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Interpellation till regionstyrelsens ordförande 
Mikael Johansson (M) angående hur 
vårdcentralernas ekonomi påverkas av den nya 
vårdvalsersättningen 
I november 2018 antog regionfullmäktige den moderatledda minoritetens förslag till 

ny vårdvalsersättning. Vårdvalsersättning är en del av det ersättningssystem som 

reglerar vilken ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter och baseras 

på en procentuell fördelning av vårdtyngd, ålder och förväntad risk för att utveckla 

ohälsa baserad på socioekonomiska variabler. Syftet med socioekonomiska variabler 

är att jämna ut förutsättningar mellan grupper exempelvis baserat på inkomst och 

utbildningsbakgrund. Hur den procentuella fördelningen mellan faktorerna ser ut 

påverkar samtliga vårdcentralers ekonomi stort. 

I handlingarna till regionfullmäktige i november 2018 fanns två förslag till ny 

vårdvalsersättning. I tabellen nedan framgår hur förslagen till fördelning såg ut och 

vilka partier som röstade för respektive förslag: 

Fördelning av vårdvalsersättningen per faktor: 

 

 

Faktor 

M, KD, C, L och SD 

(gäller från och med 1 januari 

2019) 

S och V 

(gällde till och med 1 januari 

2019) 

Vårdtyngd (ACG) 85 % 75 % 

Ålder 5 % 10 % 

Socioekonomiska faktorer 

(CNI) 

10 % 15 % 

 

På regionfullmäktige yrkade Socialdemokraterna att ärendet om vårdvalsersättningen 

skulle återremitteras “för att utreda vilka konsekvenser en eventuell förändring av 

ersättningsmodellen får för de olika vårdcentralerna”. Yrkandet avslogs och regionfullmäktige 

beslutade att anta den moderatledda minoritetens förslag till ny vårdvalsersättning, 

gällande från 2019-01-01.  



 

   

 

Med anledning av den nya vårdvalsersättningen vill jag ha svar på följande frågor: 

1. Hur påverkar den nya vårdvalsersättningen den ekonomiska fördelningen i 

stort jämfört med tidigare vårdvalsersättning (per faktor i kronor)?  

2. Vilka vårdcentraler får minskat ekonomiskt anslag och hur mycket minskas 

anslaget jämfört med tidigare vårdvalsersättning (i kronor)? 

3. Vilka vårdcentraler får ökat ekonomiskt anslag och hur mycket ökar anslaget 

jämfört med tidigare vårdvalsersättning (i kronor)? 

4. Hur har verksamheterna reagerat på de ekonomiska konsekvenserna av den 

nya vårdvalsersättningen? 

5. Tycker regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) att den nya 

ekonomiska fördelningen är rättvis? 

 

 

Henrietta Serrate (S) 

regionstyrelsens 2:e vice ordförande 

 


