggande för att vårdskulden ska kunna minska, det handlar inte 
om att göra antingen eller. Den bästa och billigaste vården är den som inte 
behövs. Där har hälsosamtalen en viktig roll och skulle förebyggande arbete 
prioriteras bort så skapar vi sannolikt en ökad belastning och mer ohälsa 
längre fram. Miljöpartiet vill att Region Skåne satsar än mer på det 
förebyggande folkhälsoarbetet. 

Moderaterna: Ansvar för att leda arbetet och göra prioriteringar ute i 
verksamheterna ligger hos berörda chefer. 



8 (17) 

Kristdemokraterna: Ansvar för att leda arbetet och göra prioriteringar ute i 
verksamheterna ligger hos berörda chefer. 

Socialdemokraterna: Det här är en högst relevant fråga som antagligen 
borde diskuteras mer. Förfrågningsunderlagen förhåller sig inte till 
prioriteringar av detta slag, utan beskriver ett odelbart uppdrag där alla delar 
är lika viktiga. Om man ackrediterar sig som leverantör åtar man sig alltså 
att utföra detta uppdrag i sin helhet. Det är dock inte svårt att se att det kan 
skapa problem i praktiken när uppdraget utökas, även om denna utökning 
finansieras fullt ut, samtidigt som det råder stora svårigheter att rekrytera 
personal. I det läget måste nyttan av de nya uppgifter man vill skriva in i 
förfrågningsunderlagen vägas mot den risk för undanträngningseffekter som 
det kan leda till. Ansvaret för att göra den avvägningen ligger på hälso- och 
sjukvårdsnämnden, med stöd av tjänstemännen på avdelningen för hälso- 
och sjukvårdsstyrning. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Utifrån dagens modell med förfrågningsunderlag är detta 
en relevant och komplicerad fråga prioritera bort delar ser vi som tveksamt 
men eventuella avvägningar skall göras av HSN. Därför är det viktigt att det 
finns en balans mellan prioriteringarna och de ekonomiska möjligheterna att 
genomföra uppdraget. 

Fråga 8: Vad finns det för plan för att ta hand om de personer med 
hälsorisk som identifieras vid de riktade hälsosamtalen som utökas kraftigt 
framöver ex. tillkommer någon ökad ersättning så att fler resurser kan 
anställas ex. dietist, psykolog, diabetessköterska och hypertonisköterska för 
att arbeta hälsofrämjande och ta hand om de ny-identifierade och samtidigt 
upprätthålla en hög tillgänglighet för att möta vårdgarantin. 

Centerpartiet: Det finns ingen specifik plan för detta. Utan meningen är att 
de ska tas om hand på samma sätt som övriga patienter i behov av vård. 
Samtidigt kommer det på lång sikt bli samhällsekonomiskt lönsamt att ta 
hand om de patienter som identifieras vid riktade hälsosamtal i ett tidigt 
skede så att de inte utvecklar till exempel livsstilssjukdomar. 

Liberalerna: Detta ingår i beräkning av de ersättningar som ges och som 
getts utökad budget senaste fyra åren för att bygga upp. Även fortsatt 
budgetarbete för åren framöver ska beakta förflyttningen till nära vård där 
vårdcentralerna är avgörande. Samtidigt ser vi även stora möjligheter att 
fånga upp eventuella patienter tidig och på så sätt spara resurser långsiktigt. 
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Miljöpartiet: Det är en del av uppdraget att kunna erbjuda god vård för alla 
patienter. 

Moderaterna: Detta ingår i beräkning av de ersättningar som ges och som 
getts utökad budget senaste fyra åren för att bygga upp. Även fortsatt 
budgetarbete för åren framöver ska beakta förflyttningen till nära vård där 
vårdcentralerna är avgörande. Samtidigt ser vi även stora möjligheter att 
fånga upp eventuella patienter tidig och på så sätt spara resurser långsiktigt. 

Kristdemokraterna: Detta ingår i beräkning av de ersättningar som ges 
och som getts utökad budget senaste fyra åren för att bygga upp. Även 
fortsatt budgetarbete för åren framöver ska beakta förflyttningen till nära 
vård där vårdcentralerna är avgörande. Samtidigt ser vi även stora 
möjligheter att fånga upp eventuella patienter tidig och på så sätt spara 
resurser långsiktigt. 

Socialdemokraterna: Det ingår i vårdcentralernas grunduppdrag att ta ett 
helhetsansvar för sina listade patienters hälsa och tillhandahålla den 
kompetens som krävs för att göra det, vilket finansieras genom 
kapiteringsersättningen. Det är dock ett politiskt ansvar att se till att denna 
ersättning motsvarar uppdraget, både i termer av generell nivå och viktning 
utifrån de individuella patienternas behov. Kapiteringsersättningen har höjts 
markant under senare år, men vi ser att det finns behov både av ytterligare 
höjningar och att justera viktningen framöver. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill öka resurserna till sjukvården eftersom 
vi ser att det inte räcker. Just behovet av extra resurser kopplat till 
hälsosamtalen och möjligheten att följa upp dem är något som vi har lyft. 

Fråga 9: Hur ser politiken (L, M, SD) på kompensation för de ökade 
kostnader som primärvården tar över när slutenvården remitterar ut patienter 
i högre utsträckning. 

Liberalerna: Primärvårdens ansvar har utökats de senaste åren men 
samtidigt har även primärvården i Region Skåne fått historiskt stora 
ökningar i budget och budgetandel inom sjukvårdssektorn för att möta det 
ökade ansvaret. 

Moderaterna: Primärvårdens ansvar har utökats de senaste åren men 
samtidigt har även primärvården i Region Skåne fått historiskt stora 
ökningar i budget och budgetandel inom sjukvårdssektorn för att möta det 
ökade ansvaret. 
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Kristdemokraterna: Primärvårdens ansvar har utökats de senaste åren men 
samtidigt har även primärvården i Region Skåne fått historiskt stora 
ökningar i budget och budgetandel inom sjukvårdssektorn för att möta det 
ökade ansvaret. 

Sverigedemokraterna: Det är viktigt att det finns en bra balans mellan 
vilket utökat uppdrag primärvården tar för patienterna som remitteras ut och 
patienter som kvarstannar, så att det finns möjligheter för goda 
förutsättningar att ta hand om dessa patienter. Det behövs diskussioner och 
avstämningar, men även stödfunktioner för att detta ska kunna fungera 
optimalt. 

Fråga 10: Kan ni exemplifiera vilka avgränsningar som kan vara aktuella 
(dvs vad primärvården inte ska göra)? Exempel: Pat som söker på helgen för 
att få dokumenterat skador enbart av försäkringsskäl? 

Centerpartiet: Avgränsningar handlar alltid om en medicinsk avvägning 
och det är upp till professionen att avgöra det utifrån de övergripande 
regelverk som finns. 

Liberalerna: Patientens behov och vårdresa ska stå i centrum, inte 
avgränsningarna i sig. Primärvården ska inte göra det som kräver slutenvård 
och specialiserad vård där sjukhusets resurser krävs. Primärvården ska 
däremot vägleda patienten rätt om den söker vård som primärvården själv 
inte ska ge. 

Miljöpartiet: Primärvården ska utökas för att kunna avlasta sjukhusen, men 
i exemplet du lyfter är det ju rimligt att besöket genomförs på en veckodag i 
stället för på helgen. 

Moderaterna: Patientens behov och vårdresa ska stå i centrum, inte 
avgränsningarna i sig. Primärvården ska inte göra det som kräver slutenvård 
och specialiserad vård där sjukhusets resurser krävs. Primärvården ska 
däremot vägleda patienten rätt om den söker sådan vård hos primärvården. 

Kristdemokraterna: Patientens behov och vårdresa ska stå i centrum, inte 
avgränsningarna i sig. Primärvården ska inte göra det som kräver slutenvård 
och specialiserad vård där sjukhusets resurser krävs. Primärvården ska 
däremot vägleda patienten rätt om den söker sådan vård hos primärvården. 

Socialdemokraterna: Se svar fråga 8–9. 

Sverigedemokraterna: - 
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Vänsterpartiet: En tydlig avgränsning handlar om att söka vård på rätt 
nivå. Här har politik och leverantörer ett gemensamt ansvar att informera 
om vikten att söka på rätt vårdnivå. 

Fråga 11: Vem har det samlade och övergripande ansvaret för 
primärvårdens uppdrag och belastning? 

Centerpartiet: Det samlade politiska ansvaret för primärvårdens uppdrag 
har hälso- och sjukvårdsnämnden, ytterst genom förfrågningsunderlaget för 
hälsovalet eftersom det gäller för såväl offentlig som privat driven 
primärvård. 

Liberalerna: Primärvårdens uppdrag sätts av Hälso – och 
sjukvårdsnämnden och regleras i ackrediteringsvillkoren samt HSL. 

Miljöpartiet: Ansvaret ligger på flera nivåer, men ytterst är det det politiska 
styret som har ansvar över primärvården. 

Moderaterna: Förebyggande arbete är en förutsättning för att minska 
belastningen på sjukhusvården. Därför har också andelen av budgeten ökat 
till primärvården. 

Kristdemokraterna: Primärvårdens uppdrag sätts av Hälso – och 
sjukvårdsnämnden och regleras i ackrediteringsvillkoren samt HSL. 

Socialdemokraterna: Det ansvaret är ytterst politiskt och ligger på 
regionfullmäktige, som fattar beslut om budget och inriktning för Region 
Skånes olika verksamheter. Mycket av det övergripande ansvaret för 
primärvården är dock delegerat till hälso- och sjukvårdsnämnden, som till 
exempel beslutar om förfrågningsunderlagen för valfrihetssystemen, vilka är 
de viktigaste styrdokumenten för primärvården. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Formellt är detta regionfullmäktiges ansvar utifrån beslutat 
budget. I praktiken är det sedan i stora delar delegerat till HSN. 

Fråga 12: Vi har en vårdskuld, varför ska då fler ingå i riktade hälsosamtal? 

Centerpartiet: Vi måste kunna ha två saker pågående samtidigt, att utöka 
de riktade hälsosamtalen till fler grupper gör att vi på längre sikt kan spara 
på sjukvården eftersom det finns evidens på att de riktade hälsosamtalen 
förbättrar deltagarnas hälsa och förlänger livet. Vi kan inte bara göra 
satsningar här och nu utan vi måste också göra satsningar med längre 
perspektiv och som kan innebära samhällsekonomiskt positiva effekter. 
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Liberalerna: Förebyggande arbete är en förutsättning för att minska 
belastningen på sjukhusvården. Därför har också andelen av budgeten ökat 
till primärvården. 

Miljöpartiet: Vården behöver jobba förebyggande för att vårdskulden ska 
kunna minska. Den bästa och billigaste vården är den som inte behövs. Där 
har hälsosamtalen en viktig roll. Miljöpartiet vill att Region Skåne satsar än 
mer på det förebyggande folkhälsoarbetet. 

Moderaterna: Förebyggande arbete är en förutsättning för att minska 
belastningen på sjukhusvården. Därför har också andelen av budgeten ökat 
till primärvården. 

Kristdemokraterna: Förebyggande arbete är en förutsättning för att 
minska belastningen på sjukhusvården. Därför har också andelen av 
budgeten ökat till primärvården. 

Socialdemokraterna: Se svar fråga 8. 

Sverigedemokraterna: För att inte öka på vårdskulden än mer behövs ett 
mer preventivt arbete för att minska antalet patienter som hamnar i 
sjukvårdens köer. 

Vänsterpartiet: Det är viktigt att arbeta förebyggande även vid tider av 
vårdskuld. Däremot behöver resurser avsättas för att kunna hantera detta. 
Samtidigt är det grundläggande att prioriteringsordningen ska gälla. 

Fråga 13: Anser politiken att satsningen Växa tryggt blir en satsning när 
man på CNI tunga enheter viktar ner ersättningen? 

Centerpartiet: Ja. 

Liberalerna: Enskilda satsningar och strukturåtgärder är svåra att bedöma 
på det sättet. 

Miljöpartiet: Miljöpartiet har kraftigt protesterat mot att vikta ner CNI när 
ackrediteringsvillkoren omarbetades. Vi vill höja den delen igen. 

Moderaterna: Enskilda satsningar och strukturåtgärder är svåra att bedöma 
på det sättet. 

Kristdemokraterna: Enskilda satsningar och strukturåtgärder är svåra att 
bedöma på det sättet. 

Socialdemokraterna: Vi delar de farhågor som uttrycks i dessa frågor och 
vi har motsatt oss den sänkning av CNI-viktningen som genomförts under 
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de senaste åren, just för att vi befarar att det ska leda till en mer ojämlik 
vård. Vi befinner oss dock i opposition och inte fått gehör för våra 
yrkanden. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet menar att CNI-viktningen behöver höjas 
igen. 

Fråga 14: Hur önskar politiken att vi ska kunna ta hand om barnen som 
behöver BVC mest när CNI viktas ner? Hur ska jämlik vård kunna nås? 

Centerpartiet: Vi ser att jämlik vård är något som kan utvecklas genom 
satsningen Växa tryggt – och med hembesöken det innebär gör att fler kan 
få ta del av stödet. Speciellt de som är i behov av det mest. 

Liberalerna: Ersättning ska viktas också mot ålder och just ålder (barn och 
äldre) gör att ersättningen blir större. 

Miljöpartiet: Se svaret på fråga 13. Det är oerhört viktigt att alla barn som 
behöver BVC får den vård de behöver. 

Moderaterna: Ersättning ska viktas också mot ålder och just ålder (barn 
och äldre) gör att ersättningen blir större. 

Kristdemokraterna: Ersättning ska viktas också mot ålder och just ålder 
(barn och äldre) gör att ersättningen blir större. 

Socialdemokraterna: Se svar fråga 13. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet motsatte sig minskningen av CNI och menar 
att det bör höjas igen generellt. 

Fråga 15: Varje år kommer nya villkor som gör livet svårt för oss på en 
liten mottagning (BVC). Helst öppet 5 dagar i veckan hela dagen. De små 
mottagningarna på landsbygden försvinner inte alltid pga. av ekonomi utan 
orimliga krav. 

Centerpartiet: Det är självklart något man måste ta i beaktande vid beslut 
för att vi ska ha BVC-mottagningar i hela Skåne. 

Liberalerna: - 
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Miljöpartiet: Det är tråkigt att höra att ni som liten BVC har svårt att 
hantera villkoren. Vi hade behövt mer information om exakt vilka villkor 
som är svåra och varför för att kunna svara på frågan. När det gäller 
öppettider är det är viktigt för patienterna att BVC finns tillgängligt då det 
kan behövas vård med kort varsel men det är klart att ibland kan det bli en 
svår gräns att dra mellan tillgänglighet geografiskt och tillgängliga 
öppettider. 

Moderaterna: - 

Kristdemokraterna: - 

Socialdemokraterna: Det här är också en högst relevant fråga som kräver 
avvägningar mellan olika former av tillgänglighet, i det här fallet öppettider 
å ena sidan och geografisk tillgänglighet å den andra. Kravet på öppettider 
för BVC och BMM är i nuläget satt till 20 timmar per vecka just för att 
möjliggöra för mindre enheter att upprätthålla verksamhet, men huruvida 
den avvägningen är korrekt gjort är naturligtvis något som behöver 
utvärderas löpande. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet menar att kraven i de flesta avseenden ska 
var likvärdiga oavsett stad eller landsbygd, för oss handlar det om att ha en 
jämlik tillgång och vård i hela Skåne. 

Fråga 16: Hur mycket skrives ersättningarna upp generellt för BMM och 
BVC 2023? 

Centerpartiet: Hur mycket ersättningarna generellt kommer räknas upp, 
dvs indexeringen, är en fråga som det är för tidigt att svara på i detta skede 
eftersom det ytterst styrs av regionfullmäktiges budgetbeslut. Eftersom det 
ännu inte finns något styre på plats efter valet går det inte i att svara på vad 
detta kan landa i. 

Liberalerna: Budgetarbetet för 2023 är inte klart än. 

Miljöpartiet: Här får vi hänvisa till det kommande regionstyret. 

Moderaterna: Budgetarbetet för 2023 är inte klart än. 

Kristdemokraterna: Budgetarbetet för 2023 är inte klart än. 

Socialdemokraterna: Beslut om uppräkningar och andra ersättningar för 
2023 är inte fattade än, utan är beroende av regionfullmäktiges budget, som 
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antas senare i höst. Först därefter kan hälso- och sjukvårdsnämnden fatta 
beslut om förfrågningsunderlag. Socialdemokraterna har under de senare 
åren avsatt mer resurser i vårt förslag till regionfullmäktigebudget än det 
borgerliga styret har gjort, både till sjukvården i stort och specifikt till hälso- 
och sjukvårdsnämnden, vilket också skulle ha möjliggjort högre 
ersättningar, men eftersom våra förslag inte antagits har det inte varit 
aktuellt att ta ställning till. Det går därför inte att svara på exakt vart de extra 
pengarna hade gått, utan det hade varit en prioriteringsfråga där vi också ser 
att det finns stora behov i så gott som hela sjukvårdssystemet. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Frågan kan inte besvaras innan budget för 2023 är 
beslutad. 

Fråga 17: Hur är det med ersättningshöjning för 2023 för psykoterapi med 
tanke på inflation och ökade kostnader? (Hur möter RS den ökande 
inflationen på i nuläget 9%? Kommer vi få större ersättning med tanke på 
ökade omkostnader?) 

Centerpartiet: Se svar på fråga 16. Gäller samma här. 

Liberalerna: Budgetarbetet för 2023 är inte klart än. 

Miljöpartiet: Här får vi hänvisa till det kommande regionstyret. 

Moderaterna: Budgetarbetet för 2023 är inte klart än. 

Kristdemokraterna: Budgetarbetet för 2023 är inte klart än. 

Socialdemokraterna: Se svar fråga 16. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Frågan kan inte besvaras innan budget för 2023 är 
beslutad. 

Fråga 18: Hur ska leverantörer inom psykoterapi kunna upprätthålla en 
hållbar arbetsmiljö med bibehållen patientsäkerhet när ersättningen inte 
höjts på snart 5 år och inte följer inflationen? 

Centerpartiet: Ersättningarna är ett budgetbeslut och styrs till syvende och 
sist kring hur mycket medel som regionfullmäktige tillskjuter. Det är för 
tidigt att svara på vad årets budgetbeslut kan innebära eftersom vi i detta 
skede inte ens vet vilka som ska styra Region Skåne. 
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Liberalerna: Både ersättningar och innehåll i psykoterapin står inför omtag 
och väntas bli klart inför budget 23. 

Miljöpartiet: Här får vi hänvisa till nuvarande och kommande regionstyre. 

Moderaterna: Både ersättningar och innehåll i psykoterapin står inför 
omtag och väntas bli klart inför budget 23. 

Kristdemokraterna: Både ersättningar och innehåll i psykoterapin står 
inför omtag och väntas bli klart inför budget 23. 

Socialdemokraterna: Se svar fråga 16. 

Sverigedemokraterna: - 

Vänsterpartiet: Frågan kan inte besvaras innan budget för 2023 är 
beslutad. 

Fråga 19: Är politikerna införstådda med att gränsdragningen för vilka 
patientgrupper som får behandlas inom vårdvalet psykoterapi inte är 
förankrad hos psykiatri och primärvård? Psykiatriska patienter med 
diagnoser som inte ingår i vårdvalet eller som behandlas i psykiatrin 
uppmanas återkommande att vända sig till primärvården för att få remiss till 
vårdvalet och vi leverantörer får lägga orimligt mycket tid och resurser på 
att hänvisa tillbaka patienter till psykiatrin. Bristen på kommunikation inom 
Region Skåne medför därför risk för vårdskada i form av utebliven eller 
försenad behandling samt ett ökat lidande hos en redan skör patientgrupp. 

Centerpartiet: Vi tar med oss detta i den vidare beredningen av ärendet. 

Liberalerna: Vi är väl medvetna om detta problem och det har gjorts en 
översyn som ska resultera i förändrade villkor och innehåll. 

Miljöpartiet: Tack för att ni lyfter detta, det kände vi inte till. Precis som 
du skriver behöver det vara tydligt var patienter ska behandlas så att de inte 
hänvisas runt, även om det undantagsvis säkert inte går att undvika helt att 
gränsdragning och bedömningar blir olika eftersom vi arbetar med 
människor. Men det ni beskriver låter som slöseri med både arbetstid och 
resurser samtidigt som patienter drabbas på ett orimligt sätt. 

Moderaterna: Vi är väl medvetna om detta problem och det har gjorts en 
översyn som ska resultera i förändrade villkor och innehåll. 

Kristdemokraterna: Vi är väl medvetna om detta problem och det har 
gjorts en översyn som ska resultera i förändrade villkor och innehåll. 



17 (17) 

Socialdemokraterna: Ja, detta är ett känt problem, som dock inte är helt 
enkelt att åtgärda politiskt. Det finns kriterier för vilka patienter som kan 
remitteras till vårdvalet, och problemet verkar inte vara att de är otydligt 
skrivna, utan snarare att de inte är tillräckligt väl kända bland remittenterna, 
trots regelbunden dialog mellan berörda parter. Det pågår ett arbete med att 
ta fram en så kallad bedömningsfunktion på primärvårdsnivå i samverkan 
med psykiatrin som är tänkt att bidra till att åtgärda detta problem, men vi 
vet ännu inte vad det kommer att landa i. Ärendet var uppe i hälso- och 
sjukvårdsnämnden senast i juni, men återremitterades då det var otydligt 
skrivet och därmed inte gick att ta ställning till. 

Sverigedemokraterna: Det behövs ett arbete för att minska risken för att 
patienterna skickas runt mellan vårdgivare. Bristen på kommunikation lyfts 
i frågan och vi ser det som oerhört viktigt att sådana frågor löses ut, så att 
kommunikationen fungerar och att det är tydligt för alla vart patienterna bäst 
tas om hand direkt. 

Vänsterpartiet: Ja, vi är medvetna om problemen med gränsdragningar och 
andra bekymmer som är behäftade med att vårdnivåerna är olika och 
målgrupperna skiftar, att olika utförare ska samverka och att patienter 
hamnar i kläm. Detta behöver åtgärdas. 

Fråga 20: Fråga till Vänsterpartiet: När ni motionerar om att lägga ner 
vårdval psykoterapi, vad tänker ni att alternativet skulle vara? Att 
låginkomsttagare hänvisas till att betala privat psykoterapeutisk behandling 
låter inte som traditionell vänsterpolitik. Att psykologer och psykoterapeuter 
får äga sina produktionsmedel torde väl tvärtom vara just det? 

Vänsterpartiet: Vårt alternativ är att ge vårdcentralerna motsvarande 
uppdrag och att de resurser som idag går till vårdvalet ska användas där. Vår 
ambition med detta förslag är att alla patienter i Skåne ska få en bättre 
tillgång till psykoterapi och att det ska stärka rätten till vård och en jämlik 
hälsa. Idag finns det stora bekymmer med den enorma koncentrationen av 
aktörer i Malmö-Lund och det faktum att det saknas aktörer på många håll i 
Skåne. Det menar vi drabbar patienter i Skåne. Vår politik handlar om att 
alla ska ha rätt till denna vård efter behov, och det ska inte vara en fråga om 
tur att man bor i en del av Skåne där det finns etablerade aktörer. 
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