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Målet med att starta södra Sve-
riges enda privatsjukhus var 
att erbjuda patienter med 

urinvägssjukdomar vård utan väntan. 
Men väntar gör både kliniken och de 
27 000 patienter i Skåne som för några 
år sedan inte hade fått urologisk vård 
enligt vårdgarantin.

 Idag står fortfarande många patienter 
i den kön, bland annat ett 30-tal icke ope-
rerade patienter med urinblåsecancer.

– Vår avsikt var att avlasta den of-
fentliga vården genom att korta de 
långa väntetiderna, säger Per-Anders 
Abrahamsson, som i likhet med många 
av medarbetarna på Peritus har arbetat 
inom den offentliga vården under mer-
parten av sitt liv.

”VIKTIGT KORTA LEDTIDER”

– Under mina 20 år som verksamhets-
chef för urologin i Malmö-Lund hade 
vi kronisk brist på vårdplatser och allt-
för lång väntan till operation. Ett inci-
tament till att starta en privat klinik.

Tack vare den samlade kompetens 
som finns på Peritus kan man sköta all 
utredning på ett ställe och därmed – 
hittills enbart i teorin – korta ledtiderna 
för patienter till cirka två veckor. Inom 

den offentliga vården kan ledtiderna för 
patienter med urologiska sjukdomar 
vara allt från 60 till 130 dagar.

Men för att kunna åstadkomma kor-
tare ledtider måste det till att börja med 
finnas patienter. Patienter som inte har 
möjlighet att betala för privat ickesub-
ventionerad specialistvård utan är be-
roende av det ekonomiska skydd som 
den offentliga vården, regionerna, ger 
via avtal som tecknas med privata vård-
givare.

– Vår plan var att inom ett år kunna 
ta emot upp till 60 patienter om dagen 
men eftersom vi ännu inte har ett avtal 
med Region Skåne ligger vi fortfarande 
på cirka 15 patienter per dag, säger Per-
Anders Abrahamsson och tillägger att 
man lyckats behålla hela den kompe-
tenta personalstyrkan (35 anställda) 
tack vare att man utökat verksamhets-
området från huvudsakligen urologiska 
sjukdomar till gynekologisk cancer 
samt höft- och knäoperationer.

HAMNADE I MOMENT 22

Sedan ett år tillbaka har man ett avtal 
med Region Halland som innebär att 
patienter som väntat längre än vårdga-
rantins 60-dagarsgräns nu har rätt att 

välja Peritus för utredning och behand-
ling av benigna urinvägssjukdomar.

– Det är glädjande att vi har fått vårt 
första regionavtal. Det kan vara starten 
på en islossning när det gäller vår egen 
regions inställning till privata vårdgi-
vare. Vi visste ju från början att det 
skulle bli svårt att få teckna avtal, men 
trodde inte att det skulle bli riktigt så 
här trögt. Vi hamnade lite i ett Moment 
22-tillstånd när regionen krävde att vi 
skulle visa resultat innan verksamheten 
hade kommit igång. 

– Nu när vi börjar få volymer och 
kan visa resultat hoppas vi på en isloss-
ning, att dörrarna ska öppnas. Att ha så 
pass långa vårdköer är inte hållbart på 
sikt. Det behövs en nationell samord-
ning för att få bukt med bland annat 
problemet med det snabbt växande 
”prostataberget” i landet. Vi har ju ka-
pacitet att hjälpa till med såväl godar-
tade som maligna urinvägssjukdomar i 
öppenvårdsverksamhet och kan ta 
emot patienter från hela landet.
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Perituskliniken väntar ännu 
på avtal med Region Skåne
Ömsom vin, ömsom vatten. Så kommenterar professor Per-Anders Abrahamsson hur 
den privata cancerkliniken Peritus har utvecklats sedan starten i september 2020. 
– Eftersom vi hittills inte har fått ett avtal med Region Skåne, har vi inte lyckats med 
ambitionen att korta den långa vårdkön inom urologi. I väntan på ett avtal använder 
vi våra högteknologiska resurser även till operationer inom gynekologi och ortopedi.
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PERITUS-KLINIKEN I KORTHET
Peritus betyder expert på latin. Kliniken öppnade den 
7 september 2020 och ligger i Medicon Village i Lund. 
Bakom satsningen står bland annat familjen Andersson på 
Mellby Gård, Peab, Göran Ennerfelt och Antonia Ax:son 
Johnson.
Antal anställda: Cirka 35
Antal vårdplatser: Nio

Peritus har en högteknologisk inriktning med bland 
annat PET-DT, magnetkamera och utrustning för robot-
assisterad kirurgi.g

Professor Per-Anders Abrahamsson hoppas 
att Perituskliniken, som nu börjar visa bra 
verksamhetsresultat, snart ska kunna få ett 
avtal med regionen för att kunna korta de 
långa vårdköerna.




