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DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBAT
jer 15–20 år innan vi får se de positiva
effekterna i form av en 25-procentig
minskning av bröstcancerdödlighet vid
dessa hälsokontroller. 

Vi har med mer än önskvärd tydlig-
het visat att detta är fel. Socialstyrelsen
måste fatta ett nytt beslut.

Förslag till information
I väntan på detta nya beslut och med

dagens kunskapsläge om det svenska
mammografiprogrammet bör, enligt vår
mening, varje kvinna som kallas till
hälsokontroll med mammografi få in-
formation enligt följande (se Ruta).
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Privat kontra offentligt – Slutreplik 1:

Innehållet viktigar e än formen!

Med anledning av Ingrid
Eckermans replik i Läkartid -
ningen 43/00 (sidan 4880): 

Vår bestämda uppfattning
är att innehållet är viktigar e
än formen! 

Det vill säga att om ett flertal un-
dersökningar visar att privatanställd
personal mår bättre, anser sig ha stör-
re inflytande på sin situation etc tyder

det på att MBL och dylikt inte i sig
garanterar någon god arbetsmiljö. 

Vad det däremot garanterar är sys-
selsättningen för ett antal tjänstemän
och fackliga förtroendemän.

Hotet mot fortsatt offentlig finan-
siering av sjukvården i Sverige är då-
lig kvalitet, ineffektivt användande av
skattemedel och oförmåga att ge den
service som medborgarna betalar för. 

Tydliga avtal ger god kvalitet
Således är god kompetens hos så-

väl beställare som producenter av
vård, privata såväl som offentliga,
inte något hot mot fortsatt offentlig fi-
nansiering. 

Tydliga avtal med klara ramar som
ger rimliga arbetsförhållanden och
arbetsro till personalen borgar tvär-
tom för en god kvalitet i sjukvården
och därmed mindre risk för försäk-
ringsfinansierade alternativ. •

Författare
JANINA CETTNER

Storvretens vårdcentral

ANDERS NILSSON 
Täby Centrum Doktorn;båda  har
tidigare i många år arbetat i of-
fentligt driven primärvård.

Mig veterligt finns det ingen
undersökning som visar att
personalen vid privatiserade
sjukhus tri vs bättre än den på
förvaltningsdrivna eller bola-
giserade sjukhus. 

De vårdcentraler i Södra Stock-
holm som är föremål för upphandling
har förlorat nästan alla sina läkare.

Rekryteringssvårigheterna är lika
stora hos de privata vårdcentralerna i
mitt sjukvårdsområde som hos de

landstingsägda, med ett undantag –
den som har ett tydligt vinstintresse.

Slipper inte upphandling
Jag skulle unna de privata och av-

knoppade enheterna att slippa bli ut-
satta för ett upphandlingsförfarande. 

Men detta är inte längre möjligt.
Förutom allt arbete som måste läggas
ned så finns alltid en risk att den tidi-
gare entreprenören förlorar upphand-
lingen. •

Slutreplik 2:

Avknoppade enheter slipper inte 
undan upphandlingsförfarande
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