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Svar på interpellation från Eva Olofsson (V) angående

Upphandling av mödravården
Eva Olofsson och Vänsterpartiet frågar varför västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) valt att upphandla
mödrahälsovården.
Anledningen till att västra HSN valt att upphandla är flera, men innan jag går in på orsakerna vill jag slå fast att
vi har goda erfarenheter av både Närhälsan och de upphandlade leverantörerna. Med tanke på att upphandlingen
av Fröja och Nötkärnan genomfördes under förra mandatperioden, då Vänsterpartiet var en del av majoriteten,
utgår jag från att även Vänsterpartiet delar denna bild.
Nämnden hade ett avtal som löpte ut vilket initierade ärendet om upphandling. Vi valde då att ge förvaltningen i
uppdrag att bredda förfrågningsunderlaget till att omfatta hela nämndens område. Den GrönBlå majoriteten såg
flera fördelar med att vidga upphandlingen.
Den västra hälso- och sjukvårdsnämnden har idag en blandning av både upphandlad och beställd
mödrahälsovård. Genom upphandling skulle medborgarna få fler leverantörer att välja mellan i hela vårt område,
vi skulle få en bättre kontroll över kostnaderna och en bättre möjlighet att följa upp och styra efter kvalitet. Vi
såg fördelar med att all mödrahälsovård hade samma förutsättningar och eftersom vi ville bevara mångfalden
blev vårt beslut att vi skulle upphandla.
När jag läser er fråga så inser jag att vi har olika ingångar i frågan om upphandling, ni undrar varför vi
upphandlar en fungerande verksamhet. En fråga som i princip förutsätter att reformer rörande driften endast skall
göras på ”icke-fungerande” verksamhet. Den GrönBlå majoriteten delar inte Vänsterpartiets syn på upphandling,
vi ser upphandling som driftsform, vid sidan av egenregi eller LOV. Det är kvalitén som ska vara drivande inte
driftsformen för mödrahälsovårdens utveckling.
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