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fem frågor till …

Christina
Berntsson, som
slutar efter tio år
som ordförande
för Göteborgs läkarförening

Privatläkare överklagar
Hälsoval Skåne
Åke Reimer, ordförande i Skånes privatläkarförening, har
överklagat Region Skånes ersättningsmodell för Hälsoval
Skåne hos länsrätten i Malmö. Enligt Skånes privatläkarförening bryter den skånska
vårdvalsmodellen mot fri etablering, har tveksamma avtalsvillkor och står i konflikt
med patientsekretessregler.
Skånes privatläkarförenings
nytillträdde ordförande Åke
Reimer har överklagat Region
Skånes beslut om villkor för
det skånska vårdvalet, »Hälsoval Skåne – Ekonomisk ersättningsmodell för vårdenheter«, hos länsrätten i Malmö. Han vill ha prövat om
underlaget för Skånes vårdval
är förenligt med nationella lagar, och kräver samtidigt att
regionstyrelsens beslut från
den 5 februari upphävs. Krav
ställs där också på inhibition,
att fattade beslut inte verkställs innan länsrätten hunnit
pröva ärendet.
– Jag är nytillträdd ordförande. Det var rätt tufft att
börja med en personlig överklagan till länsrätten, säger
Åke Reimer, som omgående
fick avslag på kravet om inhibition, men som nu väntar på
att ärendet rullar på.
Parallellt med Åke Reimers
personliga överklagande skriver Skånes privatläkarförening till regionstyrelsen, Region Skåne, och påtalar svagheter i underlaget för Hälso-

val Skåne. Man kräver att införandet av vårdvalet, planerat till den 1 maj, skjuts upp.
Åke Reimers överklagande
gäller etableringsfrihet, avtalsvillkor och sekretessfrågor, frågor som alla även behandlas i styrelsens brev till
regionstyrelsen.
Enligt Hälsoval Skåne ska »en
dialog om geografisk placering« av vårdenhet föras
mellan Region Skåne och vårdenhet som söker ackreditering. Men »för att en myndighet ska kunna tillämpa lag om
valfrihetssystem LOV
(2008:962) krävs en så kallad
fri etablering för alla leverantörer som vill etablera sig och
som uppfyller de av myndigheten uppställda etableringsvillkoren«, enligt Reimers skrivelse till den skånska länsrätten, daterad den 23 februari.
Där vill Åke Reimer också
ha prövat Region Skånes villkor att själv med respektive
leverantör, och när som helst
under avtalstiden, kunna besluta om att ändra avtalsvillkoren för de ackrediterade
vårdenheterna, något som
kan stå i strid med avtalslagen.
Den tredje punkten ifrågasätter om den skånska ersättningsmodellen är förenlig
med sekretessregler. För att
Region Skåne ska kunna följa
upp och kontrollera att en
vårdenhet fullgör sitt uppdrag
krävs inrapportering av pati-

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

Lämnar du alla dina uppdrag?

entuppgifter, vilket enligt privatläkarna kolliderar med
vårdens garanti att patientuppgifter är sekretessbelagda.
Till 80 procent bygger Hälsoval Skåne på ersättning baserad på vårdtyngdsmodellen
utifrån ACG (adjusted clinical
groups), som baseras på inrapportering av patienters diagnoser för att patientens
vårdbehov ska kunna viktas
för att få rätt ersättning.
– Det är högst oklart om patientsekretessen bryts, menar
Skånes privatläkarförening,
och passar samtidigt på att lufta en allmänt spridd farhåga
bland skånska läkare som berörs av vårdvalet om att ersättningsnivåerna är för låga.
En nyligen offentliggjord simulering, som Region Skåne
gjort av kostnaderna, tyder på
att Hälsoval Skåne är kraftigt
underfinansierad.
– Siffrorna var så låga att
man misstänker att någon någonstans gjort ett räknefel,
säger Åke Reimer.
Läkartidningen har sökt
Jerker Swanstein, Regionstyrelsens ordförande, Region
Skåne, för en kommentar.
Skånes privatläkarförenings
styrelse har per mejl fått svar
på sin skrivelse »Skjut på Hälsovalet«: »Vi tror att hälsovalet kan öka tillgängligheten,
därav brådskan. Vi kommer
att följa upp och justera, om
och när det behövs!«
Marie Närlid

Ove Andersson föreslås till ordförande i DLF
Ove Andersson (bilden), nu vice
ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, föreslås av valberedningen till ny ordförande i föreningen.
– Det fackliga arbetet har engagerat mig alltmer de senaste
åren. Det känns roligt att få förtroendet, säger Ove Andersson.
Ove Andersson är 51 år och sedan våren 2008 DLFs vice ordförande. Han arbetar numera på

740

halvtid med fackliga uppdrag och
halvtid med antibiotikafrågor för
nätverket Strama
gentemot öppenvården i Uppsala
län. Han är också lokal DLF-ordförande i Uppsala och sekreterare i Upplands allmänna läkarförening.
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 biträdande sjukhusdirektör vid
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.
Elisabet Ohlin

Läs mer En längre version av artikeln

– Nej, jag kommer att sitta
kvar som styrelseledamot ett år
till för att underlätta överlämnandet. Det är så mycket i det
här arbetet som bygger på förtrogenhet och det är viktigt att
föra vidare så mycket som möjligt. Jag blir också kvar som ledamot 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 lokalföreningarna. Vi har också satsat
mycket på att bygga upp en bra
lokal ombudsmannaorganisation, med regelbunden information och utbildning till ombuden.

Är det något av det ni åstadkommit som du är särskilt
nöjd med?
– Bildandet av Sahlgrenska
universitetssjukhuset 1997 gjorde att vi tvingades lägga mycket
krut på arbetsmiljöarbetet, och
jag är nöjd med att alla våra ombud i dag är skyddsombud. Vi
har också fått väldigt stort gehör för våra synpunkter i samband med vårdvalet i Västra Götaland. Att systemet som ska införas nästan är en kopia på läkarförbundets 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 nämna 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 kan man 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.
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