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Anpassning till domen om
konkurrensneutralitet
Dnr 4428-2017

Förslag till beslut
1. Riktlinje för konkurrensneutralitet inom Vårdval Norrbotten upphör
att gälla från och med 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Mot bakgrund av domen i förvaltningsrätten i Härnösand finns inget behov
av en särskild riktlinje för konkurrensneutralitet inom Vårdval Norrbotten.
Ersättning för vårdvalsuppdrag framgår tydligt av Beställning Primärvård.
Resultatkrav på egenregins hälsocentraler kvarstår.

Sammanfattning
Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. De ska leverera en kvalitativt god primärvård utifrån regionens beställning. Hälsocentralerna ska erbjuda en trygg och säker vård och uppfylla samma krav på
kvalitet, kompetens och tillgänglighet. Utgångspunkten vid utformande av
regionens ersättningsmodell och vad som är fria nyttigheter, är att uppnå
konkurrensneutralitet mellan regiondrivna respektive privatdrivna hälsocentraler. Fastställd ersättningsmodell för vårdvalsuppdraget framgår tydligt av
Beställning Primärvård. Det finns inte behov en särskild riktlinje för konkurrensneutralitet inom Vårdval Norrbotten. Kammarrätten gav inte prövningstillstånd och domen har vunnit laga kraft i augusti 2017.

Ärendet
Den första januari 2010 infördes Vårdval Norrbotten i enlighet med lagen
om valfrihetssystem (LOV; 2008:962). Bestämmelserna om vårdvalssystem
i primärvården innebär, att varje vårdgivare som önskar etablera sig inom
Vårdval Norrbotten och som uppfyller de av Region Norrbotten uppställda
kraven får starta verksamhet. Invånare i Norrbotten kan fritt välja hos vilken
vårdenhet de önskar få sin vård.
Alla aktörer i vårdvalet, oavsett driftsform, har samma uppdrag. De ska leverera en kvalitativt god primärvård utifrån regionens beställning. Hälsocentralerna ska erbjuda en trygg och säker vård och uppfylla samma krav på
kvalitet, kompetens och tillgänglighet. Utgångspunkten vid utformande av
regionens ersättningsmodell och vad som är fria nyttigheter, är att uppnå
konkurrensneutralitet mellan regiondrivna respektive privatdrivna hälsocentraler. Regionen ersätter leverantörer enligt en fastställd ersättningsmodell
som innehåller bl.a. vårdpeng, läkemedelspeng och viss prestationsbaserad
ersättning. Hälsocentraler i glesbygd har ett större ansvar för tillgänglighet
dygnet runt samt har ett annat patientflöde dagtid. Därför finns en särskild
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glesbygds- och avståndsersättning som ska täcka de merkostnader som uppstår på grund av det bredare uppdrag som hälsocentraler har i glesbygd.
Region Norrbotten har kompenserat de privata leverantörer för år 2014, 2015
och 2016 i de fall ekonomiska resultatet för de regiondrivna hälsocentralerna
varit negativt i en kommun där det finns privata leverantörer. Kompensation
har räknats fram enligt den fastställda modellen som beslutades av styrelsen i
mars 2016.
En dom i förvaltningsrätten i Härnösand har behandlat frågan om likabehandling och förlustteckning av egenregins hälsocentraler. Fem privata leverantörer i Västernorrland ansökte om rättelse och framförde att samtliga
leverantörer ska behandlas lika och de privata leverantörer ska erhålla
samma ekonomiska ersättning som förlusttäckning av egenregin innebär.
Förvaltningsrättens dom har fastslagit att det inte finns anledning till rättelse
till de privata leverantörerna för förlusttäckning. Bakgrunden är att lagstiftaren gör skillnad mellan externa leverantörer och egenregin. Den upphandlande myndigheten har ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls invånarna i
enlighet med gällande lagstiftning. Den upphandlande myndigheten ska
inom ramen för ett valfrihetssystem sluta ett kontrakt innehållande ekonomiska villkor med de leverantörer som efter anskökan godkänts. De hälsocentraler som bedrivs i egenregi anses inte vara leverantörer till det egna
landstinget i den mening som avses 1 kap.2§ LOV. Kammarrätten gav inte
prövningstillstånd och domen har vunnit laga kraft i augusti 2017.
Mot bakgrund av domen finns inget behov av en särskild riktlinje för konkurrensneutralitet inom Vårdval Norrbotten. Ersättning för vårdvalsuppdrag
framgår tydligt av Beställning Primärvård.

Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsavdelningen
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