
Det är oklart vad 15 familjeläkare
i Västmanland nu ska göra. Gå på
taxan eller låta sig anställas av
företaget Carema är två alterna-
tiv. Nyetablering är inte aktuell.

❙ ❙ – Det är jättetråkigt att inte kunna säga
till patienter och personal vad som ska
hända, säger Jonas Sjögreen på Prima fa-
miljeläkarmottagning och talesman för
Praktikertjänst.

Rättsprocessen är avslutad. Prakti-
kertjänst fick inte prövningstillstånd i
Regeringsrätten och då gäller kammar-
rättens dom. Det betyder att läkarna vid
fyra av Praktikertjänsts elva mottag-
ningar står utan avtal från 1 juli. Så även
Eriksborgs HB, som ansökt om nytt
vårdavtal men fått nej från landstinget,
eftersom »enheten« gått till Carema. Nå-
gon annan nyetablering, som biträdande
landstingsdirektör Lena Burström i för-
ra numret av Läkartidningen antydde, är
det inte fråga om. Det skulle i så fall ha
rört andra delar av länet och andra pati-
enter. Den diskussionen är avslutad.

– Att vi kan jobba någon annanstans
med andra patienter är inget nytt. Det
finns massor av jobb. Men att till exem-
pel jag som haft samma patienter i tjugo
år skulle få erbjudande att jobba i Virsbo
eller Hallstahammar och ta andra patien-
ter, det är ingen lösning för mina patien-
ter, säger Jonas Sjögreen.

En lösning för patienterna, däremot,
vore om läkarna antog erbjudandet om
anställning hos Carema Primärvård

AB, som vann upphandlingen.
– Ja precis. Och överlämna allt vi

byggt upp utan ersättning. Det är möjligt
att någon väljer det, men det är nog väl-
digt få, tror Sjögreen.

Ett alternativ är att ansöka hos lands-
tinget om att bli taxeläkare. Enligt en
övergångsbestämmelse i lagen om lä-
karvårdsersättning har läkare som var
husläkare när lagen trädde i kraft rätt att
gå in i taxesystemet utan krav på sam-
verkansavtal. Ungefär hälften av de 15
läkarna kan hävda detta, bland andra Jo-
nas Sjögreen. En taxeläkare utan famil-
jeläkaravtal kan dock inte ha patienter
listade hos sig, och det blir ett annat sätt
att arbeta.

– När man vant sig vid att arbeta med
helheten känns det lite ovant. Det hade
jag inte valt av mig själv.

Sju mottagningar fortsätter som nu
Landstinget har hittills fått in två sådana
ansökningar, men inte tagit ställning till
dem än, enligt biträdande landstingsdi-
rektör Lena Burström. Hon berättar att
också landstinget erbjudit anställning
som familjeläkare där det finns luckor,
men att ingen nappat på detta. 

De sju övriga av Praktikertjänsts elva
mottagningar får fortsätta som idag. De
tecknade till slut ett avtal i direktupp-
handling med landstinget den 5 maj.
Men det känns ändå inte bra, tycker Jo-
nas Orve på Odensvi läkarmottagning.

– Det känns ju trist och tomt. Att be-
höva bli utsatt för makt, politik och in-

triger när man sliter med sina patienter
hela dagarna. Förtroendet som byggts
upp för landstinget under åren är helt ra-
serat, även om vi skrivit på. Det har vi
gjort för våra patienter och för persona-
len, inte för landstingets skull.

Björn Ljung, ansvarig förhandlare på
Praktikertjänst, tycker att ett genomgå-
ende mönster i hela upphandlingen varit
att landstinget säger en sak ena dagen
och en annan nästa.

– Relationerna är inte de bästa. Det
som erbjuds tas tillbaka, och sedan gör
de allt de kan för att få bort oss.

Lena Burström förstår att läkarna
som förlorat sina avtal blivit besvikna,
och hon tycker det är tråkigt. Hon de-
menterar att landstinget vill ha bort de
privata familjeläkarna.

– Det är en väldig missuppfattning.
De privata familjeläkarna har ogillat
upphandlingen, vi har helt olika syn på
hur lagen om offentlig upphandling ska
tolkas.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Den statliga utredningen om
framtidens företagshälsovård
kommer inte att lämna något
delbetänkande före sommaren,
vilket var meningen enligt de ur-
sprungliga direktiven. 

❙ ❙ Det stod tidigt klart att ett delbetän-
kande om utbildningen i företagshäl-
sovård inte kan presenteras, utan att ex-
empelvis frågan om en obligatorisk fö-
retagshälsovård också har utretts. Därför
kommer ett helt paket med förslag gäl-
lande företagshälsovården att presente-
ras den 1 december, berättar utredaren
Kurt Eriksson, chefsjurist på Medlings-
institutet.    

– Ett krav på obligatorisk företags-
hälsovård påverkar dimensioneringen
på utbildningen, och ska obligatoriet

även gälla småföretagare kan även ut-
bildningens inriktning påverkas. Därför
är det bara dumt att bryta ut frågan om
utbildningen innan de andra frågorna är
lösta, säger Kurt Eriksson. 

Kritik från Företagsläkarföreningen
Kurt Eriksson har en expertgrupp och en
referensgrupp knuten till sig, och ju mer
han har arbetat med frågan om föränd-
ringar inom företagshälsovården, desto
svårare upplever han att den är. 

– Det handlar om privata aktörer på
en marknad som styrs av knepiga ersätt-
ningssystem, flera olika lagar etc. Det är
därför svårt att idag säga vad utredning-
en landar i, säger Kurt Eriksson. 

– Det finns dessutom många uppfatt-
ningar om vad företagshälsovård egent-
ligen är, och mytbildningar som omger

den. En sådan är att företagshälsovård
skulle vara någon slags komplement till
primärvården och som sådant finnas
överallt. Först nu börjar vi själva få ett
grepp om hur branschen faktiskt ser ut. 

Det har riktats kritik från bland annat
Svenska företagsläkarföreningen mot
att ytterligare en utredning ska granska
företagshälsovården (LT nr 38/2003).
Kurt Eriksson säger sig har full förståel-
se för den synpunkten. 

– Företagshälsovården har utretts i
40 års tid utan att något egentligen har
hänt. Nu är det dags att »sätta ner foten«
och sluta utreda; efter att vi har lagt fram
våra förslag den 1 december ska det inte
kvarstå några outredda frågor. 

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Inget förslag om företagshälsovård

Rättsprocessen i Västmanland avslutad

Läkare blev utan avtal 
Skrev avtal 5 maj: Citypraktiken,
Läkargruppen, Odensvi läkarmot-
tagning och Familjeläkarmottag-
ningen Önsta Gryta i Västerås,
Kolbäcks familjeläkarenhet,
Kungsörs familjeläkarmottagning
och Ängsgårdens vårdcentral i
Surahammar.
Förlorade sitt avtal och erbjuds
anställning hos Carema: Byjorden
familjeläkarenhet i Köping. Eriks-
borgspraktiken, Eriksborgs HB,
Läkarhuset och Prima familjelä-
karmottagning i Västerås.


