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aktuellt fem frågor till …

Christina
Berntsson, som
slutar efter tio år
som ordförande
för Göteborgs lä-
karförening

Varför slutar du?
– Jag blir 65 i mars, det är den

enkla förklaringen.

Lämnar du alla dina uppdrag?
– Nej, jag kommer att sitta

kvar som styrelseledamot ett år
till för att underlätta överläm-
nandet. Det är så mycket i det
här arbetet som bygger på för-
trogenhet och det är viktigt att
föra vidare så mycket som möj-
ligt. Jag blir också kvar som le-
damot i CS fram till fullmäktige i
höst då mitt mandat går ut.

Hur skulle du sammanfatta
de tio åren som ordförande?
– Det har varit väldigt roligt.

Det lokala föreningsarbetet har
utvecklats mycket under den här
perioden. Föreningen har blivit
mer självständig genom den
ekonomiska boskillnaden
mellan förbundet och lokalför-
eningarna. Vi har också satsat
mycket på att bygga upp en bra
lokal ombudsmannaorganisa-
tion, med regelbunden informa-
tion och utbildning till ombuden.

Är det något av det ni åstad-
kommit som du är särskilt
nöjd med?
– Bildandet av Sahlgrenska

universitetssjukhuset 1997 gjor-
de att vi tvingades lägga mycket
krut på arbetsmiljöarbetet, och
jag är nöjd med att alla våra om-
bud i dag är skyddsombud. Vi
har också fått väldigt stort ge-
hör för våra synpunkter i sam-
band med vårdvalet i Västra Gö-
taland. Att systemet som ska in-
föras nästan är en kopia på lä-
karförbundets policy är ingen
slump utan ett resultat av att de
två distriktsläkare som deltog
som fackliga representanter när
modellen utarbetades har gjort
en stor insats.

Vad är du mindre nöjd med?
– På sätt och vis ingår det i det

fackliga uppdraget att alltid vara
missnöjd. Men om jag ska näm-
na något skulle jag önska att fler
läkare tog det fackliga uppdraget
på större allvar. Jag vet att vi har
världens roligaste yrke, men om
man ska få något uträttat måste
man vara förberedd och påläst
och då kanman inte samtidigt
jobba kliniskt 100 procent.

Michael Lövtrup
Ny ordförande i Göteborgs läkarförening
från den 26 februari är Eva Engström,
överläkare vid neonatalenheten, Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Åke Reimer, ordförande i Skå-
nes privatläkarförening, har
överklagat Region Skånes er-
sättningsmodell för Hälsoval
Skåne hos länsrätten i Mal-
mö. Enligt Skånes privatläkar-
förening bryter den skånska
vårdvalsmodellen mot fri eta-
blering, har tveksamma av-
talsvillkor och står i konflikt
med patientsekretessregler.

Skånes privatläkarförenings
nytillträdde ordförande Åke
Reimer har överklagat Region
Skånes beslut om villkor för
det skånska vårdvalet, »Häl-
soval Skåne –Ekonomisk er-
sättningsmodell för vården-
heter«, hos länsrätten iMal-
mö.Han vill ha prövat om
underlaget för Skånes vårdval
är förenligtmed nationella la-
gar, och kräver samtidigt att
regionstyrelsens beslut från
den 5 februari upphävs. Krav
ställs där också på inhibition,
att fattade beslut inte verk-
ställs innan länsrätten hunnit
pröva ärendet.
– Jag är nytillträdd ordfö-

rande. Det var rätt tufft att
börjamed en personlig över-
klagan till länsrätten, säger
ÅkeReimer, somomgående
fick avslag på kravet om inhi-
bition,men somnu väntar på
att ärendet rullar på.
ParallelltmedÅkeReimers

personliga överklagande skri-
ver Skånes privatläkarför-
ening till regionstyrelsen, Re-
gion Skåne, och påtalar svag-
heter i underlaget förHälso-

val Skåne.Man kräver att in-
förandet av vårdvalet, plane-
rat till den 1maj, skjuts upp.
ÅkeReimers överklagande

gäller etableringsfrihet, av-
talsvillkor och sekretessfrå-
gor, frågor som alla även be-
handlas i styrelsens brev till
regionstyrelsen.

Enligt Hälsoval Skåne ska »en
dialog omgeografisk place-
ring« av vårdenhet föras
mellanRegionSkåneochvård-
enhet somsöker ackredite-
ring.Men»för att enmyndig-
het ska kunna tillämpa lag om
valfrihetssystemLOV
(2008:962) krävs en så kallad
fri etablering för alla leveran-
törer somvill etablera sig och
somuppfyller de avmyndighe-
tenuppställda etableringsvill-
koren«, enligtReimers skri-
velse till den skånska länsrät-
ten, dateradden23 februari.
Där vill Åke Reimer också

ha prövat Region Skånes vill-
kor att självmed respektive
leverantör, och när somhelst
under avtalstiden, kunna be-
sluta om att ändra avtalsvill-
koren för de ackrediterade
vårdenheterna, något som
kan stå i stridmed avtalsla-
gen.
Den tredje punkten ifråga-

sätter omden skånska ersätt-
ningsmodellen är förenlig
med sekretessregler. För att
Region Skåne ska kunna följa
upp och kontrollera att en
vårdenhet fullgör sitt uppdrag
krävs inrapportering av pati-

entuppgifter, vilket enligt pri-
vatläkarna kolliderarmed
vårdens garanti att patient-
uppgifter är sekretessbelagda.
Till 80 procent byggerHälso-
val Skåne på ersättning base-
rad på vårdtyngdsmodellen
utifrån ACG (adjusted clinical
groups), sombaseras på in-
rapportering av patienters di-
agnoser för att patientens
vårdbehov ska kunna viktas
för att få rätt ersättning.
–Det är högst oklart ompa-

tientsekretessen bryts,menar
Skånes privatläkarförening,
och passar samtidigt på att luf-
ta en allmänt spridd farhåga
bland skånska läkare sombe-
rörs av vårdvalet omatt er-
sättningsnivåerna är för låga.

En nyligen offentliggjord si-
mulering, somRegion Skåne
gjort av kostnaderna, tyder på
attHälsoval Skåne är kraftigt
underfinansierad.
– Siffrorna var så låga att

manmisstänker att någon nå-
gonstans gjort ett räknefel,
säger ÅkeReimer.
Läkartidningen har sökt

Jerker Swanstein, Regionsty-
relsens ordförande, Region
Skåne, för en kommentar.
Skånes privatläkarförenings
styrelse har permejl fått svar
på sin skrivelse »Skjut påHäl-
sovalet«: »Vi tror att hälsova-
let kan öka tillgängligheten,
därav brådskan. Vi kommer
att följa upp och justera, om
och när det behövs!«

Marie Närlid

Privatläkare överklagar
Hälsoval Skåne

Ove Andersson (bilden), nu vice
ordförande i Distriktsläkarför-
eningen, DLF, föreslås av valbe-
redningen till ny ordförande i för-
eningen.
– Det fackliga arbetet har en-

gagerat mig alltmer de senaste
åren. Det känns roligt att få för-
troendet, säger Ove Andersson.
Ove Andersson är 51 år och se-

dan våren 2008 DLFs vice ordfö-
rande. Han arbetar numera på

halvtid med fackli-
ga uppdrag och
halvtid med anti-
biotikafrågor för
nätverket Strama
gentemot öppen-
vården i Uppsala

län. Han är också lokal DLF-ord-
förande i Uppsala och sekrete-
rare i Upplands allmänna läkar-
förening.
Ny ordförande i DLF ska väljas

vid föreningens fullmäktigemöte
den 8 maj. Maria Dalemar, som
valdes till ordförande 2008,
meddelade i januari i år att hon
avgår eftersom hon i april blir bi-
trädande sjukhusdirektör vid
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Elisabet Ohlin

Ove Andersson föreslås till ordförande i DLF

Läs mer En längre version av artikeln
finns att läsa på lakartidningen.se


