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Delegationen för samverkan mellan
offentlig och privat vård har lagt fram
sitt slutbetänkande (SOU: 1997: 179).
Propositionen beräknas kunna tas av
riksdagen efter valet i höst.

Eftersom både borgerliga och socia-
listiska politiker ingått i delegationen,
torde det sakna betydelse vilken poli-
tisk färg den nya regeringen får. Om för-
slaget antas av riksdagen, kommer
vårdavtal med kommun eller landsting
att bli enda modellen för privat läkar-
verksamhet.

Laglig prioritering?
I förslaget nämns »sjukvårdshuvud-

mannens angivna principiella prioriter-
ingar av gruppmottagningar» för att
»träffa avtal och bevilja ersättningseta-
bleringar» – detta för att undvika att
»åsamka en hel gruppmottagning orim-
liga kostnader och hota dess existens».
Det är naturligtvis sant, att om ett läkar-
hus successivt töms på läkare, kommer
de kvarvarande inte att klara av verk-
samhetens ekonomi bl a på grund av allt
fler tomma lokaler.

Jag undrar om sådan »prioritering av
gruppmottagningar» håller konkurrens-
rättsligt. Helt fristående praktiker med
mottagning i samma fastighet skulle en-
ligt propositionen komma att hanteras
annorlunda och bättre, om de organise-
rade sig som läkarhus, dvs skaffade en
gemensam skylt. Är det rätt att läkare
med gemensam skylt skall få fördel i
form av »prioritering»? Är det lagligt
att gynna en form av privatläkarmottag-
ning framför en annan?

I varje fall fyller få- och enläkarmot-
tagningar också en funktion, varför er-
sättningsetablering av dessa inte borde
motverkas.

Liten läkarmottagning
bäst för sjukvårdsrädda
Patienter som av olika skäl behöver

avskildhet måste ha någonstans att vän-
da sig, t ex de sjukvårdsrädda. Barn som
blivit skrämda i vårdsituationer klarar
lättare av en mer personlig och ombonad
miljö, där ett fåtal personer rör sig i lo-
kalerna och där det är tyst och stilla. Den
lilla patienten, hans föräldrar och läka-
ren har där bättre utsikter att i lugn och
ro komma till tals med varandra.

Flyktingar är ofta rädda för myndig-
heter och stora institutioner. De kan
bära med sig svåra minnen av tortyr.
Detta gör det svårt att uthärda kyligt
kala vitkaklade rum med svårdefinierad
apparatur. Den står där och skräms, fast
den sedan kanske inte alls skall komma
till användning under besöket. Ingen av
de stressade personer som strömmar
runt patienten förklarar eller lugnar.

Det är också ångestskapande med en
mängd olika störande ljud, röster och
hastiga rörelser från personal och annat
folk i rummet och omgivande utrym-
men. Alla som inte hör dit och rör sig
kring patienten förefaller flaxa omkring
på ett oöverblickbart och därför oroan-
de sätt.

Svårt att orientera sig
Flyktingar, invandrare och andra

som är ovana vid svensk offentlig miljö
har svårt att hitta rätt och ta sig fram i
stora institutioner med dess olika skyl-
tar, anslag och pilar på väggarna samt
diverse färglinjer på golven.

Personer med dålig syn och hörsel
upplever svårigheter att orientera sig i
stora stökiga institutioners många och
långa korridorer med olika dörrar,
mycket folk, stoj och spring. De kan bli
lämnade åt sig själva att försöka ta sig
fram, utan att någon observerar dem i
mängden. Den som springer förbi har
inte tid att besvara en fråga eller hjälpa
till. Dessa patienter kan då känna sig
mycket övergivna.

Exemplen ovan har skildrats av pati-

Små läkarmottagningar behövs!
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’’ Det borde vara självklart
att kvalitet och effektivitet
inte skall mätas enbart i
storlek och antalet olika
specialister i samma bygg-
nad, utan också i termer av
patientens trygghet och till-
fredsställelse vad gäller
vårdmiljö, bemötande,
kompetens och sekre-
tess.’’
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Enligt utredningsbetänkan-
det »Spelregler för samverkan
mellan offentlig och privat
vård» skall läkarhus prioriteras
vid ersättningsetablering. De
små läkarmottagningarna kom-
mer i så fall att successivt för-
svinna. Men de behövs – de fyl-
ler en funktion för bl a
sjukvårdsrädda och dem som på
grund av oro för brott mot tyst-
nadsplikten vill undvika stora
institutioner.
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enter vid min praktik. Dessa patienter
uppskattar att de än så länge kan söka
sig till enläkarmottagningar.

Sjuk sjukvårdspersonal utsatt
för skvaller i sjukvår den
De som arbetar i vården och blir

sjuk, är i samma stund ett samtalsämne
i kafferum och korridorer – dels på de
avdelningar där vederbörande under-
söks och behandlas, dels på andra enhe-
ter där någon känner någon, som känner
någon, som vet.

Handen på hjärtat – vem har inte av
en läkarkollega hört något i stil med:
»Jag hörde i matsalen att NN, överläka-
re på X-kliniken, har fått lungcancer
och ligger på kirurgen. En sjuksköters-
ka jag känner har en väninna som job-
bar där. Hon har hört att operationen

skall bli imorgon. Undersköterskan på
min mottagning, hämtade en patient på
röntgen igår och där satt NN, som skul-
le röntgas. Han såg mager ut.»

Det förekommer att personal »går in
i datan» och letar information i sådana
fall: »Man kan åtminstone se var och
när han är inlagd här på sjukhuset.»
Från öppenvården finns liknande exem-
pel.

Läkarhusen läcker också
Tro inte att vi i den privata vården är

bättre. En kollega gick på kontroller hos
en gynekolog i ett läkarhus. Till henne
själv kom som patient en läkarsekrete-
rare och kvittrade:»Och så vet jag att du
är patient hos oss i läkarhuset.» Min
kollega gjorde inga fler besök där.

Det är lätt att glömma tystnadsplik-

tens regler när sjukvårdspersonal träffas
sinsemellan. Man förefaller att respek-
tera tystnadsplikten bara när det gäller
patienter som inte själva arbetar i vår-
den. Läkare tycks vara de mest intres-
santa objekten för internt skvaller, troli-
gen för att vi är färre och för att vi, på
grund av arbetets struktur, är mer synli-
ga i massan av sjukvårdspersonal.

Enläkarmottagning
bättr e för sekretess
Till få- och enläkarmottagningar sö-

ker sig gärna sjukvårdspersonal och
andra personer, som har blickarna på
sig. På min enläkarmottagning kom-
menteras detta emellanåt av sådana pa-
tienter. De har drabbats av, eller är räd-
da för att bli utsatta för, skvaller på de
stora institutionerna.

I stället för att avstå från hälsokon-
troller och undersökningar till följd av
oro för skvaller, måste dessa patienter
också ha någonstans att vända sig. På en
liten mottagning är antalet personer
med tillgång till information om dem
åtminstone begränsad. Om någon bris-
ter i sekretess är det lättare att avslöja
vem som brustit, varför det sociala
trycket på personalen att respektera
tystnadsplikten är ökat.

Eventuella datasystems räckvidd är
begränsad till mycket få personer, till
skillnad från stora institutioner där nyfi-
ken personal vid olika enheter ibland
kan gå in och leta information. Vid en-
läkarmottagningar är man få personer
som arbetar tillsammans. Därför har an-
svarige läkaren bättre möjlighet att utö-
va kontroll över sin personal och förmå
den att iakttaga tystnadsplikten.

Mångfald behövs
Vi behöver de stora offentliga och

privata institutionerna. Vi behöver ock-
så de små. Det borde vara självklart att
kvalitet och effektivitet inte skall mätas
enbart i storlek och antalet olika speci-
alister i samma byggnad, utan också i
termer av patientens trygghet och till-
fredsställelse vad gäller vårdmiljö, be-
mötande, kompetens och sekretess. Det
finns ett behov av mångfald i sjukvår-
den, även vad gäller institutionernas
storlek. •
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