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VÅRD UTAN VÄNTAN
Nya Perituskliniken i Lund vill beta av   
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   den stora ”vårdskulden” inom urologi

Stockholm har Sophiahemmet, 
Göteborg har Carlanderska men 
först nu har södra Sverige fått ett 
eget privatsjukhus – i september 
öppnade cancerkliniken Peritus 
i Lund. Med fokus på urologi 
erbjuder kliniken toppmodern 
utrustning, avancerad specialist-
vård och snabba ledtider. 

– Vi är ett komplement till den 
offentliga vården, säger professor 
emeritus Per-Anders Abrahamsson 
som hoppas att Peritus ska kunna 
hjälpa till att beta av den stora 
”vårdskulden” inom urologi.

Göran Ahlgren, docent, urolog, medicinskt ansvarig läkare:

”Jag har arbetat i den offentliga vården, varav merparten på Skånes universitetssjukhus, nästan hela mitt yrkesliv. På Peritusklini-
ken är vi inte ute efter att konkurrera med den svenska sjukvården, vår uppgift är att vara ett komplement och en resursförstärk-
ning. Att vi har alla stadier i vårdprocessen på vår klinik, från diagnos till behandling, gör att vi kan erbjuda väldigt korta ledtider. 

Vi har fyra operationssalar och tillgång till den allra bästa utrustningen, inklusive en operationsrobot, en kirurgisk teknik jag har 
arbetat med sedan 2006.

Det har funnits ett visst motstånd från vårt eget skrå inför starten av den här kliniken, men vi har mestadels fått positiva reaktio-
ner. För att vi ska kunna hjälpa till att beta av den stora vårdskuld som har uppstått nu i samband med pandemin är det viktigt att 
få till ett samarbete med Region Skåne. Vi hoppas på ett vårdgarantiavtal inom högst ett halvår.”
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Det är inte varje dag ett nytt sjuk-
hus öppnar i Sverige så det är 
med spänd förväntan Onkologi 

i Sverige besöker Perituskliniken nå-
gon vecka före det officiella öppnandet 
den 7 september. Kliniken ligger i 
Medicon Village i Lund, ett snabbt 
växande kluster inom life science belä-
get bara ett stenkast från både Lunds 
universitet och Skånes universitets-
sjukhus.

– Vi har byggt ett nytt sjukhus från 
grunden på bara två år, säger Per-An-
ders Abrahamsson som är medicinskt 
ansvarig och den som stolt visar oss 
runt i de skinande nya lokalerna. 

På förekommen anledning, många 
har ställt frågan, passar han också på 
att förklara valet av namn på kliniken. 
Peritus betyder expert på latin, ett 
ovanligt passande namn just här.

ENTUSIASTISK NYBYGGARANDA

I likhet med de övriga specialisterna på 
kliniken har han en minst sagt gedigen 
erfarenhet från den offentliga vården i 
Sverige och en meritlista inom urologi 
(han är bland annat före detta general-
sekretare för EAU, European Associa-
tion of Urology) som är alldeles för 
lång för att tas upp här. Men trots, eller 
kanske just på grund av, att han och 
kollegorna är riktiga veteraner råder en 
entusiastisk nybyggaranda på kliniken 
som har ett 30-tal anställda.

– Vi har inte startat den här kliniken 
som en kritik mot den offentliga vår-
den men om den hade fungerat opti-
malt hade vi förstås inte behövts, kon-
staterar han. Det finns ett utbrett miss-
nöje och frustration bland landets sjuk-
huspersonal som inte bara handlar om 
löner utan om arbetsvillkor. Många vill 
ha en förändring. Det har inte varit 

några svårigheter för oss att rekrytera 
personal. Vi erbjuder bra arbetstider 
och har program för kompetensut-
veckling för både sjuksköterskor och 
läkare.

Men de som kommer att ha störst 
glädje av den nya kliniken är nog alla 
patienter som står i vårdkö.

– Sverige har lägst antal vårdplatser 
per invånare i Europa och beslutsvä-
garna inom sjukvården är långa. Vår 
ambition är att avlasta den offentliga 
vården genom att kapa väntetiden för 
patienter som väntar på att få vård för 
sina urologiska problem. I augusti hade 
27 000 patienter i Skåne inte fått vård 
enligt vårdgarantin.

KORTA LEDTIDER

Trots detta har det hittills inte varit 
möjligt för kliniken att få ett vårdga-
rantiavtal med regionen.

– Man har inte kunnat skriva avtal 
med ett fiktivt sjukhus, men nu när vi 
har öppnat och allt är igång kan vi 
teckna avtal när det gäller försäkrings-
bolagen. Och eftersom organiserad 
screening för prostatacancer nu är ini-
tierat i Skåne och Västra Götaland 
kommer allt fler att söka vård hos oss 
på grund av de korta ledtiderna, förut-
spår Per-Anders Abrahamsson och 
förtydligar vad korta ledtider innebär 
för patienten.

Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson är mycket stolt över att Perituskliniken, 
enda privata sjukhuset i södra Sverige, har kunnat byggas på bara två år.
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Åsa Dahm, VD, verksamhetschef:

”Efter två års intensivt arbete har vi fått ihop ett fantastiskt, 
högkompetent team och i princip är all utrustning på plats. 
Det var ett mycket viktigt symboliskt ögonblick för oss när vi 
fick nyckeln hit för någon vecka sedan. Utöver personal- och 
driftsfrågor har jag haft ett helhetsansvar när det gäller allt 
från inredningsdetaljer till catering och säkerhetsfrågor. Vi har 
bara anlitat fem-sex leverantörer när det gäller all utrustning, 
så det har ändå varit ganska smidigt. Jag har haft stor hjälp av 
mina tidigare erfaren heter, har bland annat arbetat nästan tio 
år som sjuksköterska inom urologi, onkologi och intensivvård 
samt forskat inom kemiteknik och immunteknologi. Även min 
kommersiella erfarenhet av upphandling och förhandling inom 
medicinteknik har varit värdefull under arbetet med att starta 
Perituskliniken. Innan jag började här var jag under 14 år an-
svarig projektledare för ett stort tyskt medicin tekniskt bolag.”

Det var ett stort ögonblick för både verksam -
hets chefen Åsa Dahm och medicinskt ansvarige 
Per-Anders Abrahamsson när de efter två års 
intensivt arbete fick nyckeln till nya kliniken.
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– Tiden från magnetkamera till ul-
traljud och fusionsbiopsi via perineum 
garanteras till mindre än ett dygn och 
svar plus behandlingsrekommendation 
ges inom en vecka – tio dagar.

Eftersom hela utredningskedjan är 
samlad på ett ställe beräknas den totala 
ledtiden hamna på cirka två veckor. Att 
jämföra med ledtider på allt från 60 till 
130 dagar i den offentliga vården.

– Vårt motto, ”Vård utan väntan”, 
kommer att styra vår verksamhet, fast-
slår han.

Perituskliniken erbjuder vård och 
behandling av personer med allt från 
prostatacancer till enklare urologiska 
besvär, även hos kvinnor.

KAN SNABBT STÄLLA OM

– Alla patienter måste selekteras medi-
cinskt. Eftersom vi inte har tillgång till 
intensivvård, endast en postoperativ 
plats för intermediär vård kan vi av sä-
kerhetsskäl inte ta emot de svåraste fal-
len. Vi har ögonen på oss och har inte 
råd att göra några misstag, säger Per-
Anders Abrahamsson.

Till en början räknar Peritus med att 
ta emot mellan tio och femton patien-
ter om dagen. Om ett år ska man kun-
na hantera upp till 60 patienter varje 
dag och ha omkring 35 anställda.

Han understryker att en av klinikens 
främsta tillgångar utöver den avance-
rade specialistkompetensen är flexibili-

teten, att man snabbt kan ställa om 
verksamheten för att svara mot efter-
frågan.

– Vi är revirlösa och kan enkelt an-
passa oss till att vid behov även ge vård 
inom endokrin kirurgi eller inom gyne-
kologi.

På Peritus finns det nio vårdplatser, 
hälften är enkelrum och standarden är 
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Peter Leander, röntgenansvarig:

”Jag har arbetat i den offentliga vården i 33 
år. Jag är docent i diagnostisk radiologi och 
har bland annat varit klinikchef och region-
överläkare. Med fyra år kvar till pensionen var 
jag inte svårövertalad när jag fick erbjudande 
om att starta en helt ny röntgenverksamhet 
här. Vår maskinpark är i absolut världsklass. 
Vi har kunnat köpa in det bästa av det bästa 
och använder oss av super modern tekno-
logi. Med korta beslutsvägar och närhet till 
våra remitterande läkare har vi möjlighet att 
bed riva diagnostik i absoluta frontlinjen. Det 
känns jättespännande att få vara med om 
detta mot slutet av yrkeslivet.”
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Jonas Ingimarsson, anestesiolog 
med erfarenhet av intensivvård: 

”Jag kommer närmast från Thorax-
kliniken i Lund och tycker att det är 
jättespännande att för första gången 
i mitt långa yrkesliv få uppleva starten 
av ett nytt sjukhus. När man är med 
från början känner man sig mer del-
aktig.”
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hög. De fint möblerade rummen som 
går i milda färgtoner kunde lika gärna 
ligga på ett hotell. Här finns också den 
senaste tekniken inom säkerhetsöver-
vakning och all medicinsk utrustning, 
inklusive röntgen med PET-DT, mag-
netkamera och robotkirurg är i absolut 
toppklass. 

Bakom satsningen på Peritus står 
flera tunga investerare – familjen An-
dersson, Mellby Gård, Mats Paulsson, 
Peab (som äger en stor del av fastighe-
terna i Medicon Village) samt Göran 
Ennerfelt och Antonia Ax:son Johns-
son. Sammanlagt har de investerat cir-
ka 300 miljoner kronor.

SAMARBETE MED FORSKARGRUPPER

– Vi har skrivit kontrakt på 20 år så det-
ta är ett långsiktigt åtagande, säger Per-
Anders Abrahamsson.

Peritus kommer även att satsa på kli-
nisk forskning framöver, bland annat 
kan det bli aktuellt att delta i randomi-
serade fas II- och III-studier av nya lä-

kemedel inom olika sjukdomar, inte 
bara cancer.

– Det finns planer på samarbeten 
med olika forskningsgrupper i Medi-
con Village, bekräftar han. Och på sikt 
planerar vi att bli kompletta när det gäl-
ler andra cancersjukdomar än inom 
urologi. Det finns planer på att bygga 

Ingrid Johansson, intensivvårdssjuksköterska:

”De senaste 26,5 åren har jag arbetat inom intensivvården i Lund. 23 år på IVA och 
resten på NIVA och jag har alltid gillat och trivts med mitt arbete. Så det var inte 
någon trötthet som gjorde att jag nappade på ett tips från en kompis om att söka 
jobb på Peritus. Det kändes bara som något nytt och stimulerande att ta steget hit. 
Jag har ju aldrig varit med om att vara med från början någonstans tidigare. Det har 
varit otroligt mycket att göra sedan jag kom hit i början av augusti. Inget här var ju 
klart, det var tomt i skåpen och vi har fått beställa precis allt som behövs till bland 
annat akutvagnar. Men det är en underbar känsla att få bestämma och påverka, att 
vara med om att skapa en ny verksamhet, främst inom postoperativ vård. Det är en 
härlig blandning av människor här och eftersom kliniken inte är så stor så pratar 
man med alla, inte bara de närmaste kollegorna.”
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ut kliniken i flera etapper och då även 
inkludera immunterapi, cytostatikabe-
handling och strålterapi. 

– En donation på 300 miljoner kro-
nor från familjen Rausing till en stif-
telse avseende behandling av bröstcan-

cer i Region Skåne öppnar upp för 
samarbete med Perituskliniken i fram-
tiden.

Eftersom Onkologi i Sverige inte är 
på plats vid det högtidliga öppnandet 
av kliniken den 7 september ställer vi 
den klassiska frågan via mail: Vem var 
den allra första patienten?

– Det var en man som sökte för blås-
tömningssvårigheter. Han är redan 

uppsatt för operation med laser på 
grund av godartad prostataförstoring, 
svarar professor Abrahamsson.

Vård utan väntan var ordet.

Erika Faritzson, sjuksköterska:

”Jag arbetade på urologen i Malmö tidigare 
och är anställd här på Perituskliniken sedan 
början av augusti. Att bli erbjuden ett jobb 
här från start var inget man kunde tacka nej 
till precis. Sådant här händer bara en gång 
i livet, att man får vara med och påverka en 
verksamhet från början.”

Johan Andersson, Mellby Gård, styrelseordförande 
och en av tre investerare:

”Vi är tre familjer som känner varandra väl, vi har alla en relation 
till cancer och vi har känt Per-Anders Abrahamsson i många år. 
När idén om en ny cancerklinik kom upp nappade vi direkt. Vi 
kände att detta var en chans för oss att ge något tillbaka till sam-
hället, att tillföra kapacitet genom en ny ”state of the art”-verk-
samhet. Vi vet ju att det finns ett stort behov och långa vårdköer. 

Det har varit en lärorik process att bygga upp denna klinik på 
rekordkort tid. Vi har totalt investerat 300 miljoner kronor, 100 
miljoner per familj. För oss handlar det inte om att göra kortsik-
tiga vinster, detta engagemang är något vi gör med hjärtat och 
dessutom under väldigt lång tid. Vårt kontrakt löper på 20 år. 

Vår hållning är att Perituskliniken ska vara till för alla. Mottot är 
vård utan väntan, inte att några ska gå före i kön. Det handlar 
inte om en plånboksstyrd verksamhet utan om medicinska prio-
ritetsbedömningar. Tack vare den snabba, moderna teknik vi 
använder oss av och att allt är samlat på ett ställe kan vi minska 
ledtiderna dramatiskt och därmed bidra till minskade vårdköer.”

EVELYN PESIKAN
FRILANSJOURNALIST OCH 

MEDICINSK SKRIBENT
FOTO: PÄR OLSSONGöran Ahlgren, Per-Anders Abrahamsson och 

Jonas Ingimarsson utanför Perituskliniken i 
Lund som öppnade i början av september.




