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Stärk valfriheten – inför Hälsoval Mälardalen 
 
Den 1 januari 2010 infördes Hälsoval Sörmland. Det innebär att primärvården sedan dess drivs som 

hälsovalsenheter och ska utgöra basen av sjukvården i Sörmland. I dag finns 26 vårdcentraler i 

Sörmland, av vilka 17 är landstingsdrivna och nio privata. Alla sörmlänningar kan välja vilken enhet 

man vill lista sig hos och är man inte nöjd så får man byta vårdcentral. Den offentliga vården arbetar på 

samma villkor som den privata och det är patienten som styr hur resurserna fördelas.  

Den 30 oktober fattade landstingsstyrelserna för Sörmland och Västmanland ett gemensamt beslut om 

att möjliggöra för invånarna i Sörmland och Västmanland att välja vårdcentral i båda landstingen.  

Denna möjlighet införs från 2013 och innebär ökad valfrihet för de sörmlänningar som bor nära 

länsgränsen eller pendlar över den.  

Efter att vården under många år har bedrivits utifrån ett verksamhetsperspektiv har Hälsoval Sörmland 

blivit den första riktiga valfrihetsreformen i landstingets historia! Beslutet att utvidga Hälsovalet över 

gränsen till Västmanland minskar geografins betydelse för var vård kan erbjudas och är ett viktigt och 

välkommet steg framåt för att förbättra valfriheten för sörmlänningarna. 

Nu menar vi att det är dags att gå vidare och erbjuda samma möjlighet för alla de sörmlänningar som 

bor nära länsgränserna och/eller pendlar över dem till alla våra omkringliggande län – det är dags att 

införa Hälsoval Mälardalen. För den som bor i Sörmland men arbetar i något av grannlänen, vill vi att 

det ska bli möjligt att lista sig vid en vårdcentral i landstingen i Stockholm, Örebro och Östergötland. 

Likaså är det många utanför länet som har fritidsboende i Sörmland. Det skulle vara enklare även för 

dem om de hade möjlighet att lista sig vid en vårdcentral i vårt landsting.  

Framtidens hälso- och sjukvård handlar om att göra vården mer tillgänglig och personcentrerad. Det är 

dags att skapa en gränslös primärvård i Mälardalen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta: 
 
att  ge landstingsstyrelsen i uppdrag att genomföra Hälsoval Mälardalen 
 
att gränslös primärvård införs senast under 2014 
 
 
Nyköping den 27 november 2012 
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