
Alla vinnare med större valfrihet inom 
sjukvården  
 
Primärvården har nu öppnats upp för en mångfald av vårdgivare i och med införandet 
av vårdvalssystemet VGPV. Det är ett positivt steg för såväl patienter som personal. Det 
ger ökad kvalitet och utvecklar sjukvården vilket också visar sig i den genomgång som 
gjorts av BT om patientnöjdhet på Sjuhäradsbygdens vårdcentraler.  
 
Vårdvalet är ett sätt att öka valfriheten för människor och handlar ytterst om att möta 
människors olika behov och önskemål. En skräddarsydd vård för var och en. 
Hur vården i Västra Götaland kommer utvecklas de närmaste åren är givetvis svårt att 
sia om, men resultatet av att införa VG Primärvård är redan nu märkbart. I den nya 
modellen ingår 64 nya vårdcentraler som tidigare inte fanns!  
 
Vårdvalet innebär inte bara valfrihet för patienterna att välja den vårdcentral som han 
eller hon har mest förtroende för eller ligger bäst till i förhållande till hem eller arbete. 
Det innebär också större möjligheter för vårdpersonalen att påverka sin arbetssituation 
och att välja den arbetsgivare han eller hon trivs bäst med – något som sedan länge 
varit en självklarhet för andra yrkesgrupper.  
 
Att förändringar många gånger möts av skepsis är inte ovanligt. Kommentarerna på 
www.bt.se efter genomgången av patientnöjdheten visar på många förutfattade 
meningar. Bland annat att privat drivna vårdcentraler bara skulle vara för de rika 
liksom att privata vårdcentraler och vårdvalet bara gynnar storstäderna.  
Inget kan vara mer fel. Att sjukvården ska vara gemensamt finansierad via skattesedeln 
är alla partier överens om. Därför betalar du inte mer hos en privat vårdcentral än hos 
en kommunal. Till skillnad från motståndarna till vårdvalet tror vi inte att det är 
driftsformen, som är det viktigaste för människor. Vi menar att det är kvalitet och 
tillgänglighet till god vård när man behöver den som är det primära. Möjligheten att 
välja är också viktigt, både för patienten som får mer makt över sin situation men 
också för att konkurrensen höjer kvaliteten hos vårdgivarna.  
 
Fritsla vårdcentral fick högst betyg när BT undersökte patientnöjdheten i bygden. För 
bara några år sedan var orten nära att mista sin vårdcentral men en privat vårdgivare 
tog då över och har sedan dess utvecklat en mycket omtyckt verksamhet.  
 
Att människor har olika preferenser och behov är för oss en självklarhet. Det som 
passar en människa, kanske är helt fel för en annan. För oss moderater kommer 
patienternas val, behov och önskemål först, inte politikens. Därför välkomnar vi varmt 
införandet av VG Primärvård. 
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