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T
ill de stora glädjeämnena
med privat verksamhet hör
småskaligheten och kopp-
lingen mellan produktion
och ekonomiskt utfall. Jag

skulle önska att vårdens aktörer dekla-
rerar att dessa saker är positiva och vär-
da att sträva efter även inom offentlig
vård. Privata och offentliga vårdgivare
har samma ansvar gentemot skattebeta-
larna, och prestige och egenintresse är
destruktiva element. 

Efter 15 års anställning vid Kvinno-
kliniken, Karolinska sjukhuset, över-
gick jag den 1 september 1998 till att
bedriva gynekologisk sjukvård i privat
regi. (Verksamheten kallas i det följan-
de privat även om vi alla vet att den är
offentligt finansierad.) 

Organisationen av den nuvarande
verksamheten är unik eftersom vi är
fyra kolleger som bedriver gynekolo-
gisk verksamhet i privat regi inom väg-
garna av ett akutsjukhus (S:t Göran).
Verksamheten är finansierad av lands-
tinget vilket innebär att vanliga avgifter
gäller för patienten. Vi har möjlighet att
utföra gynekologisk kirurgi i stor om-
fattning samt ha ett utbyte med övriga
specialiteter på sjukhuset. Konkret in-
nebär det senare t ex att vi dagligen be-
dömer ett par patienter från kirurgaku-
ten. Vi debiterar sjukhuset för dessa
konsultationer liksom sjukhuset debite-
rar oss för hyra av operationssal och
vårdplatser.

Sjukhusets vinst är att kompetensen
breddats. Gynekologer kan vara be-
hjälpliga inte bara vid akuta bukfall
utan kan även bidra med bl a synpunk-
ter när det gäller östrogensubstitution
till frakturpatienter, kontroller av bröst-
cancerpatienter som behandlas med
antiöstrogen samt vid utredning av dif-
fusa gastrointestinala symtom.

Kontinuitet är en förutsättning för
tillit, och en kvinna som skall opereras
eller ett par som inte kan få barn har ett
synnerligen stort behov av att det är
samma doktor de får träffa under hela
vårdkedjan. Vilken arbetsglädje det in-
nebär att på mottagningen med sin pa-
tient bestämma vilken typ av operation
man skall utföra och sedan själv få ope-
rera!

Förtroendet medför att vårdtiderna
kan förkortas utan att detta innebär en
försämrad kvalitet. Ett av flera exempel
på detta är att patienter som opereras
med borttagande av livmodern via sli-
dan, oftast på grund av muskelknutor,
endast kvarstannar en natt. Vid postope-
rativa problem kan patienten alltid nå
läkaren – även utanför kontorstid. Vet-
skapen om att denna möjlighet finns be-
tyder oerhört mycket. I praktiken ut-
nyttjas möjligheten att nå opererande
doktor i hemmet en handfull gånger un-
der ett år. 

Det är ett grundläggande behov att
kunna få diskutera sin behandling med
en doktor som engagerar sig och tar an-
svar för det man kommit överens om.
Denna sanning är uppenbar för alla som
arbetar med sjukvård, och ändå tycks
detta rekvisit vara så svårt att tillgodose
utanför den privata vårdsfären. Den of-
fentliga öppenvården har med sin list-
ning av patienter bejakat vikten av kon-
tinuitet, men så fort vården utgår från
sjukhus fallerar det. Allt kan inte bort-
förklaras med frånvaro på grund av
jourkompensation/forskning. Det som
fattas är det personliga engagemanget
för patienten, och signalerna från led-
ningen är att andra saker är mer priori-
terade.

Den empatiska, noggranna och duk-
tiga doktorn belönas sällan med högre
tjänster och högre lön. Belöningen föl-
jer av deltagande i kvalitetsgrupp, pro-
cessgrupp, byggnadsgrupp, undervis-
ningsgrupp och forskningsgrupp. Jag
förringar inte betydelsen av ett engage-
mang i dessa grupper, men vilken före-
bild får underläkaren när hans överord-
nade med kort varsel överantvardar en
mottagning därför att han »måste iväg
till ett viktigt möte med kvalitetsgrup-
pen»? Löjet blir fulländat när kvalitets-
gruppens slutsatser så småningom
kommer i skrift och där står något i stil
med att »kontinuitet är av stor vikt …». 

Ett effektivt sätt att ånyo sätta pati-
enten i centrum inom offentlig vård
skulle vara införandet av ekonomiska
incitament. I ett slag skulle man också
uppnå en stor produktivitetsökning. Ge
läkare lön efter produktion. Om doktorn
på akuten finge betalt per patient och

detsamma skulle gälla doktorn på mot-
tagningen så skulle arbetsglädjen vara
en annan. Det finns många svårigheter
med ett bonussystem grundat på »ac-
kord» men jag efterlyser ett bejakande
hos aktörerna inom svensk offentlig
sjukvård att ekonomiska incitament kan
vara av värde. Se er omkring. Varför
tror ni att sjuksköterskor och läkare
lämnar sina arbeten för att låta hyra ut
sig? 

Konkurrensutsätt det som kan jäm-
föras i sjukvårdsproduktionen. Lägg
verksamhet där det är billigast med bi-
behållen kvalitet. Eftersom den privata
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Två verksamheter som har mycket        



sektorn i Sverige är liten kan bara mar-
ginella volymer i ett sådant system tän-
kas flytta ut från sjukhusen till privata
enheter. Dock skulle en dylik åtgärd
vara en principiellt riktig och viktig vil-
jeyttring.

Storskaligheten inom sjukhusens
kliniker är också en anledning till den
alienation som många känner. Bryt upp
klinikerna i många små resultatenheter
och koppla en bonus till dessa enheter.
Praktiska problem finns förstås även
här med vissa verksamheter som a prio-
ri är förlustbringande, men det finns
tekniker för att lösa dessa problem.

Precis som ett land måste subventio-
nera vissa verksamheter så måste en kli-
nik av huvudmannen ges förutsättning-
ar att bära verksamheter som inte ome-
delbart kan växlas in i DRG-poäng eller
öppenvårdspengar. Till de senare verk-
samheterna hör inte bara viss klinisk
verksamhet utan även undervisning, ut-
bildning och forskning. Dessa verk-
samheter behöver dock inte självklart
enbart bedrivas inom offentlig regi. 
Tvärtom lämpar sig det flöde av patien-
ter som finns på en privat enhet utmärkt
för kliniska studier. Det behöver inte
heller vara »antingen eller», utan det
mest fruktbara skulle naturligtvis vara
ett samarbete där vetenskaplig kompe-
tens oftast finns inom storsjukhusets
väggar och patientflödet vid den effek-
tiva privata enheten.

Ett likartat vinna–vinnaförhållande
skulle ett samarbete kring utbildningen
kunna innebära. ST-läkare inom gyne-
kologi skulle inom sex månader kunna
bli självständiga operatörer om de till-
läts operera elektiva rutiningrepp på lö-
pande band. Givetvis måste man då fin-
na former så att den privata enheten inte
åsamkas någon ekonomisk förlust av
denna insats. Med detta system behöver
man inte heller känna oro från de stora
sjukhusen att lämna bort rutiningrepp
till privata enheter. Operationerna blir
utförda minst lika bra och med nuvaran-
de ersättningssystem till ett lägre pris
för landstinget/skattebetalarna. 

Ett av de svåraste problemen att lösa
inom akutdisciplinerna om privatvår-
den expanderar är jourfrågan. Kliniker-
na har ett ansvar 365 dygn per år. För det
första måste jourverksamhet uppgrade-
ras statusmässigt, och det viktigaste
medlet är det ekonomiska incitamentet.
För det andra kan en diskussion föras
med de privata vårdgivarna om ett dele-
gerat ansvar. Somliga skulle säkert kun-
na tänka sig att arbeta en viss tid per år
på en klinik för att förnya sina kunska-
per. De privata enheterna skulle kanske
kunna åta sig att ha akutverksamhet
kvällstid och ta ansvar för varandras pa-
tienter under ledigheter. 

Jag tror att offentlig och privat
verksamhet har mycket att lära varand-
ra. Alla som arbetar privat har tidigare
under sin karriär blivit danade inom den

offentliga vården, och därvid har man
naturligtvis anammat en del goda ex-
empel i sin nya verksamhet liksom man
har förkastat annat. Däremot finns ing-
en återkoppling från den privata sfären
till den offentliga. På en del kliniker frå-
gar man personal som slutar varför de är
missnöjda. Samla denna kompetens ett
år senare (de som övergått i privat regi)
och se vad de kan återföra till sin gamla
verksamhet!•
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      att lära varandra

KRÖNIKÖR .
FOLKE FLAM
docent, gynekologkliniken,
S:t Görans sjukhus, Stockholm.

’’ Konkurrensutsätt det
som kan jämföras i 
sjukvårdsproduktionen.
Lägg verksamhet där det är
billigast med bibehållen
kvalitet. Eftersom den 
privata sektorn i Sverige är
liten kan bara marginella
volymer i ett sådant system
tänkas flytta ut från sjuk-
husen till privata enheter.
Dock skulle en dylik åtgärd
vara en principiellt riktig
och viktig viljeyttring.’’
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