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Remiss om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)  
Diarienummer S2014/7186/FS 

Reumatikerförbundet, som är en intresseorganisation för människor med reumatiska 
sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen, lämnar följande remissvar över förslaget 
till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), diarienummer S2014/7186/FS.  
 
Förslaget innebär att den nationella regleringen om vårdval i primärvården avskaffas. 
Det blir upp till landstingen att själva besluta om att införa vårdvalssystem enligt Lagen 
om valfrihetssystem. Vidare innebär förslaget att landstinget ska organisera primärvår-
den så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård får tillgång 
till och kan välja en fast läkarkontakt.  

Vi är till att börja med undrande och ifrågasättande över att förslaget om lagändring 
hanteras så skyndsamt. Det här är viktigt för våra medlemsgrupper och andra kroniskt 
sjuka människor och frågan förtjänar att hanteras seriöst och anständigt. I dessa tider 
när partierna som bäst formerar politiken i landstingen tycker vi det är märkligt att de 
inte får en ordentligt med tid att diskutera och ta ställning till detta politiskt principiella 
förslag.     

Reumatikerförbundet prioriterar en bra hälso- och sjukvård och en jämlik vård för alla, 
oavsett var i landet man bor. Ur vårt perspektiv har vårdgivarens status, offentlig eller 
privat, inte någon betydelse. Det vi tycker är viktigt, är att hälso- och sjukvården är fi-
nansierad med offentliga medel och att patienten har möjlighet att välja den vårdgivare 
som hon eller han anser vara bra. 

Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting gjordes förra året över 17 miljo-
ner patientbesök på privat drivna vårdcentraler. Det motsvarar omkring 48 000 patient-
besök om dagen. Skulle privata vårdcentraler tvingas stänga kan man räkna med att 
konsekvenserna för den landstingsdrivna vården blir stora, mer än 40 procent av da-
gens vårdcentraler drivs i privat regi. Vi känner en stark oro över vart våra medlemmar 
med kroniska sjukdomar, kronisk smärta och artros ska vända sig för att få den vård 
och behandling de så väl behöver.  

Nya patientlagen som börjar gälla 1 januari 2015 säger bland annat att ”En patient 
som omfattas av ett landstings hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting 
få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.” Det är helt i linje 
med den utveckling som varit på senare år.  
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Vi har gått från personalfokuserad vård till patientfokuserad, vi har lämnat kallelse från 
sjukvården till förmån för inbjudan och dialog och vi har gått från upptagningsområde 
till valfrihet för patienten. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning och 
främja hennes/hans integritet, självbestämmande och delaktighet.  

Just möjligheten att välja vård även i andra landsting än hemlandstinget är en viktig 
aspekt för en jämlik hälso- och sjukvård. Om landstingen tillämpar olika system skapar 
det incitament för en ojämlik vård. Det kan innebära att en patient i en del av landet får 
behålla sin valfrihet medan en annan i grannlandstinget inte längre får välja. Vi tar två 
steg tillbaka istället för att öka jämlikheten!  

Vi uppmanar till eftertänksamhet, dialog och konsekvensutredning i den fortsatta han-
teringen av förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen.   

Stockholm 30 oktober 2014 
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Förbundsordförande 


