
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR 23  •  1997 2145

Som framgår av ett referat i detta
nummer (sidan 2149) har den s k De-
legationen för samverkan mellan of-
fentlig och privat hälso- och sjukvård
nyligen gett ut två intressanta rap-
porter om privatläkarnas villkor. 

I privatläkarpropositionen tidiga-
re i år klagade regeringen över att så
få vårdavtal träffats mellan lands-
tingen och privatläkarna. Delegatio-
nens rapporter bekräftar nu det som
Läkarförbundet och Läkartidningen
länge hävdat, nämligen att sjuk-
vårdshuvudmännens intresse för att
teckna avtal med privata vårdgivare
är svagt. 

De privata husläkarnas antal var
som mest ca 670 i hela landet. Rege-
ring och riksdag förutsatte att dessa,
när husläkarsystemet avskaffades,
skulle få sina villkor reglerade i vård-
avtal mellan parterna. I stället över-
gick nästan 60 procent av dem till
den nationella läkarvårdstaxan. To-
talt minskade antalet privata allmän-
läkare i primärvården med en fjärde-
del.

Samverkansdelegationens en-
kät till 294 husläkare som hoppat av
har resulterat i många siffror värda
att studera. Ännu intressantare är
emellertid de kommentarer som lä-
karna lämnat om motiven till att de
slutat.

Delegationen själv konstaterar att
»det övergripande intrycket är att
vissa sjukvårdshuvudmän varit oin-
tresserade och t o m negativa till att
träffa vårdavtal». Kommunikationen
har också många gånger varit brist-
fällig.

Det noteras bl a att landstingen – i
de fall diskussioner om avtal ändå
förts – föreslagit tidsbegränsade
vårdavtal utan rätt att övergå till den
nationella taxan om avtalen ej skulle
förlängas. Vissa landsting har vägrat

att träffa avtal med enläkarmottag-
ningar.

Några exempel ur kommentarerna
kan belysa de f d husläkarnas upple-
velse av huvudmännens bemötande:

»Landstinget var inte intresserat
av att diskutera vårdavtal med mig,
trots att jag nästan hade 3 000 listade
patienter.»

»Ogynnsamma villkor samt en
negativ inställning från huvudman-
nen. Man ville bara träffa ett kort av-
tal utan garanti om förlängning.»

»Oro över tidsbegränsning vid ett
vårdavtal. Nu vet jag att jag kan fort-
sätta till pensionsåldern enligt natio-
nella taxan.»

»Utan föregående förhandling
meddelade sjukvårdshuvudmannen
att man inte avsåg att sluta avtal med
privata husläkare. Verksamheten
skulle avvecklas på 40 dagar.»

Det framstår som begripligt att
många läkare som ställts inför en så-
dan attityd eller som erbjudits dåliga
ekonomiska villkor har sett läkar-
vårdstaxan som ett positivt, tryggare
och långsiktigare alternativ – detta

trots att de av enkätsvaren att döma
trivts bra med husläkarmodellen.

Även samverkansdelegationen
framhåller att det inte går att dra slut-
satsen att det är husläkarnas egen
önskan som lett till den stora över-
gången till den nationella taxan.
Flertalet uppger att de faktiskt var in-
tresserade av att träffa vårdavtal.

Sammanfattningsvis kan man inte
tolka delegationens rapport som an-
nat än en svidande – om än outtalad
– kritik mot sjukvårdshuvudmän-
nens agerande efter husläkarsyste-
mets avskaffande. Detta är också nå-
got som regeringen borde ha i åtanke
vid framtida överväganden om pri-
vatläkarnas villkor.

Den andra rapporten som sam-
verkansdelegationen offentliggjort
behandlar konsekvenserna för de
privata vårdgivarna av den s k 65-
årsregeln. Det framgår att endast var
femte av de taxeanslutna läkarna
över 65 år har fått vårdavtal, medan
över 90 procent av dem som inte fått
det hade önskat att fortsätta sin verk-
samhet på tidigare villkor.

Nästan hälften av läkarna försöker
också att driva verksamheten vidare
med enbart patientavgifter. Det
framgår dock att detta är förknippat
med stora svårigheter, och att det är
främst ekonomiskt svaga patienter
som missgynnas.

Det är i sammanhanget stötande
att landstingen helt negligerat rege-
ringens uppmaning att ersätta icke
avskrivna investeringar och löpande
hyreskontrakt när en praktik måste
avvecklas. 

Delegationen noterar nu att det
finns stor ilska, uppgivenhet och bit-
terhet hos de berörda läkarna. Om
delegationen även hade frågat pati-
enterna hade man säkert mött samma
reaktion! •

För få vårdavtal inte läkarnas fel
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Landstingen trotsar regering och riksdag
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