
Från halvårsskiftet i år är det me-
ningen att det ska vara stopp för
hyrdoktorer inom Jönköpings
läns landsting.
– Hyrdoktorerna är alldeles för
dyra och systemet medför att
vården sker för mycket enligt lö-
pandebandsprincipen, anser per-
sonaldirektör Mats Hoppe. 

❙❙ Han berättar att man inom landstinget
nu tar flera steg för att nå målet att bli av
med hyrdoktorerna – och samtidigt min-
ska dagens läkarbrist.

– Vi har sagt, som en viljeinriktning,
att vi vill komma ur det här, att vi ska slu-
ta ha hyrläkare.

– Vi har slutit avtal med länets läkar-
förening om lite förmånligare villkor än
annars för läkare som går in och jobbar
under sina kompledigheter. Vi har näm-
ligen ett antal läkare här som jobbar på
andra håll under sin ledighet. Om vi ger
dem ett erbjudande som är rättvist och
ger dem en chans att jobba extra på hem-
maplan har det såväl sociala fördelar
som kontinuitetsfördelar.

Avtalet innebär att läkarna får den
vanliga lönen plus 50 procents påslag
när de går in och jobbar extra. 

Mats Hoppe understryker att avtalet
»helt är riktat mot de ställen där vi idag
har hyrdoktorer. Det är en riktad insats
för att få bort dessa«.

– Det är ju långt ifrån alla läkare som är
intresserade av att jobba fler timmar. Och
det är viktigt att vi har en samsyn här med
läkarföreningen om att inte pressa fram
fler timmar ur dem som tycker att de redan
arbetar tillräckligt mycket.

Optimistisk om utvecklingen
Han berättar att landstinget på senare tid
har gjort rätt mycket extra rekryterings-
insatser för att bli attraktivt. Bland annat
har man tillsammans med läkarförening-
en ett antal arbetsgrupper för att se vad
de bör ta tag i gemensamt. Det gäller ar-
betsmiljö, fortbildning samt lön och lö-
nestruktur. 

– Det vore naturligtvis naivt att säga
att vi har löst alla problem och att allt är
frid och fröjd. Men jag vågar sticka ut
hakan och påstå att de flesta läkare upp-
lever att vi har gjort stora kliv framåt när
det gäller framför allt nivå, struktur och
förhandlingssätt för lönebildningen. Jag

tror att de flesta ser att det finns en ut-
vecklingsoptimism hos oss. Det har lett
till att vi har lite fler läkare på ingång,
kommenterar Mats Hoppe. 

Han anser att Jönköpings läns lands-
ting har en del att bjuda på som andra
kanske inte har. 

– Får jag skryta så har vi en stark eko-
nomi. Vi kommer inte att gå in i en ba-
lansgång som andra måste tänka på –
vad ska vi dra ned på, var ska vi lägga
sparbeting. Vi har en mer expansiv och
stark ekonomi än så.

– Vi har sagt att vi ska inte använda
resurserna primärt för att öka antalet
vårdcentraler eller liknande utan för att
stärka personalsidan, det gäller både nu-
merär och löneläge. 

»Uppskruvad marknad«
Varför finns då det dyra fenomenet med
hyrdoktorer? Ja, allmänt finns det för få
läkare idag i Sverige, hävdar Mats Hop-
pe.

– Jag har respekt för hyrdoktorerna
som yrkesmänniskor. Jag tror att de, ut-
ifrån förutsättningarna, gör ett bra jobb
och vill inte på något sätt stämma in i den
kör som  säger att de fuskar. Det är inte
fråga om det, de har en väldig produkti-
vitet när de är på plats på  exempelvis en
vårdcentral, menar han.

– Bekymret är att systemet från skat-
tebetalarens synpunkt är alldeles för
dyrt, det är en konstgjord, uppskruvad
marknad. 

Han pekar också på att övriga perso-
nalkategorier lider. De får det tufft bland

annat på grund av det inte finns någon
kontinuitet kring hyrdoktorerna.

Det blir dessutom alldeles för många
remisser från primärvården, där i huvud-
sak alla hyrdoktorer finns, till slutenvår-
den . 

– Det ligger i sakens natur – kan du
inte boka ett återbesök vad gör du då?
Jo, skriver en remiss till slutenvården,
till specialisten. Och kostnaderna bara
skenar iväg.

Stor nackdel för patienten
– Från kontinuitetssynpunkt medför sy-
stemet med hyrdoktorer dessutom en
stor nackdel för patienten, för det går
tvärs emot allt vad hela vårdsverige vill.
För relationen läkare–patient är ju också
viktig, detta är inget löpandebandjobb.
Men med hyrdoktorer blir det för myc-
ket karaktär av just löpandeband, hävdar
Mats Hoppe. 

På landstinget i Jönköping har man
räknat en hel del på kostnadsjämförelser
mellan ordinarie läkare och hyrdoktorer.

Tittar man på den rena lönekostnaden
så är hyrdoktorn 70–80, ja ibland 85,
procent dyrare. Men räknar man in följd-
kostnaderna, framför allt det markant
ökade remisskrivandet till specialister,
ja då är man uppe i dubbla kostnaden.

– Då har jag inte räknat med belast-
ning och slitage på annan personal, de
andra professionerna typ läkarsekretera-
re och sjuksköterskor som  i sina kontak-
ter med hyrdoktorerna måste lösa myc-
ket, kommenterar Mats Hoppe.

Krympande marknad?
Ju fler landsting som går samma väg
som man nu väljer i Jönköping, desto
mer kommer marknaden för företagen
som hyr ut läkare att krympa, något som
i viss mån ökar tillgängligheten på läka-
re hos landstingen, tror Mats Hoppe.
Men han framhåller att det inte finns nå-
gon enkel lösning på problemet med lä-
karbristen.

– Vi måste jobba på en mängd olika
nivåer för att få det här bra, säger han.

Han tycker också att landstingen bör ta
lärdom av fenomenet hydoktorer och stäl-
la frågor som varför väljer läkare att arbe-
ta under de formerna, vad är det de saknar
hos oss och vad kan vi bli bättre på?

Tom Ahlgren
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»Det blir för dyrt och är för mycket löpandeband«

Landsting på väg avveckla 
systemet med hyrdoktorer
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Från kontinuitetssynpunkt medför
systemet med hyrdoktorer en stor
nackdel för patienten, anser Mats Hoppe.


