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Andelen vikarierande under-
läkare har sjunkit från 41 till 29
procent på tre år. 

Men trots att alla landsting
oroar sig för läkarbristen före-
kommer fortfarande prova-på-
vikariat.

Det visar en undersökning av under-
läkares arbetsförhållanden som Läkar-
förbundet och Landstingsförbundet
gjort.

– Andelen vikariat har visserligen
sjunkit, men den borde vara ännu lägre,
säger Eva Nilsson-Bågenholm, ordfö-
rande i Sylf, Sveriges yngre läkares för-
ening.

För tre år sedan gjorde Läkarförbun-
det och Landstingsförbundet en gemen-
sam undersökning av legitimerade un-
derläkares anställningsvillkor. Den vi-
sade att i genomsnitt 41 procent av un-
derläkarna arbetade som vikarier. Men
variationerna var stora. I något lands-
ting var andelen vikarier 68 procent.

I våras gjordes så en uppföljande un-
dersökning av samma parter. Nu har
förhållandena förbättrats, men inte så
mycket som de borde, tycker Sylf.

– Att läkare ska börja med vikariat

eller provanställningar beror främst på
en fast cementerad kultur sedan lång tid
tillbaka som det borde gå att ändra på,
säger Eva Nilsson-Bågenholm.

Undersökningen i våras bestod av en
enkät, som representanter från respekti-
ve läkarförening och landsting/motsva-
rande gemensamt skulle svara på.

»Fegt av landstingen»
Resultatet visar alltså att andelen vi-

karierande underläkare sjunkit från 41
till 29 procent. Andelen ST tillsvidare
har ökat med 11 procent till 47 procent,
andelen tidsbestämda ST har ökat med
4 procent till 23 procent.

– Flera landsting erbjuder läkare
prova-på-vikariat direkt efter legitima-
tionen, berättar Eva Nilsson-Bågen-
holm.

Exempel på det är landstingen i Gäv-
leborg, Jönköping och Västmanland.

– Egentligen är det mycket konstigt
att prova-på-vikariat finns när det be-
hövs fler ST-tjänster så gott som över-
allt. Det är en feghet från landstingens
sida att inte kunna ta ansvaret för en så
aktiv rekryterings- och urvalsprocess att
de är säkra på dem de anställer. I andra
branscher är det självklart att begära re-
ferenser, det borde landstingen också

göra, säger Eva Nilsson-Bågenholm.
För att minska antalet prova-på-vi-

kariat och vikariatsanställningar hand-
lar det i första hand om att förändra en
kultur, därom är Eva Nilsson-Bågen-
holm övertygad:

– Vikariat behövs  för dem som är
föräldra- eller forskningslediga. Men
jag tror inte ens att 15 procent vikarier
är en undre gräns. I Jönköping, som har
denna siffra, börjar läkare alltid med ett
vikariat innan de får en ST-tjänst så nog
borde vikariaten kunna vara färre.

– Vi läkare har haft många tillfällen
att »prova på», varför inte ringa refe-
renser på AT-tiden? föreslår Eva Nils-
son-Bågenholm.

Sedan den förra undersökningen om
anställningsförhållanden har det skett
två stora omorganisationer i Sjukvårds-
sverige. Av sju landsting har det blivit
två regioner, Skåne och Västra Göta-
land. Båda har betydligt lägre andel vi-
kariat än de ingående landstingen hade
vid förra mätningen.

Av övriga landsting utmärker sig
Jämtland och Halland för att ha sänkt
andelen vikariat betydligt, Jämtland
från 51 till 16 procent vikariat och Hal-
land från 48 till 19 procent.

Lägst andel vikariat har Jönköpings
läns landsting, Värmland och Väster-
norrland, med 15 procent. 

– Vi beslutade redan 1992 att grun-
den för ST ska vara tillsvidareanställ-
ning, berättar Elisabet Hammarström,
personalsekreterare på Västernorrlands
läns landsting.

Högst andel vikariat i undersökning-
en har Uppsala läns landsting, med 58
procent vikariat. Förra undersökningen
var siffran 61 procent.

– Sedan undersökningen gjordes har
vi fått ner siffrorna ordentligt. I novem-
ber var andelen vikarier 37,2 procent.
Och vi arbetar hela tiden på att öka an-
talet ST-block, berättar landstingets för-
handlingschef Gunilla Rinne.

Av de landsting som har universi-
tetssjukhus är Västerbotten ett föredö-
me när det gäller anställningsförhållan-
den, menar Eva Nilsson-Bågenholm.

– Där har de bara 19 procent vikari-
er, trots universitetssjukhuset i Umeå.
De är också aktiva med att tillsätta fors-
kartjänster för AT och ST.

Anna Filipsson

Sylf kritiskt till att landstingen inte sänkt andelen vikarier mer

Trots läkarbrist fortfarande vanligt
med vikariat istället för ST-tjänst
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Anställningsförhållanden för underläkare

Landsting/motsvarande ST tillsvidare+tidsbegränsade Vikariat

Stockholm 62% 36%
Uppsala 36% 58%
Södermanland 71% 29%
Östergötland 70% 30%
Jönköping 85% 15%
Kronoberg 75% 25%
Kalmar 81% 19%
Gotland 66% 34%
Blekinge 72% 28%
Skåne 65% 35%
Halland 80% 19%
Västra Götaland 73% 27%
Värmland 85% 15%
Örebro 78% 22%
Västmanland 73% 27%
Dalarna 69% 31%
Gävleborg 81% 19%
Västernorrland 85% 15%
Jämtland 84% 16%
Västerbotten 81% 19%
Norrbotten 82% 18%

Fotnot: Tidsbegränsade ST-tjänster finns på universitetsorterna. I de fall procentsatserna inte blir 100 till-
sammans beror skillnaden på andelen FV-block. Totalt har bara 1 procent av underläkarna FV-block.
Källa: Landstings- och Läkarförbundet. Statistiken gäller våren 1999. 


