
När Eye Clinic öppnades var det 
premiär för privat ögonsjukvård som 
alternativ i landstingets vårdval. Nu 
opereras dagligen 5-10 patienter 
på kliniken. Privat ögonkirurgi inom 
landstingets system visar sig fungera 
utmärkt, när den politiska viljan finns.

- Vi har kämpat länge för att komma igång 
med detta i Värnamo. Jag hade faktiskt mitt 
första möte med landstinget för 15 år sedan, 
säger optiker Leif Petersson.

På frågan om vad vårdentreprenörer bör 
tänka på för att få vårdvalsavtal, blir det tyst 
en stund. Vid tillfället för intervjun återstår 
två dagar till valdagen 2014. Efter kort 
betänketid svarar Leif:

- Får man inte driva landstingsanslutna 

vårdföretag med vinst, så kommer det inte 
att öppnas några nya kliniker av det här 
slaget…

Startsträcka
Så förklarar han att det tar lång tid, och 

därmed mycket kapital, att komma igång. En 
fungerande verksamhet är nämligen ett krav 
för att få avtalet.

- Vi hade en uppstartsträcka på 15 må-
nader, från färdig klinik till ett färdigt avtal 
med landstinget.

Naturligtvis följer också mycket tillstånds-
hantering med vid uppstarten av en kirurgisk 
klinik, men Leif påpekar att det samtidigt är 
lika viktigt att kalkylera med samma utma-
ningar som vilket konkurrensutsatt företag 
som helst.

Landstinget
En speciell omständighet var dock att växla 
från småföretagets datasystem till landsting-
ets system. Stort och komplext. Det ingav 
respekt, säger Leif.
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Leif följer noga 
den tekniska 

utvecklingen i 
branschen och 
är aldrig sen att 
prova nyheter.

”

| På Eye Clinic jobbar ögonläkare KHALED EL-NAGGAR och optiker LEIF PETERSSoN sida vid sida.
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Privat ögonklinik i 
landstingets system
En lång väg till vårdvalsavtal



- Vi insåg snabbt att vi behövde en egen 
vårdadministratör. Men landstinget har varit 
hjälpsamma, och detta har ju varit en ny 
erfarenhet även för dem.

När ögonsjukvården blev en del av vårdvalet 
uppstod problem med ögonsjukvården på 
Ryhov, där fem ögonläkare sa upp sig och 
gick till privat vård istället. På Värnamo 
sjukhus var det däremot helt odramatiskt. 
Eye Clinics ögonläkare Khaled El-Naggar 
lämnade sin tjänst på ögonmottagningen där 
redan 2012.

Vårdvalet
Vårdvalet innebär att du med remiss från lä-
kare eller optiker får vård på en privat klinik, 
mot samma låga patientavgift som om du 
vänt dig till landstingets egna vårdmottag-
ningar. En skillnad är att du själv kan välja 
en mer omfattande behandling och betala 
merkostnaden hos den privata kliniken. I 
praktiken kan det vara att köpa upp sig på 
multifokala linser vid en operation mot grå 
starr, att jämföra med en uppgradering från 
enkelslipade till dubbelslipade glasögon.

Grå starr
- Operation mot grå starr är det vanligaste 

kirurgiska ingreppet i världen. Vår kirurg 
gör sex till tio operationer varje förmiddag 
och grå starr är alltid bland dem, säger Leif.
Grå starr betyder att du drabbats av grumliga 
ögonlinser och detta är ganska vanligt vid 
tilltagande ålder. Vid operationen görs ett 
par millimeter långt snitt i hornhinnan för 
att byta ut linsens grumliga innehåll mot en 
ny plastlins. Ingreppet går snabbt och sker 
oftast med lokalbedövning.

- Om du istället opererar bort ett synfel 
med den här metoden, så tar du bort risken 
för att få grå starr senare i livet, påpekar 
Leif.

Ny teknik
Att erbjuda permanent korrigering av synfel 
är ett stort steg för optikern, som fortfarande 
gör undersökningar för vanliga kontakt-
linser. Kliniken har en rad apparater för 
inledande undersökningar, som varje dag 
kalibreras för att de data som bedöms och 
samlas i klinikens digitala journaler ska vara 
korrekt. 

Leif följer noga den tekniska utvecklingen 
i branschen och är aldrig sen att prova 
nyheter.

- Ny teknik är kul. Jag vill vara med i 
första vagnen! När vi öppnade i januari var 
vi Sveriges modernaste ögonklinik. Men 
utvecklingen går snabbt och det händer 
mycket i vår bransch…

Många blickar riktas ändå mot Värnamo, 
från dem som är nyfikna på hur tekniken och 
behandlingarna utvecklas här. Eye Clinic har 
sedan starten haft många studiebesök från 
när och fjärran.

Ny region
På kliniken i Värnamo blickar man gärna 
österut, där det finns intressanta kunder 

på nära håll. Den nya landstingsregionen 
innebär nämligen att det blir enklare att söka 
vård över länsgränserna.
- Väntetiden är kortare här än på Höglandet 
och i Växjö. Dessutom har ju en hel del 
kronobergare faktiskt närmare till Värnamo 
än till Växjö, konstaterar Leif.
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Verksamhetsbeskrivning: 
Eye Clinic är Sveriges modernaste 
ögonklinik, en ny typ av optiker och 
dessutom en ögonläkarmottagning 
med medicinsk kompetens. Eye 
Clinic är den första privata klinik i 
Jönköpings län som blivit godkänd 
som ett alternativ inom vårdvalet, 
och utför såväl undersökningar som 
behandlingar som annars skulle ha 
gjorts av Landstinget.

EyE CLINIC VäRNAMo AB

| KHALED EL-NAGGAR, mitt under en 

   ögonoperation.

| JEANETTE BRANDT, Leg. optiker är mitt uppe i en synundersökning. Alla patienter 

   undersöks väldigt noga innan operation.
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