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Den s k samverkansdelegationen
har som bekant föreslagit en ny ram-
lag för privata vårdgivare, som bl a
radikalt skulle ändra ersättningsreg-
lerna för den privata vården. Den
viktigaste förändringen skulle bestå i
att de nationella taxorna för privatlä-
kare avskaffas.

Delegationen förespråkar i stället
ett system med vårdavtal där Läkar-
förbundet och Landstingsförbundet
skulle enas om rekommendationer
om ersättningsnivåerna. Ett särskilt
råd skulle inrättas dit en enskild
vårdgivare kan vända sig om det
uppstår problem med avtalen.

Det grundläggande felet med
samverkansdelegationens idéer är att
de inte tar hänsyn till de mycket
ojämna styrkeförhållandena som rå-
der mellan den privata vården och
sjukvårdshuvudmännen. Genomförs
förslagen förskjuts balansen ytterli-
gare till de enskilda vårdgivarnas
nackdel.

Läkarförbundet anser att sjuk-
vården i Sverige skall finansieras so-
lidariskt i samhällets regi. Detta be-
tyder emellertid inte att produktio-
nen nödvändigtvis måste bedrivas
enbart av landstingen. Det vore sna-
rare positivt med en mångfald i
sjukvårdsproduktionen, såväl i öp-
pen som sluten vård.

Problemet är att nya samverkande
driftsformer bara kan åstadkommas
om finansiären iakttar neutralitet mel-
lan olika producenter, som fritt får
forma sin organisation och konkurre-
ra i kvalitetshänseende. Men i nuva-
rande organisation, där landstingen
även spelar rollen som finansiärer, har
man inte förmått hantera den privata
vårdsektorn på ett neutralt sätt.

En förutsättning för ett optimalt
utnyttjande av sjukvårdsresurserna
är därför en förändring av organisa-
tionen på huvudmannasidan. Det in-
nebär att landstingens roller som så-
väl finansiärer som producenter av
sjukvård måste separeras. Hur detta
skall åstadkommas har delegationen
inte presenterat något förslag om.

Delegationens förslagandas där-
för ett stort mått av aningslöshet när
den i rådande situation vill avskaffa
den trygghet för den enskilde vårdgi-
varen som legat i de nationella taxor-
na. Självfallet motsätter sig Läkar-
förbundet mycket bestämt en sådan
förändring.

Den föreslagna övergången till ett
vårdavtalssystem utan garantier för
en adekvat ersättning för utförda
prestationer är oacceptabel. I själva
verket ges då huvudmännen rätt att
med ekonomiska medel göra sig av
med en av landstinget icke önskvärd
men av patienterna uppskattad vård-
givare.

Den främsta bristen med vårdav-
talen är att de inte garanterar någon
långsiktighet för privatläkaren. Det
är definitivt ingen bra grund att stå på
för den som avser att starta en privat
läkarverksamhet med de kostsamma
investeringar detta förutsätter.

Möjligheten att centralt enas
om rekommendationer om ersätt-
ningsnivåerna utgör inte ett tillräck-
ligt skydd för den privata vårdgiva-
ren. Då det handlar om just rekom-
mendationer blir det för den enskilde
sjukvårdshuvudmannen till intet för-
pliktigande.

En liknande svaghet är förknip-
pad med delegationens förslag om

ett särskilt råd för att behandla av-
talsproblem. Enligt förslaget tillförs
nämligen rådet inga tvångsmedel
som skulle kunna erbjuda ett skydd
för vårdgivaren.

Det bästa vore därför att bibehålla
nuvarande förhandlingsordning där
Läkarförbundet och Landstingsför-
bundet träffar överenskommelser
om den nationella taxan. I och med
att regeringen fastställer en sådan
uppgörelse i förordning blir den då
också tvingande för landstingen. 

Flera andra förslag som delega-
tionen redovisar är av positiv karak-
tär och bör kunna genomföras inom
ramen för nuvarande lagstiftning.
Dit hör t ex återinförande av rätten
till ersättningsetablering och ett av-
skaffande av möjligheten till remiss-
tvång. 

Beklagligt är emellertid att dele-
gationen inte kunnat samla sig till en
lösning när det gäller 65-årsgränsen
för privat verksamma läkare. Enligt
Läkarförbundets uppfattning bör
andra kriterier än ålder avgöra när en
läkare skall upphöra med sin verk-
samhet.

Likaså borde delegationen kraft-
fullare ha markerat möjligheten att
tillvarata privatläkare som en resurs
inom primärvården. En ökad frihet
för landstingen att bestämma över
samarbetsformerna kan i stället mot-
verka strävandena att öka antalet all-
mänläkare i primärvården.

Läkarförbundsnytt

Bevara de nationella taxorna!
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