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n I de flesta landsting pågår 
just nu förberedelser för infö
randet av ersättningsetable
ring för de privatläkare som 
går i pension. Ersättningseta
blering är nödvändigt för att 
garantera det personliga an
svar som är privatläkarvår
dens signum. Vi är glada över 
att ha kommit så här långt. 
Varför Eva Nilsson Bågen
holm inte delar vår glädje är 
svårt att förstå. 

Hon förstärker med sin ledare 
i Läkartidningen 14/2009 (si
dan 983) den oro som har sin 
grund i osäkerheten om hur 
regeringen och landstingen 
kommer att utforma framtida 
ersättningssystem i den öpp
na vården.

Finns det plats för allmän
läkare med speciali serad in
riktning, exempelvis diabe

tessjukdomar eller ortope
disk medicin? 

Det är en av de frågor som 
Toivo Heinsoo har i uppdrag 

att utreda. Han kommer att 
lämna förslag till ett nytt sy
stem som ska reglera förut
sättningarna för privata 

vårdgivare att med offentlig 
ersättning etablera sig och 
verka i landstingens öppna 
hälso och sjukvård utanför 
primärvården »Tilläggs
direktiv till Utredningen om 
patientens rätt i vården« 
(S 2007:07) Dir. 2008:72. 

Nu fortsätter utredningens 
arbete med de regler som fö
reslås gälla för övriga ersätt
ningssystem i öppenvården 
och som ska redovisas den 
1 oktober i år. Om allt följer 
planerna kan riksdagen fatta 
beslut före juni 2010. 

Eva Nilsson Bågenholm utgår 
i sin ledare från EUkommis
sionens kritik av den tidigare 
lagen om läkarvårdstaxa. Bil
den blir inte rättvisande då 
hon förtiger regeringens sätt 
att hantera denna kritik i den 
nya lagen om ersättningseta
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»För att ge utrymme för små mottagningar behövs ett nationellt 
ersättningssystem knutet till läkaren som fysisk person. Läkarför
bundet bör vara förhandlingspart när det gäller ersättningsnivå
erna«, skriver tre företrädare för privatläkarna, som i sitt inlägg 
kommenterar ledaren i Läkartidningen 14/2009. 

983 läkartidningen nr 14 2009 volym 106

I de flesta landsting pågår förbe-
redelser för införandet av vård-
val i primärvården. Samtidigt 
väntar många privatpraktise-

rande läkare på klarhet i hur rege-
ringen och landstingen ska utforma 
vårdvalet i den öppna specialiserade 
vården. Den frågan ska utredningen 
om patientens rätt klargöra. Redan 
förra året lämnade utredningen sitt 
första delbetänkande om vårdval i primärvården, 
vilket ledde till riksdagsbeslut nu i februari. 

De regler som föreslås gälla för den specialiserade 
öppenvården ska redovisas den 1 oktober i år. 

En utgångspunkt för utredningen är att systemet 
med samverkansavtal för läkare ska upphöra enligt 
lagen om läkarvårdsersättning, LOL. EU-kommis-
sionen har underkänt det svenska systemet med till-
delning av samverkansavtal. Landstingen har också 
varit synnerligen ovilliga att sluta några nya samver-
kansavtal enligt LOL. 

De privatpraktiserande specialistläkarnas fram-
tid i svensk sjukvård är rejält hotad. Ett nytt system 
måste snarast skapas som är acceptabelt både för 
landstingen och för EUs och Sveriges konkurrens-
myndigheter. 

Den nyligen antagna lagen för ersättningsetable-
ring löser bara en liten del av problemet. Dessutom 
är den av övergångskaraktär. Det är hög tid att hitta 
ett nytt system som är politiskt hållbart – det vill 
säga oberoende av politisk majoritet. De läkare som 
vill etablera sig privat måste få sådana förutsätt-
ningar att de vågar satsa långsiktigt.

L äkarförbundet har med en expert i utred-
ningen om patientens rätt, och vi arbetar ak-
tivt för att bidra till ett välfungerande sy-
stem med fler privatpraktiserande läkare. 

Redan i mitten av 1990-talet tog Läkarförbundet 
ställning för den småskaliga privata vården och en 
mångfald olika vårdproducenter. Vi är också måna 
om likabehandling av alla läkare som lever upp till 
auktorisationskraven i ett vårdvalssystem. Den kon-
kurrens som uppstår kan utveckla och stimulera till 
nytänkande i vården. 

Den öppna specialistvården är relativt billig och 
kan i samarbete med primärvården färdigbehandla 
de allra flesta sjukdomstillstånd. Den öppna specia-
listvården avlastar den slutna sjukhusvården och 
tillgodoser specialistvård med hög tillgänglighet 
nära invånaren 

Det har länge rått politisk samsyn om att Sverige 
behöver öka den öppna vårdens kapacitet. Lands-
tingen har dock inte lyckats särskilt väl med detta.

Avgörande för hur det hela fungerar är naturligt-

vis de ersättningssystem som kopp-
las till vårdvalet inom olika speciali-
teter. Utredaren ska beakta hur er-
sättningssystemens utformning kan 
bidra till vårdens effektivitet, kvali-
tet, tillgänglighet och värde för pa-
tienterna. 

Förslag ska också lämnas som 
innebär att patienten ska kunna vän-
da sig till valfri vårdgivare. Det gäller 

även vårdgivare som inte har avtal med något lands-
ting i de fall landstinget inte klarar att hålla tids-
gränserna för besök hos specialist eller för behand-
ling inom vårdgarantin.

Vi hoppas, och tror, att utredningen kan lösa 
de problem som uppstått och att Sverige 
precis som våra nordiska grannländer får 
ett hållbart system för privata vårdgivare. 

Arbetet sker nu med hög fart. Det är viktigt att alla 
intressenter aktivt tar del i arbetet och lämnar syn-
punkter. I denna vecka har förbundet ett möte med 
Privatläkarföreningen för att få underlag till det 
fortsatta arbetet. Naturligtvis ska även andra yrkes-
föreningar höras framöver. 

Redan denna vecka deltar Läkarförbundet i ett 
större seminarium om det framtida vårdvalet som är 
anordnat av utredningen. Ett stort antal intressen-
ter kommer här att ge sin syn på frågan.

En ledstjärna så här långt är att alla specialist-
kompetenta läkare, oavsett driftsform, ska ha möj-
lighet att konkurrera om kontrakten i den öppna 
vården på lika villkor. 

Vårdval i specialiserad öppenvård

Tre undersökningar som pre-
senterades i förra veckan visar 
på ökande sociala skillnader i 
hälsa och dödlighet. SKL pre-
senterar sin kunskapsöversikt 
Vård på (o)lika villkor – om soci-
ala skillnader i svensk hälso- 
och sjukvård. Den visar att låg-
utbildade och låginkomsttagare 
får sämre vård och behandling. 

Cancerfonden presenterade 
sin Cancerfondsrapporten 
2009. Den visar att det finns en 
stark koppling mellan övervikt 
och cancer. Men också att det 
finns en dålig kunskap om den-
na koppling i befolkningen. 
Störst andel överviktiga finns i 
grupper med lägre utbildning 
och lägre inkomst. De närmaste 
decennierna kommer den ökan-
de viktkurvan att återspeglas i 
cancerstatistiken.

Socialstyrelsen presenterade 
den nationella folkhälsorappor-
ten 2009. Liksom tidigare år vi-
sar rapporten på sociala skillna-
der i hälsa och dödlighet. Hjärt- 
och kärlsjukdomar och diabetes 
är vanligare bland lågutbildade. 
För att vända denna trend måste 
många olika insatser göras. Pri-
märvården är viktig både när 
det gäller prevention och be-
handling och måste få tillräckli-
ga resurser för att arbeta med 
detta. 

De flesta landsting arbetar 
med att ta fram sin egen vård-
valsmodell. Politikerna måste ta 
dessa tre rapporter på största 
allvar. Den sociala skiktningen i 
hälsa och dödlighet visar tydligt 
att vårdvalsmodellerna måste ta 
socioekonomiska hänsyn i sina 
ersättningssystem. ■

 Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund: 
www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se
Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm 
Besök: Villagatan 5, Stockholm

»De läkare 
som vill 
etablera sig 
privat 
måste få 
sådana 
förutsätt-
ningar att 
de vågar 
satsa 
långsik-
tigt.«

EVA NILSSON 
BÅGENHOLM
ordförande 
i Sveriges 
läkarförbund

■ ledare  Ledarredaktör: Michael Feldt
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hälsa och dödlighet visar tydligt 

att vårdvalsmodellerna måste ta 
socioekonomiska hänsyn i sina 

ersättningssystem. ■

 Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund: 

www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se

Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 

Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm 

Besök: Villagatan 5, Stockholm

»De läkare som vill 
etablera sig privat 

måste få sådana 
förutsätt-ningar att de vågar satsa 

långsik-
tigt.«

EVA NILSSON BÅGENHOLMordförande i Sveriges läkarförbund

■ ledare

 Ledarredaktör: Michael Feldt
michael.feldt@slf.se
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blering som trädde i kraft den 
1 april 2009. Förhoppnings
vis menar Alliansen allvar 
med den lagen. Vi tror inte att 
Alliansen pekar finger åt pri
vatläkarna och säger: »April, 
april, din dumma sill, jag kan 
lura dig vart jag vill.«

Läkarförbundets fullmäktige-
möte i december 2008 tog en 
klar ställning för den små
skaliga vården och ett ersätt
ningssystem som knyts till 
den enskilde läkaren som fy
sisk person. Frågan är hur 
Läkarförbundet kommer att 
förvalta detta uppdrag. Lyss
nar ordföranden på Läkar
förbundets fullmäktige?

Signalerna från regering
ens utredare talar entydigt 
för att han vill skapa ett håll
bart system för den privata 
vården, också för den små
skaliga vården. Sverige behö
ver inte en sjukvård som do
mineras av några få stora fö
retag.

Läkarförbundet bör ta tyd
lig ställning för ett system 
som ökar professionens infly
tande. Ett nytt ersättnings
system måste utgå från sjuk
vårdens behov, från patient–
läkarrelationen. 

Den nyligen antagna lagen 
för ersättningsetablering lö
ser en del av problemet. Där
för är den en naturlig ut
gångspunkt för ett nytt sjuk
vårdssystem som bygger på 
personligt ansvarstagande, 
nationell reglering och lokal 
anpassning genom möjlighet 
till tilläggsavtal.

Det är viktigt att Läkarför
bundet behåller sin roll som 
förhandlingspart och beva
kar att behovet av specialise
rad vård täcks genom lokala 
överenskommelser. 

Ett sådant system kan bli 
hållbart – det vill säga obero
ende av politisk majoritet. De 
läkare som vill etablera sig 
privat måste få sådana förut
sättningar att de vågar satsa 
långsiktigt. 

Tyvärr har Läkarförbundets 
ordförande inte lyckats pro
blematisera frågan om man 
ska bygga vidare på den nuva

rande lagen om er
sättningsetable
ring eller om man 
ska utgå från lagen 
om valfrihetssy
stem. Nackdelen 
med de vårdval vi 
hittills sett är att 
den småskaliga 
vården har svårt 
att hävda sig och 
att patientsäkerheten sätts i 
fara när landstingen dumpar 
priserna utan att Läkarför
bundet har några som helst 
möjligheter att påverka den 
utvecklingen.

Hittills har förhoppningar
na om att konkonkurrensen 
skulle stimulera till nytän
kande i vården kommit på 
skam.

Mot den bakgrunden är det 
svårt att förstå varför Läkar
förbundets ordförande vill ge 
mer makt åt landstingen, ge
nom att till synes okritiskt 
anamma vårdval så som de 
utformas i dag.

Framtidens sjukvård bör utgå 
från patientens fria val av lä
kare. Samtidigt är det nöd

vändigt att behålla 
kostnadskontrol
len. Något som är 
svårt i ett vård
valssystem om 
man inte samtidigt 
inför remisstvång.

För sjukvården 
är det viktigt att 
undvika detaljre
gleringar och ett 

överdrivet rapporterings
tvång. Finansiären måste 
visa att efterfrågade uppgif
ter gagnar vårdens kvalitet. 
Kvalitetssystem som verkli
gen gagnar utvecklingen av 
sjukvården har vi ett gemen
samt intresse av.

För att ge utrymme för små 
mottagningar behövs ett na
tionellt ersättningssystem 
knutet till läkaren som fysisk 
person. Läkarförbundet bör 
vara förhandlingspart när 
det gäller ersättningsnivå
erna.

Utöver detta kan huvud
männen lokalt besluta om 
tilläggsavtal till grundtaxan 
för att tillgodose vårdbehov 
inom respektive landsting. 

Det totala utrymmet för 
nya etableringar behöver 
också diskuteras mellan Lä
karförbundet och landsting
en utifrån en nationellt fast
ställd minimivå för varje spe
cialitet.

Läkarna har bäst kunskap 
om de vårdbehov som patien
terna ger uttryck för, och det 
vore fel att inte tillvarata 
denna kunskap.

För oss som arbetar i sjukvår
den vore det bra om framti
den blir mer överblickbar och 
att det också framöver blir 
möjligt att driva en mottag
ning på samma sätt som man 
gör i stora delar av Europa.

Åke Reimer
ordförande, 

Skånes privatläkarförening

Lars Envall
ordförande, 

Göteborgs privatläkarförening

Christer Sjödin
ordförande, Stor-Stockholms 

privatläkarförening
sjodin.christer@telia.com

n debatt och brev

läkartidningen nr 17 2009 volym 106

replik: 

Vi vill ha ersättningsformer för mångfald  
och bästa möjliga resursutnyttjande 
n I sin debattartikel tar Rei
mer, Envall och Sjödin (RES) 
upp de farhågor som många 
privatpraktiserande läkare 
nu har. De undrar också över 
min och Läkarförbundets in
ställning till deras roll i 
svensk hälso och sjukvård. 

Ledaren var ämnad att be
skriva läget i en mycket kom
plicerad fråga som nu för
hoppningsvis kan få en lös
ning i den statliga utredning 
som pågår. Att de privatprak
tiserande specialistläkarnas 
framtid i svensk hälso och 
sjukvård är rejält hotad och 
att vi behöver ett system som 
är politiskt hållbart är vi helt 
överens om. Det som skiljer 
oss åt är synen på möjliga nya 
lösningar. RES vill utgå från 
nuvarande system och är nu 

bekymrade för att den öppna 
specialistvården ska inord
nas i ett vårdvalssystem.

Läkarförbundet driver aktivt 
på så att lagen om ersätt
ningsetablering ska följas i 
landstingen, men samtidigt 
är det angeläget att vi ser 
framåt och inte låser oss vid 
en lösning. Vi måste vara 
öppna för olika styrformer 
för den privata vården, där 
ersättningsetablering kan ut
göra en del, upphandling och 
vårdval två andra. Kanske 
behöver vi ha olika system för 
olika delar av sjukvården; det 
finns nog inte en styrform 
som passar alla sjukvårds
tjänster. 

Läkarförbundet vill självklart 
ha system som stärker pro

fessionens roll, men ännu 
viktigare är att det passar pa
tienternas behov. Läkarför
bundets fullmäktige tog ställ
ning för ett ersättningssy
stem som knyts till den en
skilde yrkesutövaren, och det 
kan ske inom flera olika sy
stem.

Läkarförbundet arbetar nu 
intensivt för att hitta ersätt
ningsformer som möjliggör 
bästa möjliga resursutnytt
jande och samtidigt medför 
den mångfald vårdgivare som 
vi vill se i svensk hälso och 
sjukvård. Det kommer att 
innebära både småskalig pri
vat vård, privata större före
tag och offentligt driven vård.
 

Eva Nilsson Bågenholm
ordförande, Läkarförbundet

»Läkarför
bundet bör ta 
tydlig ställning 
för ett system 
som ökar 
professionens 
inflytande.«


