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Landstingets kansli  
       

Landstingsstyrelsen 

 

Utredning och förberedelse för införande av 
vårdval inom specialiserad vård  

Bakgrund 
Den 1 juni 2010 infördes vårdval i primärvården i Jönköpings län. Beslutet om 
införande som togs i Landstingsfullmäktige november 2009 föregicks av en bred 
dialog om syfte, mål och omfattning. Införandet av vårdval har medfört 20 nya 
vårdenheter med en stor geografisk spridning och med en ökad tillgänglighet. 
 
Landstingsfullmäktige har i budget 2012 beslutat att under 2012 inleda arbete med 
att utveckla en modell för att erbjuda länsinvånarna ett utökat vårdval. Utöver 
dagens primärvård, är avsikten att utöka vårdvalet med en modell för den 
specialiserade sjukvården. 

Uppdrag 
Ta fram en modell och förbereda införande av vårdval i specialiserad sjukvård i 
Landstinget i Jönköpings län. Modellen ska syfta till att utveckla bättre och 
effektivare sätt att möta befolkningens vårdbehov och ta sikte på helheten där 
även vidareutveckling av vårdvalssystemet i primärvården är central. 
 
Modellen ska utgå ifrån att 

• det är patienten som väljer vårdgivare 
• förbättra integrationen mellan vårdens olika delar 
• öka innovationstakten, exempelvis avseende e-hälsa, hälsofrämjande 

insatser 
• flytta vård från sjukhus till öppna vårdformer utanför sjukhus 
• göra vårdgivarna delaktiga i forskning, utveckling och utbildning 
• ge vårdgivarna stor frihet att utforma sin verksamhet 
• förbättra uppföljningen, bland annat genom utvecklad dialog mellan 

beställare och vårdgivare 
• utforma ersättningssystem som stödjer effektiv vård 
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• beakta behov av primärvård i glesbygd 
• akutsjukhus med väl fungerande jourlinjer finns i Jönköping, Eksjö och 

Värnamo 
 
Genomförandet av uppdraget förutsätts ske i delprojekt som kontinuerligt 
samverkar. Erfarenhetsutbyte ska ske nationellt genom existerande nätverk och 
vid seminarier och konferenser inom området. 
 
Staten kommer att stimulera arbetet med ett särskilt statsbidrag. 

Rapportering och tidplan 
En projektplan ska presenteras på planeringsdelegationens sammanträde i april 
2012 och därefter sker  rapportering varannan månad. 

Förslag till beslut 
att uppdra till landstingets kansli att ta fram en modell och förbereda införande av 
vårdval i specialiserad sjukvård i enlighet med förslaget. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Mats Bojestig 
hälso- och sjukvårdsdirektör 

 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 19-34 

 Tid: 2012-02-14, kl 09:00-12:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 33 
Dnr 
LJ2012 
/164 

Utredning och förberedelse för införande av vårdval inom 
specialiserad vård  
Föreligger förslag till utredning/förberedelser för införande av 
vårdval inom specialiserad vård.  
 
Marcus Eskdahl och Carina Ödebrink yrkar avslag till 
föreliggande förslag.  
 
Maria Frisk yrkar bifall till föreliggande förslag.  
 
Beslut 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att planeringsdelegationen beslutar i enlighet med 
föreliggande förslag  
 
att uppdra till Landstingets kansli att ta fram en modell och 
förbereda införande av vårdval i specialiserad sjukvård i 
enlighet med förslaget.  
 
Reservation S.  
 
Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  
Ordförande  

 

 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 


