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Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsfullmäktige 

Motion: Hur har jämställdheten påverkats av 
"vårdval"? 
 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet  
- att genomföra och redovisa jämställdhetsanalyser inom alla enheter inom 
vårdvalet, såväl privata som landstingsdrivna 
- att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, medarbetare samt 
medborgar- och patientperspektivet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för yttrande. 
 

Utskottets beredning 
 
Uppföljning av vårdvalet, efterlevnaden av regelboken och hur kvalitet och 
behandling görs ligger på Primärvårdsenheten. 
I länet finns idag 52 vårdcentraler varav 21 är privata. Uppföljningen följer 
regelboken som Landstinget antagit för vårdval. 
Istället för viten används kvalitetsavdrag om inte verksamheten följer de 
kvalitetsmått som Landstinget beslutat om. 
 
Motionen kan delas upp i två delar dels en som rör ägarförhållanden och 
medarbetare och dels en som rör medborgare och patienter.  
 
När det gäller ägarförhållanden för olika entreprenörer så finns de flesta av dessa 
uppgifter i bolagsregister. Utskottet menar att det inte finns något primärt skäl för 
Landstinget att inhämta uppgifter om jämställdheten i ägarförhållandena.  
 
När det gäller medarbetarnas löner är inte de privata vårdcentralernas löner 
offentliga. Utskottet menar också att löneförhållanden är en avtalsfråga som 
löntagare och arbetsgivare hanterar enligt gällande avtal. I Regelboken kap 4:3 
står att ”vårdenheten ska årligen eller vid förfrågan lämna uppgifter om 
bemanning, personalens kompetens, åldersstruktur, lönestatistik med mera.” 
Utskottet anser därför att motionens krav är uppfyllda med detta.  
 
I frågan som gäller patienterna och t.ex. vilka behandlingar som ges till män 
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respektive kvinnor anser utskottet att detta är angeläget. Landstinget har vid olika 
tillfällen behandlat dessa frågor och beslutat om att en tydligare uppföljning skall 
göras med könsuppdelat statistik. Idag finns ingen könsuppdelad statistik för 
detta. Detta är dock på gång i primärvårdsenhetens uppföljningar av samtliga 
vårdcentraler, såväl för Landstingets egen verksamhet i Bra liv som för de övriga 
inom vårdval ska statistiken redovisas könsuppdelad. Primärvårdsenheten 
kommer då via databasen Diver kunna plocka fram statistik som är uppdelad på 
kvinnor respektive män främst gällande behandling och behandlingsmetoder.  
 
Landstingets Regelbok som styr vad vårdcentralerna som ingår i vårdvalet har att 
rätta sig efter revideras varje år. Nuvarande avtalsperiod med vårdcentralerna 
löper ut 31 dec 2014. Arbetet med nytt regelverk för vårdval inom primärvården 
inför 2015 har påbörjats under 2013. Inför kommande revidering är intentionen att 
statistiken för bl.a. behandlingsmetoder ska vara könsuppdelad. 
 
Utskottet menar att de förslag som motionären föreslår redan är under arbete. 
Förbättringar av uppföljningskriterierna görs gällande jämställdhet ur 
patientperspektiv, såväl för de privata som för de landstingsdrivna enheterna. 
Analyser görs ur medborgar- och patientperspektiv för att säkra bästa tänkbara 
vård för medborgarna. 

Förslag till beslut 
 
Utskottet föreslår Landstingsfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen när det gäller ägandeförhållande och medarbetare samt 
 
att anse motionen besvarad när det gäller medborgar- och patientperspektivet.  
 
 
 
ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 
 
 
 
 
 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande 

Lena Bohman Hjelmstedt 
Utskottssekreterare 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 67-77 
Tid: 2013-11-18 kl.10.00-14.40 
 
Plats: Bernts loge, Spira 

§ 72 
Dnr 
LJ 
2013/ 
154 

Motionen – hur har jämställdheten påverkats av 
”vårdval”? 
I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Inga 
Jonasson, Vänsterpartiet  
- att genomföra och redovisa jämställdhetsanalyser inom 
alla enheter inom vårdvalet, såväl privata som 
landstingsdrivna 
- att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, 
medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet. 
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för 
yttrande. 
Vid utskottets möte i september medverkade 
folkhälsoplanerare Oskar Liljebäck från projektet ”Hållbar 
jämställdhet” och berättade bl.a. vilka uppgifter som finns 
tillgängliga idag.  
Efter att planeringsgruppen har haft en föredragning av 
Primärvårdsenheten om hur man gör uppföljningen av 
vårdvalet och hur efterlevnaden av regelboken kontrolleras 
har planeringsgruppen utarbetat ett förslag till yttrande. 
Ordföranden har därefter föreslagit vissa tillägg i förslaget. 
 
Beslut 
Utskottet beslutar att bifalla planeringsgruppens förslag till 
yttrande med ordförandens tillägg. Utskottet beslutar därmed 
att avslå motionen när det gäller ägarförhållanden och 
medarbetare samt att anse motionen besvarad när det gäller 
medborgar- och patientperspektivet. 
 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
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Allmänpolitiska utskottet §§ 67-77 
Tid: 2013-11-18 kl.10.00-14.40 
 

Tommy Bernevång Forsberg Anders Gustafsson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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Planeringsdelegationen §§ 1-11 

Tid: 2014-01-07, kl 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 5 

Dnr 

LJ2013

/154 

Motion: Hur har jämställdheten påverkats av ”vårdval” 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet  

 

att det genomförs och redovisas jämställdhetsanalyser inom 

alla enheter inom vårdvalet, såväl privata som 

landstingsdrivna,  

 

att analyserna skall omfatta ägare, ägarförhållanden, 

medarbetare samt medborgar- och patientperspektivet.  

 

Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande och föreslår att 

avslå motionen när det gäller ägandeförhållande och 

medarbetare samt, att anse motionen besvarad när det gäller 

medborgar- och patientperspektivet.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta i 

enlighet med utskottets förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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