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Läkarvårdskvitton behöver
inte innehålla patientens per-
sonnummer om det kan vara till
men för patienten. 

Det meddelade Björn Ekwall,
vice VD för Praktikkonsult, när
han som inbjuden gäst på Pri-
vatläkarföreningens fullmäktige
kommenterade en motion om
patientsekretess.

– Jag tror inte att läkare i all-
mänhet är medvetna om den
här möjligheten, sade Björn Ek-
wall.

Då Svenska privatläkarföreningen,
SPLF, nyligen höll fullmäktige var frå-
gan om personnummer och sekretess i
vården den som väckte mest debatt. 

Bakgrunden var bl a en motion som
lämnats in av privatläkaren Leif Edman
i Stockholm, i vilken han föreslog att
SPLF skulle verka för ett annat system
än det med personnummer för patienti-
dentifikationen på läkarvårdskvitton. 

– Eftersom vi förmodligen inte kom-
mer bort från den här sortens detaljre-
gistrering måste vi försöka skapa en an-
nan sorts identifikationsbärare. För
SPLF vore det bra, inte minst PR-mäs-
sigt, om vi gick i spetsen för en sådan
förändring, sade Leif Edman.

Det finns dock inget krav på person-
nummer på läkarvårdskvitton. I rege-
ringens proposition om primärvård, pri-
vata vårdgivare m m (1994/95:195) står
det att »landstingen har rätt att ta del av
läkares räkningsunderlag och andra
uppgifter som behövs för kostnadsupp-
följning, dock inte uppgifter som med-
för att enskilda patienters identitet
röjs.» 

Diagnoskoder på recept utreds
I en annan motion till fullmäktige fö-

reslogs att SPLF och Läkarförbundet
förbjuder sina medlemmar att lämna ut
diagnosen på de nya receptblanketterna.

Styrelsen hänvisade till det arbete
som pågår i en ny arbetsgrupp, som leds
av Socialstyrelsen men även har repre-
sentation från Läkarförbundet. 

Arbetsgruppen ska se över det före-
slagna systemet med diagnoskoder på
receptblanketter.

Även remisstvånget till privata spe-
cialister debatterades på SPLFs full-
mäktige. Styrelsen menade att privat-
vården måste marknadsföra sig bättre
mot den offentliga vården.

– Vi arbetar mycket med den här frå-
gan just nu, både tillsammans med Dis-
triktsläkarföreningen och med de loka-
la läkarföreningarna, sade SPLFs ord-
förande Göran Medén-Britth.     

Peter Örn

Privatläkarföreningens fullmäktige

Vårdkvitton utan personnummer
skyddar patientens integritet 

Ny förening
för privatläkare
Nu har landets 860 privata

allmänläkare fått en egen speci-
alistförening: Svensk privat all-
mänmedicinsk förening. 

– Det är viktigt med en egen
förening som kan bevaka våra
specifika intressen, inte minst då
man förhandlar om taxan, säger
Margareta Malm, privat all-
mänläkare i Ystad och den som
startat föreningen. 

Margareta Malm har suttit sex år i
styrelsen för Svenska privatläkarföre-
ningen, SPLF. I samband med årets full-
mäktige avgick hon, sedan hon bara
några få dagar tidigare startat Svensk
privat allmänmedicinsk förening.

– Jag gjorde ett försök att starta för-
eningen redan för fyra år sedan, men
medvetenheten bland privata allmänlä-
kare var då inte så stor om att vi måste
hålla ihop med tanke på vår speciella
problematik, säger Margareta Malm.

– Sedan dess har mycket hänt som
rör privatläkarna och nu är tiden mogen
för att bilda föreningen.

Det finns 860 privata allmänläkare i
landet, varav ca 500 är husläkare med
vårdavtal. Nu är det bara de privata in-
ternmedicinarna bland privatläkarna
som inte har en egen specialistförening.

Föreningen ska att bidra med syn-
punkter då förhandlingar pågår om tax-
an, och då särskilt rörande de särskilda
åtgärderna, samt värna om de privata
allmänläkarnas vidareutbildning. I öv-
rigt är det fortfarande lite oklart vilka
frågor som blir de prioriterade för den
nya föreningen.

– Det blir en uppgift för den interi-
mistiska styrelsen att titta på, säger
Margareta Malm.

Peter Örn

Saco avvisar TCOs frieri
TCO och Saco bör ersättas av

en ny organisation. Det anser
TCOs organisationspolitiska ut-
redning.

– Det är inte aktuellt med ett
samgående mellan Saco och
TCO, säger Anders Milton,
Sacos ordförande.

TCOs organisationspolitiska utred-
ning konstaterar i rapporten »Nya tider
– nya fack» att det behövs en samlad
tjänstemannarörelse. Det anser utred-
ning ska ske genom att TCO och Saco i
sin nuvarande form ersätts av en ny or-
ganisation.

Utredningen menar att det tidigare
fanns en viss logik i uppdelningen mel-
lan TCO- och Saco-förbunden. Men ge-
nom att medlemstrukturen blivit allt
mer lika har detta i grunden förändrats.

På samma sätt som det är långsiktigt
ohållbart att ha förbund som konkurre-
rar om samma medlemsgrupper, anser
TCO-utredningen att är det ohållbart att
ha två konkurrerande centralorganisa-
tioner som företräder samma medlems-
grupper.

– De senaste åren har vi fått en väl-
digt bra samsyn mellan TCO och Saco
om Sveriges ekonomiska problem och
vilka åtgärder som behövs för att öka
välfärden och sysselsättningen, säger
Anders Milton. 

– Det ska löna sig att arbeta och det
ska löna sig att utbilda sig.

Samsynen gäller områden som lö-
ner, skatter och pensioner. Saco ser po-
sitivt på detta samarbete.

– Det är bra med ett positivt samar-
bete mellan centralorganisationerna,
men det är inte aktuellt med samgående,
säger Anders Milton. •

Tipsa om nyheter!
Ring till Läkartidningens

samhällsredaktion och berätta om
vad som händer på ditt sjukhus eller
i ditt landsting. 

Ring nyhetsredaktör Kristina
Johnson 08-790 34 97 eller journa-
list Peter Örn 08-790 34 59. Du kan
också skicka e-post till oss:
kia.johnson@lakartidningen.se


