
–  På kort sikt är målet framför
allt att kunna låta privatläkarna
»föda barn igen«, det vill säga att
de ska få ta in en ersättare när de
slutar jobba. Det kan de inte
idag.

❙ ❙  Det säger Charlotte Barouma, privatlä-
kare vid Wästerläkarna i Göteborg och
styrelseledamot i Svenska privatläkarför-
eningen, som nu hållit årets fullmäktige-
möte. 

Hon beklagar att om en privatläkare
som arbetar på nationella taxan blir sjuk,
går i pension eller vill sluta av andra skäl
så får hon eller han inte lov att sätta en ny
doktor på sin mottagning. 

I en ännu inte redovisad enkät ger ock-
så privatläkarna uttryck för just det: för att
kunna ha fullgod utrustning och hålla sina
mottagningar högkvalitativa så behöver
de veta att  de får en efterträdare. De un-
derstryker också den empatiska delen: det
är fruktansvärt att efter många år som lä-
kare lämna sina patienter i sticket. 

Charlotte Barouma påpekar att det
inte får "födas några nya barn" i andra
sammanhang heller i så motto att det inte
finns några nyetableringar.

Häpnadsväckande stort intresse 
Men, finns det då ett intresse bland de
unga läkarna att bli privatläkare?

– Ja, vi får hela tiden signaler om att
det finns ett stort intresse från lite äldre lä-
kare som är missnöjda med sin arbetsmil-
jö inom offentligvården, och ett häpnads-
väckande stort intresse från de unga, upp-
ger Charlotte Barouma och hänvisar till
att Privatläkarföreningen under året träf-
fat de medicinska föreningarna på ett par
ställen och dessutom var med vid vårens
AT-läkarstämma. 

– Det diskuteras mycket bland de
unga läkarna om hur de ska kunna bli
privatläkare, vad det är för villkor som
gäller och så vidare. Även de har natur-
ligtvis observerat signalerna i den of-
fentliga vården, till exempel när det gäl-
ler den bristfälliga arbetsmiljön.

Är ni bättre på det då?
– Ja. Det är väl det som är vår starka

sida. Vi är naturligtvis inte bättre på nå-
got annat sätt. Vi är samma läkare, har
samma kompetens och samma patienter.
Ja, nästan allt är samma som inom of-
fentligvården, men vi är mycket bättre

på arbetsmiljö. Och det är vi av en enda
orsak – vi får bestämma själva.

Det är en bild som bekräftas i enkäten
där det också framgår att privatläkarna
är mer nöjda än sina kollegor i offentlig
vård vad gäller ekonomin.

Vill ha bort ålderstaket
– Ett annat kortsiktigt mål har vi delvis
redan uppnått, att få en mer flexibel pen-
sionsålder. Nyligen har man bestämt att
höja från 65 till 67 år. Vårt mål är att göra
den helt flexibel, att låta alla privatläka-
re arbeta med offentlig finansiering så
länge de vill och orkar utan något ålders-
tak, säger Charlotte Barouma.

– Tyvärr blev det tjall på vägen när
riksdagen skulle fatta beslut om att helt
avskaffa åldersgränsen. Det fanns före
beslutet en majoritet för det i riksdagen
men sjabbel i samband med röstningen
gjorde att det inte blev så. Men det kom-
mer en chans till eftersom det nu finns en
ny motion om att slopa gränsen.

Hon är mycket kritisk mot politikerna: 
– Med den läkarbrist vi har verkar det

närmast enfaldigt att inte låta mycket
kompetenta läkare med stor erfarenhet
av både livet och läkarverksamheten
fortsätta arbeta.

En annan viktig fråga, både kort- och
långsiktigt, för privatläkarna är att för-
bättra samverkan med offentligvården. I
en motion till Läkarförbundets fullmäk-
tige (hålls om två veckor) yrkar de att
förbundet ska verka för att underlätta ett
ökat samarbete mellan privat och offent-
lig vård. 

– Det som framför allt hindrar oss i
det samarbetet nu är reglementen om hur
man får lov att vikariera. En privatläka-
re får inte ta in en vikarie på sin mottag-
ning med mindre än att hon eller han är
föräldraledig, sjuk eller arbetar fackligt.
Men det riktigt stora hindret är att offent-
liganställda läkare inte får vikariera
inom så kallad konkurrerande verksam-
het, kommenterar Charlotte Barouma. 

Ett ökat samarbete skulle kunna över-
brygga en del tråkiga missuppfattningar
mellan offentlig och privat vård, tror
hon, exempelvis att privatvården plock-
ar russinen ur kakan. 

–  Om de offentliganställda kollegorna
får tillträde till våra arbetsplatser kan de se
vad vi gör och samtidigt ta del av den goda
arbetsmiljö vi kan erbjuda. Samtidigt vill
många av oss privatläkare kunna komma
in och arbeta i den offentliga vården för att
uppdatera oss kring vårdpolicies och bli
en del av vårdkedjor.

Snårig nomenklatur inte bra för någon
Ett kortsiktigt mål till, även där finns en
motion till Läkarförbundets fullmäktige,
är att privatläkarna vill ha en ändrad no-
menklatur i vården. Charlotte Barouma:

– Nu finns en mängd begrepp som
tolkas olika i olika landsting:

primärvård med litet p, Primärvård
med stort P, närsjukvård, öppenvård, öp-
pen specialiserad vård, poliklinisk vård,
slutenvård.

– Det värsta är att inte ens vi inom pro-
fessionen vet riktigt vad vi pratar om. Det-
ta är naturligtvis inte bra för någon och
framför allt inte för våra patienter och det
är alltid dem vi måste fokusera kring.

Hon poängterar att det inte heller är
bra för beslutsfattarna, "som inte vet vad
de ska besluta om och det försvårar alla
typer av förhandlingar".

Privatläkarna vill förenkla det hela
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Nyheter

Privatläkarna vill ha en ny enklare nomenklatur

»Inte ens vi inom professionen 
vet riktigt vad vi pratar om«

Charlotte Barouma är allmänläkare och
började som privatläkare 1994. – Jag har
aldrig ångrat mitt yrkesval – detta är det
underbaraste arbete som finns.
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till att ha något som kallas öppenvård
och något som kallas sjukhusvård. I öp-
penvården ska ingå all form av vård som
bedrivs utanför sjukhus, vare sig den är
privat eller offentlig.

Privatläkarna har också ställt upp
långsiktiga mål. En strävan är att utveck-
la och öka privatläkarnas andel av sjuk-
vården. 

Idag svarar privatläkarna för tre pro-
cent av sjukvården, vilket enligt för-
eningen är en alldeles för låg nivå efter-
som "flera undersökningar har visat att
privat vård har hög kvalitet och hög
kostnadseffektivitet". 

–  Kvaliteten är naturligtvis lika god i
den offentliga vården vad gäller den me-
dicinska delen, men många andra kvali-

tetsaspekter kan inte tillfredsställas lika
bra eftersom det är ett mer tungrott maski-
neri och styrt av människor som inte ingår
i produktionen, hävdar Charlotte Barou-
ma.

Privatläkarföreningen vill bli den
självklara auktoriteten i debatten om pri-
vatvård.

– Idag är vi inte det. När det är vikti-
ga frågor på bordet så bjuds representan-
ter för stora privata vårdbolag in, inte ens
alltid läkare. Det borde vara vi som är
förtroendevalda för de privata läkarna
som får inbjudningarna, menar Charlot-
te Barouma kritiskt och vill sätta Privat-
läkarföreningen på vårdkartan.

Föreningen vill skapa bättre förhållan-
den för privatläkarna. Deras arbetsmiljö är

bättre än offentligvårdens, men det finns
ändå behov av stora förbättringar.

– Idag fokuserar vi mycket på privata
allmänläkares situation. Även de dignar
under bördan av alltför stort ansvarsom-
råde. Vi vill ha en samverkan med di-
striktsläkarföreningen kring dessa för oss
gemensamma frågor, säger Charlotte Ba-
rouma och inbjuder de offentligt anställ-
da distriktsläkarna och familjeläkarna till
samarbete både lokalt och centralt.

Själv är hon mycket engagerad i ar-
betsmiljöfrågorna, även för sina offentlig-
anställda kollegor. Bland annat är hon
med i Läkarförbundets arbetslivsgrupp,
som bevakar läkarnas arbetsvillkor.

Tom Ahlgren
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Medlemsavgiften till Läkarför-
bundet centralt sänks, så att lo-
kalföreningarna kan ta ut mot-
svarande höjning och därmed
stärka sin ekonomi.

Det är målet för den omlägg-
ning av bidragssystemet till lo-
kalföreningarna som centralsty-
relsen föreslår.

❙ ❙  Beslutet att ändra grunden för lokalför-
eningarnas ekonomi är resultatet av den
utredning som Läkarförbundets central-
styrelse tillsatte inför förra årets fullmäk-
tigemöte. Då hade ett tiotal lokalför-
eningar motionerat om ökat stöd för sin
verksamhet. Särskilt de stora föreningar-
na i Malmö, Stockholm och Göteborg lig-
ger bakom kraven på större resurser. Lik-
som alla andra lokalföreningar har de fått
allt större ansvarsområde och fler arbets-
uppgifter, inte minst när det gäller lokala
löneförhandlingar.

Höjning med 40 procent
Den ekonomiska modell som centralsty-
relsen föreslår tar några år att genomfö-
ra. Eftersom behovet av ökade resurser
är akut höjs lokalföreningsbidragen näs-
ta år med 40 procent, till 9,2 miljoner
kronor. Men sedan ska de successivt av-
vecklas och lokalföreningarna alltmer
klara sig med egna medlemsavgifter.

Enligt nuvarande system är lokalför-
eningsbidragen behovsprövade och kan
bara betalas ut för personalkostnader. Det
finns även ett tak för hur mycket varje för-
ening kan få. Nästa år ska bidragen fortfa-
rande vara behovsprövade, men taket tas
bort. Därefter ska dock modellen med be-
hovsprövning successivt överges.

Från och med 2003 sker en avgifts-
växling. För den enskilde medlemmen
betyder det att den centrala fackavgiften
sänks med 250 kronor, vilket i stället kan
tas ut i avgift från den lokala föreningen.
Fortfarande finns 2,1 miljoner kronor i
bidrag som föreningarna kan få ta del av
efter en behovsprövning. För att få peng-
ar krävs dock att lokalföreningen tar ut
minst 600 kronor per medlem i avgift.

Den grupp som utrett lokalförenings-
bidragen föreslår en sänkning av den cen-
trala fackavgiften ytterligare några år efter
2003 – för att därmed ge möjlighet för lo-
kalföreningarna att höja sina avgifter mot-
svarande – och så småningom helt ta bort
de behovsprövade bidragen.

Men centralstyrelsen vill avvakta och
se hur avgiftsväxlingen påverkar lokal-
föreningarna innan beslut fattas om hur
man ska gå vidare.

Centralstyrelsen vill också att varje
medlem ska garanteras en lägsta nivå av
service från sin lokalförening. Därför
kommer en arbetsbeskrivning för lokal-
föreningar att utformas.

Policy för arbetsuppgifter
– Det blir en lokalföreningspolicy, ett
slags manual som beskriver vilka upp-
gifter föreningen ska ha och som ska
fungera som ett stöd för lokalförening-
en, berättar Leif Åkerblom, direktör på
Läkarförbundets VD-stab, som varit se-
kreterare i utredningen om lokalförenin-
garnas ekonomi.

Centralstyrelsen slår också fast att
varje lokalförening ska ha någon form
av kansliresurs, att de själva ska bekosta
eventuell regional verksamhet, men att
basala förbundsaktiviteter, såsom rese-

kostnader till förbundsmöten, kursverk-
samhet och kompetensutveckling, även i
framtiden ska bekostas av förbundet
centralt. 

Förslagen om förändringarna av
grunden för lokalföreningarnas ekono-
mi, inklusive höjningen av lokalförenin-
garnas  bidrag med 40 procent nästa år,
behandlas som en budgetfråga av full-
mäktigemötet i år och nästa år.

Anna Filipsson

Läkarförbundets bidragssystem kan slopas på sikt

Lokalföreningar får makt över ekonomin

Permanent working group of european
junior medical doctors, PWG, firade
25-årsjubileum med ett möte i Stock-
holm i slutet av förra veckan.

PWG organiserar underläkarför-
eningar från Europa – såväl inom som
utom EU – och startades 1976 på initi-
ativ bland annat av Sveriges yngre läka-
res förening, Sylf.

De frågor PWG arbetar med rör dock
framför allt EU-länderna. Några exem-
pel på frågor som man arbetar med är
EUs arbetstidsdirektiv, som fram till år
2000 inte gällde underläkare. Man dri-
ver även frågor om överskott respektive
brist på läkare och läkares fortbildning.

– Nyligen har det kommit ett dom-
slut från Spanien om att även tid när
man sover på sjukhuset ska räknas som
arbetad tid. Det kan  få stor betydelse för
PWGs framtida arbete, berättar Eva
Nilsson-Bågenholm, före detta ordfö-
rande för Sylf, som ledde PWG-mötet i
Stockholm.•

Europeiska underläkare
firade 25-årsjubileum


