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Medborgarpanel 3 – maj-juni 2012 
– Vårdval plus  
 
Varför en medborgarpanel om detta område? 
Syftet med denna medborgarpanel är att inhämta synpunkter från kronobergarna om ett utökat 

vårdval. Synpunkterna från medborgarpanelen utgör en del av underlagen i den fortsatta 

utvecklingen av vårdvalet i Kronoberg. 

 

Landstinget Kronoberg införde 2009 Vårdval Kronoberg där kronobergarna fritt kan välja 

vårdcentral i länet. I Kronoberg finns nu 33 vårdcentraler, 11 av dem är privata övriga bedrivs 

i landstingets regi. Samtliga vårdcentraler är godkända av landstinget och kvalitetsgranskas 

regelbundet. 

 

Sedan 2010 är det lag på att organisera vårdcentralerna enligt vårdvalsmodellen. Vårdval 

finns i samtliga landsting/regioner i landet. Runt om i landet pågår en utveckling av vårdval 

inom specialistvården. Exempel på områden där andra landsting/regioner har infört detta är 

gynekologi, hud, ortopedi och hörselvård. Målet är att stärka patientens valmöjligheter och 

patientens ställning i vården. Även internationellt pågår införande av olika vårdvalssystem. 

 

Vilka frågor fick panelen svara på? 
1. Tycker du att landstinget ska införa ett utökat vårdval som ger möjlighet att välja 
mellan privata och landstingsdrivna mottagningar inom den specialiserade vården? 
Svarsalternativ: Ja, nej, vet inte 

 

Följdfrågor:  
Ja svar        

 Vad ser du som positivt med ett utökat vårdval? 

 Är det något som kan vara negativt med ett utökat vårdval? 

 Inom vilket/vilka område/områden tycker du att ett utökat vårdval skulle vara   

lämpligt?  

 Vad skulle vara viktigast för dig i ditt val av specialistmottagning inom ett utökat 

vårdval? 

Nej svar  

 Vad ser du som negativt med ett utökat vårdval? 

 Är det något som kan vara positivt med ett utökat vårdval? 

 

Vet inte svar 

 Är det något som kan vara positivt med ett utökat vårdval? 

 Är det något som kan vara negativt med ett utökat vårdval? 

 

2. Vad är viktigast för dig när du uppsöker en specialistmottagning? 
Svarsalternativ: Bemötande, geografisk närhet, läkarkontinuitet, medicinsk kvalitet,   

                            personalkompetens, tillgänglighet, vårdgivarens rykte, annat 
                            (Endast ett svarsalternativ möjligt) 
 
Paneldeltagarna hade även möjlighet att lämna kommentarer i fritext. 
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Vilka har deltagit i denna medborgarpanel? 
Alla som är 15 år eller äldre, är bosatta i Kronobergs län och inte har politiska 

uppdrag i Landstinget Kronoberg kan anonymt delta i medborgarpanelen. 

Befolkningen i Kronoberg består av cirka 184 000 invånare. Av dessa är ungefär 

154 000 invånare 15 år eller äldre.  

 

Av 436 anmälda till panelen deltog 328 i denna enkätundersökning. Det innebär en 

svarsfrekvens på drygt 75 %. 

 

82 % av deltagarna är mellan 41 och 79 år. I åldersgrupperna under 20 år respektive 

över 80 år finns endast enstaka personer. 67 % är kvinnor. 57 % har utbildning på 

högskolenivå. Samtliga kommuner är representerade. 

 

Åldersfördelning  

 
 

 

Utbildningsnivå 
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Fördelning av enkätdeltagare per kommun 

Kommun Procent % 
Alvesta 8,8 
Lessebo 5,5 
Ljungby 10,7 
Markaryd 2,4 
Tingsryd 3,7 
Uppvidinge 4,6 
Växjö 60,7 
Älmhult 3,7 
 

Paneldeltagarna tillfrågades om de gjort ett aktivt val av vårdcentral inom Vårdval 

Kronoberg.  79 % uppger att de aktivt valt vårdcentral.  

 
Hur har paneldeltagarna svarat? 
1. Tycker du att landstinget ska införa ett utökat vårdval som ger möjlighet    
    att välja mellan privata och landstingsdrivna mottagningar inom den          
    specialiserade vården? 

   

41 %

47,7 %

11,3 %

Ja

Nej

Vet inte

 
Av de 328 paneldeltagarna tycker 156 (47,7 %) att landstinget inte ska införa utökat 

vårdval. 134 (41 %) anser att det ska införas. 37 (11,3 %) svarar att de inte vet.  

 

Bland dem som svarar nej tycker man framförallt att utökat vårdval är mindre 

kostnadseffektivt för landstinget (93 svar) och att det medför en sämre kvalitet (87 

svar). Kommentarer: ”Dyrare eftersom det privata företaget kommer att ta ut 

vinst”, ”Pengarna ska tillbaka till vården och inte som privat kapital”, ”Svårare 

att veta vilken kvaliteten är”, ”Inte lika vård överallt”. 

 

Det framkommer även synpunkter att det är svårt att välja. Kommentarer: ”Jag har 

som patient för lite kunskap om de olika valen”, ”… svårt för den lilla människan 

att vara så insatt i allt att hon gör rätt val”.  

 

Det är framförallt ökad valfrihet (56 svar) och förbättrad tillgänglighet (37 svar) 

som nej-svararna uppfattar som positivt.  52 nej-svarare ser inte något som kan vara 

positivt med utökat vårdval. 
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Bland dem som svarar ja tycker man framförallt att förbättrad tillgänglighet (96 

svar) och ökad valfrihet (95 svar) är det positiva. 60 svarar att förbättrad kvalitet är 

något som de ser som positivt med utökat vårdval.  Bättre bemötande är något som 

en av ja-svararna lyfter fram: ”Bli bemött på ett trevligt sätt, fungerar inte alltid i 

landstinget, snabbare att få tid”. 
 
Det är framförallt mindre kostnadseffektivitet för landstinget (61 svar) och sämre 

kvalitet (26 svar) som ja-svararna uppfattar som negativt. Kommentarer: ”Splittring 

av resurserna”, ”Risk för att oseriösa försöker tjäna pengar”. En av ja-svararna 

påtalar att ”valfriheten kräver kunskap”. 

 

De områden som flest anser vara lämpliga för ett utökat vårdval är gynekologi (78 

svar), medicin (77 svar), hud (73 svar), och ögon (71 svar).  

 
Medicinsk kvalitet, läkarkontinuitet och personalens kompetens är det som ja- 

svararna ser som viktigast vid val av specialistmottagning inom utökat vårdval. 

Kommentar: ”Alla de angivna kriterierna är mycket viktiga. Men viktigast är att 

behandlande/ansvarig läkare är en erfaren specialist inom sitt område och har tid 

med sina patienter. Inte vårdcentralernas ”löpande band-metod”.  

 

Bland dem som svarar vet inte tycker man framförallt att ökad valfrihet (23 svar) 

och förbättrad tillgänglighet (22 svar) är något som kan vara positivt med utökat 

vårdvalet. Kommentar: ”Kvaliteten och tillgängligheten måste och ska vara lika 

god i offentlig som privat sjukvård”. Det som ses som negativt är sämre kvalitet (13 

svar) och mindre kostnadseffektivitet för landstinget (10 svar).  Det framkommer 

även synpunkter om svårigheten att välja. Kommentarer: ”Svårt att utan 

information välja på rätt sätt”, ”Svårt att välja, kanske?”.   

 
2. Vad är viktigast för dig när du uppsöker en specialistmottagning? 
 

 
 
Det som paneldeltagarna ser som viktigast när de uppsöker en specialistmottagning 

är den medicinska kvaliteten, personalens kompetens och läkarkontinuiteten. 

Kommentarer till frågan: ”Det går inte att svara på med ett alternativ”, ”Svårt att 

välja, allt ska gå hand i hand. Bemötande, medicinsk kvalitet, läkarkontinuitet och 

personalkompetens är lika viktiga för mig!”. 
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Hur ska resultatet användas i Landstinget Kronoberg? 
Paneldeltagarnas synpunkter utgör tillsammans med faktabaserad information 

underlag i den fortsatta utvecklingen av vårdvalet. Resultatet kommer att 

presenteras för den politiska ledningen vid landstingsstyrelsens möte i september 

samt för landstingets verksamhetsledning.  

 

Det övergripande resultatet visar att det i panelen finns en tveksamhet till ett 

införande av utökat vårdval. Mindre kostnadseffektivitet för landstinget (164 svar) 

och sämre kvalitet (126 svar) är det som paneldeltagare lyfter fram som negativt 

oavsett om man säger ja/nej/vet inte till utökat vårdval. Det som ses som positivt är 

ökad valfrihet (174 svar) och förbättrad tillgänglighet (153 svar).  

 

Medicinsk kvalitet, personalens kompetens och läkarkontinuitet är det som panelen 

ser som viktigast när de uppsöker en specialistmottagning. 

 

Resultatet indikerar att det krävs mer information till medborgarna om ett utökat 

vårdval. Det visar även att det är viktigt att utveckla sätt att redovisa den 

medicinska kvaliteten i vården så att patienterna kan göra välgrundade aktiva val 

såväl inom Vårdval Kronoberg som inom ett utökat vårdval. 

 

Hur ska medborgarpanelen vidareutvecklas? 
Informationsspridning om medborgarpanelen har framförallt skett genom de 

förtroendevaldas dialog med medborgarna och Landstinget Kronobergs hemsida.  

Under hösten 2012 planeras aktiviteter i länets kommuner där de förtroendevalda 

möter medborgarna för att diskutera aktuella landstingsfrågor. Det är ett sätt att föra 

dialog med de som inte vill vara med i panelen, men också ett sätt att informera om 

möjligheten att vara med.  

 

I landstingets arbete med barns rättigheter ska dialogen med barn och unga 

vidareutvecklas. Barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör 

deras hälsa. Länets skolor har under maj/juni 2012 fått en inbjudan av landstinget 

att medverka med kontaktklasser i hälso- och sjukvårdsfrågor.  

 


