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Från den 1 januari 1997 byter
chefsöverläkaren namn till
verksamhetschef. Samtidigt
öppnas möjligheter för andra än
läkare att bli chefer inom sjuk-
vården. Det står klart sedan
riksdagen den 4 juni beslutade
anta regeringens proposition
Förstärkt tillsyn över hälso- och
sjukvården (1995/96:176). 

Riksdagsbeslutet innebär
också att Socialstyrelsen nu får
det samlade ansvaret för tillsy-
nen över all sjukvård med un-
dantag bara för den som bedrivs
inom försvaret.

I frågan om verksamhetschef visade
riksdagsdebatten att partierna är i stort
sett eniga. Annika Jonsell (m) konstate-
rade att moderaterna var tveksamma till
att det nödvändigtvis måste vara en lä-
kare som  leder verksamheten då riks-
dagen beslutade om chefsöverläkare
och att socialdemokraterna har svängt i
frågan.

– Däremot får ju inte en öppnare
hållning innebära att man slår över i den
andra extremen och förringar värdet av
medicinsk kompetens, sade Annika
Jonsell och hänvisade till moderaternas
särskilda yttrande i Socialutskottets be-
tänkande där man understryker vikten
av att den professionella kompetensen
ges en fortsatt stark ställning i sjukvår-
den.

– Inom en servicesektor, som ju
sjukvården är, är det givetvis naturligt
att sätta patientens intressen främst. Det
innebär att kvaliteten i vården måste
prioriteras och att ledningens kompe-
tens på det området är oerhört viktig.
Det är därför viktigt att den som är chef
för en medicinskt behandlingsinriktad
verksamhet har en professionell kom-
petens, sade Annika Jonsell.

Barbro Westerholm (fp) kallade pro-
positionens förslag om verksamhets-
chef och kraven på denne för en salo-
monisk lösning på ett mångårigt pro-
blem. I propositionen framhålls också
att Socialstyrelsen i allmänna råd när-
mare ska ange vilka grundläggande
krav som fordras på verksamhetschefen
med hänsyn till inriktningen av hälso-
och sjukvården.

– Det blir nu en viktig uppgift för So-
cialstyrelsen att formulera dessa all-
männa råd utifrån de krav på säkerhet

och kvalitet som man kan ställa på vår-
den, ansåg Barbro Westerholm.

Ingrid Andersson (s) konstaterade
att möjligheterna att inom lämpliga om-
råden utse annan än läkare till chef inte
har kunnat utnyttjas.

– Nu ersätts begreppet chefsöverlä-
kare med verksamhetschef. Vilken
kompetens verksamhetschefen ska ha
kan variera beroende på inriktning och
omfattning av verksamheten, konstate-
rade Ingrid Andersson.

– Det blir även i fortsättningen vik-
tigt att ledningsfunktionen är tydlig och
har god kompetens. Det är viktigt både
för patienter, anhöriga, personal och till-
synsmyndighet, sade Ingrid Andersson.

Hon kom även in på begreppet pati-
entansvarig läkare, som blir kvar, men
verksamheten ska utvärderas.

– Det bör övervägas om även andra

yrkeskategorier kan vara patientansva-
riga, sade Ingrid Andersson.

Riksdagen beslutade alltså i enlighet
med regeringens förslag i propositio-
nen. På en del punkter blev det dock vo-
tering. Kds ville att hela frågan om  för-
stärkt tillsyn skulle skickas till HSU
2000-utredningen, men fick inte med
sig något annat parti på detta.

De borgerliga partierna ville att
Skolverket skulle få behålla tillsynsan-
svaret över skolhälsovården, men fick
inte majoritet för den linjen. Inte heller
vänsterpartiets förslag om patientom-
budsman eller folkpartiets åsikt om pa-
tientens ställning vann gehör bland and-
ra partier.

En utförlig redovisning av hela för-
slaget om verksamhetschef och ny till-
synslag finns i Läkartidningen 8/96.

Kristina Johnson

Riksdagsbeslut:

Verksamhetschef
ersätter chefsöverläkaren

Privata specialister flyttar till Täby
I höst ska åtta privata specia-

lister flytta sina mottagningar
från Östermalm till Täby.  Spe-
cialisterna ska rekryteras av
M&M Medical som har skrivit
avtal med nordöstra sjukvårds-
området i Stockholm om att
öppna en specialistläkarmottag-
ning med dagkirurgi i Täby.

– Vi kommer att erbjuda dagkirurgi
och all annan specialistvård som läkare
kan bedriva utan tillgång till vårdplatser.
Dagkirurgi i den omfattningen finns inte
tidigare i privatvården, säger läkaren Mi-
kael Lönn, styrelseordförande i M&M. 

– Det blir ett komplement till Dan-
deryds sjukhus. Vi måste titta på vård-
produktionen totalt. De privata specia-
listerna är en del i kedjan, säger Christi-
na Torstensson, sjukvårdsdirektör i
nordöstra sjukvårdsområdet.

Avtalet innebär att M&M Medical
ska öppna en specialistläkarmottagning
i fd Täby sjukhus/Tibblehemmet intill
Täby centrum norr om Stockholm. Spe-
cialistläkarmottagningen ska innehålla
åtta specialiteter. De är kirurgi, ortope-
di, urologi, gynekologi, hud- och köns-
sjukdomar, öron-, näs- och halssjukdo-
mar, ögon samt anestesi.

Enligt avtalet ska M&M, som  bl a
driver Sabbatsbergs sjukhus i Stock-
holm, rekrytera åtta specialister med

privata etableringar på Östermalm i
Stockholm till det blivande Täby när-
sjukhus. Europakliniken med 17 speci-
alister är ett dotterföretag till M&M.
Men företaget har också kontakt med
andra privata specialister som är intres-
serade av att börja arbeta i Täby.

Avtalet som ligger till grund för spe-
cialistläkarmottagningen i Täby är ett
vårdavtal, där man helt gått ifrån läkar-
vårdstaxan. 

– Avtalet ger läkarna möjlighet att
arbeta på ett bra sätt till skillnad från
läkarvårdstaxan, säger Mikael Lönn.

– Genom avtalet kan vi styra vården
mot det vi behöver mest av, säger Chris-
tina Torstensson. 

Patientavgifterna blir desamma som
för övrig offentlig vård. Driftstart är be-
räknad till den första november 1996.

Kristina Johnson

PRAKTIKERTJÄNST. Tandläkare
Dick Ylander, Dals Långed, har valts
till ny styrelseordförande i Praktiker-
tjänst efter tandläkare Christer Spång-
berg, styrelseordförande sedan 1987,
som avsagt sig omval. Bolagsstämman,
som ägde rum 31 maj, valde till styrel-
seledamöter Jan I Carlsson, Helsing-
borg, Carl-Gustaf Hagman, Brämhult,
Gösta Jedberger, Stockholm, Per Lind-
blad, Malmö, Torsten Lundblad, Göte-
borg, samt Per Åhman, Västerås. •


