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Stor Stockholms Privatläkarförening S-SPLF 

Styrelsen som valdes vid årsmötet 2021-01-25 har bestått av följande kollegor. 

Hannu Määttänen, specialist i ortopedi, ordförande. Taxan.  

Rumiana Zlatewa-Cuenca, specialist i kardiologi, vice ordförande. Taxan. 

Mattias Jangard, specialist i ÖNH-sjukdomar, kassör. Vårdval. 

Richard Muller-Brunotte, specialist i internmedicin och kardiologi, ledamot. Taxan.  

Mikael Machado specialist i allmänkirurgi, ledamot och ansvarig för nyhetsbrevet. Taxan.  

Björn Zackrisson, specialist i allmänkirurgi och urologi, ledamot. Vårdval. 

Anette Sjösten, specialist i gynekologi, adjungerad ledamot, ledamot och sekreterare i 

servicebolagets styrelse. Vårdval. 

Katrin Rönnberg-Halvorsen specialist i ÖNH-sjukdomar, ledamot, lämnade under  

våren sitt uppdrag. 

 

Styrelsen i S-SPLF och Stockholms Privatläkarservice AB har haft 9 styrelsemöten under året 

och deltagit med representant till Stockholms läkarföreningens möten, SPLF, SLF 

Fullmäktige och flera möten i Branschrådet och möten med (HSF) Förvaltningen och ARV 

sektionen. 

STOCKHOLMS LÄKARFÖRENING.  

Storstockholms privatläkarförening har en styrelseplats i Stockholms Läkarförening. Vår 

föreningsrepresentant har under året varit Björn Zackrisson. 

SVENSKA PRIVATLÄKARFÖRENINGEN.  

Storstockholms privatläkarförening är representerad i styrelsen av Hannu Määttänen 

KVALPRAK AB  

Bolaget Kvalprak AB ägs till 49% av S-SPLF och 51% av Martin Hägerdal. 

KVALPRAK tillhandahåller kvalitetssäkrings- och verksamhetsstyrningsinstrument för 

sjukvården. 

STOCKHOLMS PRIVATLÄKARSERVICE AB 

SERVICEBOLAGET, ägs sedan 2018 av Stor-Stockholms Privatläkarförening. 

Servicebolaget bevakar läkarbolagens intressen och dess verksamhet redovisas i 

servicebolagets verksamhetsberättelse 

RLPV/Regionalt samverkansorgan för privata vårdgivare.  

Under året har styrelsen deltagit i tre möten med HSF och ARV-sektionen, samtliga har ägt 

rum digitalt. Vi har haft god hjälp av Läkarförbundets jurist Mia Wallgren. År 

2021 har liksom 2020 varit väldigt turbulent. Viktiga frågor under året har varit bla. 

Regionens förslag om ändring av grundförutsättningar i taxan såsom de ”fria nyttigheterna”. 



60 läkare i Stockholm överklagade Region Stockholms beslut till Förvaltningsrätten där 

läkarna fick rätt. RS överklagade vidare till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten 

medgav prövningstillstånd för Region Stockholm i dess överklagan av att inte få ta betalt för 

”fria nyttigheter” och i samma beslut meddelat avslag på överklagan.  

Heltidskravet fortfar att vara en stötesten.  

Regionens ovilja att tillåta digitala läkarbesök för taxeläkare under Coronapandemin. 

Regionens strävan mot att avskaffa små privatmottagningar är en. 

Vi har upptäckt att det saknas ett forum för små vårdgivare inom vårdval och  

arbetar för att få till ett sådant.  

Region Stockholm reviderar regelverket för vårdval och under 2021 har man infört skärpta 

krav för vårdvalortopedi och barnmedicin. Med krav på fler läkare per mottagning.  

Revision av vårdvalurologi utan någon krontalsuppräkning. I stället sänkt ersättning för vissa 

besök. Vi har också drivit frågan om jämlik hantering vid vaccination av privata vårdgivare 

och dess personal jämfört med offentliganställda.  

MÖTE MED POLITIKEN   

Ett viktigt uppdrag för att försvara vår existens som privatläkare är möten med politiker. Vi 

har haft god hjälp av Johan Styrud för att få kontakt med ledande politiker.  

Tillsammans med Johan har Hannu Määtänen träffat Irene Svenonius (M) och 

Tobias Nässén (M). Vi har även haft kontakt med Anna Starbrink (L) och Talla Alakurd (S) 

under året. 

 Vi har fått glädjande medial uppmärksamhet genom grävande journalisten Zaremba som 

skrivit två intressanta artiklar i DN om privatläkares situation. 

BRANSCHRÅDET.  

Stor-Stockholms Privatläkarservice AB (SSPL-S AB) är representerad 

i BR av Hannu Määttänen, dvs representant för de mindre läkarledda företagen. 

NYHETSBREV.  

Sedan förra årsmötet januari 2021 har vi kommit ut med flera nyhetsbrev. 

HEMSIDAN.  

Nya hemsidan finns under SLF (Sveriges Läkarförbund) hemsida. 

 

Konflikten med HSF (ARV) sektionen  

Gällande tolkningsföreträde av Taxan (§LOL) har under senaste åren med kulminering under 

2021 har varit ett stort bekymmer och krävt stort engagemang av kolleger och S-SPLFs 

styrelse som Läkarförbundet och Läkarförbundets jurist Mia Wallgren. Det har gällt 

ersättning av läkarbesök hos psykiatrer som har vidareutbildning till leg. Psykoterapeut. 

Psykiaterbesök lika så allt annat specialistläkarbesök ersätts som normalarvode. HSF vill 

sänka psykoterapeutens arvoden med 30%. HSF menar att läkare med vidareutbildning inom 

psykoterapi skall fakturera endast 1/3 av taxans normalarvode. Vi har haft kontakt med 

förvaltningen vid ett antal tillfällen angående detta och vi fortsätter att arbeta med det.  

Ytterligare tvist ligger på frågan om att lämna journaler till Förvaltningen. Förvaltningen 

kräver journalkopior med patientens namn och personnummer. Detta har lett till upptrappning 

av konflikten, JO-anmälan, och anmälan till IMY samt infrysning av läkarersättning. 

Förvaltningen straffar läkare med att hålla inne med läkarersättningen om man inte lämnar 



identifierbara journaler till dem. Av detta följer stora ekonomiska konsekvenser för drabbade 

kolleger och till och med avskrivning eller uppsägning av etableringen. I många av dessa 

tvistefrågor har läkarkollektivet anlitat Wåhlins advokatbyrå.  

 

Folksam Läkarförsäkring 

S-SPLF har aktualiserat kontakten med FOLKSAM om att höjning av försäkringsbeloppet 

gällande rättsskydd vid tvister. Ärendet ligger nu hos SLF förhandlingsavdelningen.  
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