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Avsändare   

Svar på interpellation från Inga Jonasson, Vänsterpartiet – 
Vilket ansvar tar landstingsmajoriteten för Bra Livs vård-
centraler och deras patienter? 
I interpellation från Inga Jonasson ställs frågan om majoriteten kan lova att inga 

vårdcentraler inom Bra liv kommer att läggas ner eller säljas ut. Utgångspunkten 

för sjukvårdshuvudmannen är inte att garantera och behålla en viss organisation, 

utan att ständigt utvärdera om invånarna har tillgång till vård av hög kvalitativ och 

service oavsett driftform. Det innebär att Landstingets egen organisation för att 

driva vårdcentraler, Vårdcentralerna Bra Liv, behöver utvecklas och förändras 

efter demografi och invånarnas behov och egna val.  

 

Inom Vårdcentralerna Bra Liv pågår ett kraftfullt arbete at utveckla sin verksam-

het och genom samarbete erbjuda sina listade invånare en mycket god hälso- och 

sjukvård. Det hindrar inte att situationer kan uppstå där Vårdcentralerna Bra Liv 

kan komma att vända sig till Landstinget som ägare med svårigheter att fullfölja 

sin verksamhet vid en av sina vårdcentraler. I en sådan situation måste frågan prö-

vas utifrån invånarnas behov av och tillgång till vårdcentraler, vilket kan leda till 

avveckling av en vårdcentral. 

 

Interpellationen pekar också på problematiken med dyra hyrläkare inom primär-

vården. För att komma tillrätta med detta har Vårdcentralerna Bra liv tagit fram en 

handlingsplan för att klara sig utan hyrläkare inom fem år. 

 

Vidare ställs frågor om att fördela budget i primärvården efter diagnosrelaterade 

system (ACG). En studie i Blekinge 2009 visar att ålder och kön bara kan förklara 

cirka 15 procent av variationerna i individers resursförbrukning. Vid användning 

av ACG blir förklaringsgraden cirka 60 procent. Eventuella brister i resursfördel-

ningen är inte kopplat till ACG-systemet utan till variation i diagnossättningen 

hos vårdgivarna. Diagnossättning ska ske enligt Socialstyrelsens regelverk. Det 

gemensamma IT-stödet ger Landstinget i Jönköpings län goda möjligheter att 

följa upp diagnossättningen hos olika vårdgivare.  

Landstingets kansli följer upp och studerar diagnossättningen löpande. Målet är 

att ständigt följa upp, utvärdera och utveckla ersättningssystemet för att nå bästa 

möjliga precision. 
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