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Hur ha r i5mstalld heten paverkats av "vardval,,?

Vrrdvalet inom primerv6rden har nu eU par er pe nacken. Konsekvenserna av vardvalet har
redovisats bland annat genom den uppfailjning som primdrverdens FoU enhet genomfdrt fdr rren
2010 och 2011. Dar tas viktiga frAgor upp om ttikemedelsfiirskrivning, kontinuitet och hur min
arbetar med levnadsvanor. Vardvalsinfdrandet innebar en mycket stor fdrijndring i primijrvlrden der
ett stort antal nya, privat drivna, v6rdenheter startades. Detta samtidigt som befintliga
landstingsdrivna verdcentralen tappade personaloch tvingades banta nerverksamheten pe olika
siitt. Infiir 2013 har beslut fattats av den styrande majoriteten i Landstinget att even den
specialiserade verden skall privatiseras och konkurrensut$ttas. Nu tas allts6 nya steg pe
privatiseringsvegen. Detta trots att det saknas kunskap om h!r verdvalsinfdrandet peverkat
verksamheten iett mycketviktigt avseende -jdmstalldheten. Inom Landstinget p6g6r nu ett projekt
via SKL (Sverites Kommuner och Landsting) med benamningen ,,Hellbarjemstelldhet,,. 

En av
projektets melsdttnangar er att jemst;lldheten ska vara en del i all ptanerinB, verksamhet och budget
arbete inom tandstinget. F6r att n6 "hallbar jemstalldhet,, kr;vs konsekvensanalyser och ett
tydliggdrande av jemstalldheten i de dokument och beslutsunderlag som Landstinget tar fram.

I debatten infdr verdvalet i primerverden hiivdade ofta den borgerliga majoriteten att det var en
fiirendring som skulle gynna janstalldheten genom negon slags automatik. Blev det fler arbetsgivare
sa skulle Fmstijlldheten iika, sa ldd tesen som drevs av borgerligheten. Niigon analys som skulle
kunna bekrefta eller avfarda tesen har dock inte presenterats vare sig f6re eller efter infdrandet.Hur
stor andel av de nya verdfitretagen i lainet dgs av kvinnor? Hur menga kvinnor finns i de
aktiebola8sstyrelser som driver vArdfdreta8en? Ar l6nerna jimstallda? Hurjijmst5llda ar
arbetsvillkoren? Ett annat perspektiv er hurjemstdllt verden fiirdelas, hur och vilka behandlingar som
ges till kvinnor respektive man. Ytterligare en frega ar i vilken utstriickning kvinnor respektive miin
byterv6rdgivare. Det finns oerhdrt miinga fragor med jiimstiilldhetsperspektiv som saknar svar.

Med anledning av ovanst:ende fijresles Landstingsfullmektige besluta

att genomfiira och redovisa jdmstiilldhetsanalyser inom alla enheter inom vardvalet, srvdl privata
som landstingsdrivna

att analyserna skall omfatta egare, dgarfdrhellanden, medarbetare samt medborgar- och patient
perspektivet.
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