
– Vi är så få ordinarie läkare så vi
är helt beroende av hyrläkarna.
De är vår livlina och tas de bort
så kollapsar verksamheten vid
våra två vårdcentraler.
Det säger Gudrun Andersson, di-
striktsläkare och lokal facklig fö-
reträdare i Nässjö.

❙❙ Hon gör det med anledning av att hen-
nes landsting, Jönköpings läns, har som
målsättning att sluta använda hyrdokto-
rer efter den 1 juli i år.

Vi berättade om det i Läkartidningen
nr 4. Då sade personaldirektör Mats
Hoppe att »hyrdoktorerna är alldeles för
dyra och systemet medför att vården
sker för mycket enligt löpandebands-
principen«.

Samtidigt sade ordförande i länets lä-
karförening, överläkare Mie Lundqvist,
att »det gynnar vården i stort men även
våra medlemmar om pengarna används
inåt till den ordinarie personalstyrkan i
stället för till hyrdoktorer«.

Parterna slöt i december ett avtal som
ska ge de egna läkarna bättre betalt än
normalt om de går in och jobbar inom det
egna landstinget under kompledigheter,
ett avtal direkt riktat mot systemet med
hyrdoktorer.

»Hyrläkarna en livlina«
Även Gudrun Andersson vill ha ett stopp
för hyrdoktorerna. Men hon anser att det
inte kan ske så snabbt som det är tänkt.
Först måste man klara av att rekrytera
fler ordinarie läkare. 
I ett brev till landstinget i Jönköping
skriver hon:

»Hyrläkarna är vår livlina och om den
skärs av kan vi inte längre ta ansvar för
vårt arbete«.

Hon menar att verksamheten vid de
två vårdcentralerna Öster och Väster i
Nässjö står och balanserar på en alltmer
krympande och krackelerande läkaryta.

Samtidigt ser hon positivt på framti-
den. Hon har fått ett bra gehör från lands-
tingsledningen och samtal har inletts
med politiker och ansvariga.

Vårdcentralerna står också inför en
större ombyggnation, som lett till krea-
tivt tänkande i andra banor för att hitta
nya arbetssätt.

Gudrun Andersson betonar även att
de har många utbildningsläkare vilket är

positivt men kräver god handledning,
som de klarar tack vare hyrläkarna. De
flesta är i början av sin utbildning och är
inte färdiga förrän om 4-5 år.

Vårdcentralerna har blivit erbjudna
hjälp från kirurgkliniken men enbart
med kirurgiska problem, vilket de inte är
hjälpta av.

– Den lilla rännil som kan komma
från den övriga slutenvården räcker ej
till, menar Gudrun Andersson.

Hon trycker dessutom på att en speci-
alistläkare som ska fungera som allmän-
läkare måste omskolas och handledas
för att få en helhetssyn samt friska upp
och förnya gamla kunskaper. 

»Spel för gallerierna«
Gudrun Anderssons recept för ett stopp
för hyrläkarna är att det måste ske över
hela landet, i alla landsting.

– Annars är det ett spel för gallerier-
na och ger oss svårigheter, hävdar hon.

– Trovärdigt blir det först om lands-
tingen går ihop och gör gemensam sak.

Det skulle säkert leda till att fler läkare
söker fast tjänst.

Hennes recept på att skapa en bättre
tillgång på fasta läkare är att göra tjän-
sterna mer attraktiva, bland annat genom
högre lön samt att anpassa tjänsten med
möjlighet till utvecklingsarbete, forsk-
ning och fortbildning.

Hon understryker att läkarna inom
Jönköpings läns landsting på senare år
fått klart förbättrade löner –»vi har gått
från jumboplats till medellön, men sam-
tidigt har arbetsmiljön blivit tuffare«.

Om man ska lyckas locka före detta
hyrläkare måste lönen upp ytterligare ett
snäpp, tror hon.

Kostar mycket mer
Gudrun Andersson hävdar att en neddrag-
ning av hyrläkarna från den 1 juli kanske
kan spara pengar nu, men att det på lång
sikt kommer att kosta mycket mer i form
av en ramponerad primärvård med förlo-
rad trygghet och tillit hos människor. 
Det skulle också ge sönderstressade lä-
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»Ett stopp för hyrläkare
måste gälla hela landet«
Hård kritik från underbemannade vårdcentraler

– Tyvärr är läget idag sådant att vi står och faller med hyrläkarna, konstaterar Gudrun
Andersson och kräver därför att vårdcentralerna i Nässjö ska få fortsätta att hyra in
doktorer man behöver.
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kare och få till följd att dessa skulle bli
sjukskrivna eller till och med lämna sina
arbeten.

Ska diskuteras
Frågan om hyrdoktorerna kommer
bland annat att diskuteras närmare om
en vecka vid ett möte mellan personal-
direktör Mats Hoppe och samtliga läka-
re. Det blir även fortsatta samtal med
politiker.

Från länets läkarförening framhåller

Mie Lundqvist att hon delar oron om det
skulle bli stopp på hyrläkare utan att det
kommer fasta doktorer i stället.

– Det faller som jag ser det på sin
egen orimlighet. Om landstingsledning-
en tror att vårt avtal för den enskilde dok-
torn att på jourkompledig tid kunna
tjänstgöra extra i primärvården skulle
helt kunna ersätta hyrdoktorerna är de
nog väl optimistiska.

Tom Ahlgren
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– Den stora ökningen av sjuk-
skrivningar och förtidspensione-
ringar utgör ett allvarligt hot mot
regeringens mål för sysselsätt-
ning och arbete. 
Det anser den särskilde utreda-
ren Jan Rydh i en delrapport om
ökad hälsa i arbetslivet som han
överlämnat till regeringen

❙❙ Utredningen visar att frånvaro från ar-
betsplatsen på grund av ohälsa år 2000
motsvarade ca 700 000 årsarbetare vil-
ket motsvarar ca 13,5 procent av befolk-
ningen i åldern 20-64 år. (1997 var mot-
svarande procenttal 11.) 

År 2004 beräknas bortfallet ha vuxit
till 820 000 och år 2006 till 850 000 års-
arbetare. Detta betyder att år 2006 är
16,3 procent av befolkningen i åldern
20-64 år frånvarande från arbetet på
grund av ohälsa.

Äter upp ökningen
Under perioden 1997-2000 ökade anta-
let sysselsatta med 166 900 personer.
Men sjukfrånvaron äter upp den ökning-
en  så trots att sysselsättningstalet ökade
från 74,6 till 77 procent förblev andelen
faktiskt sysselsatta människor i arbete
oförändrad, 70,7 procent.

Också utvecklingen fram till 2004
påverkas av ökade sjuktal och ökat antal
förtidspensionärer. Sammanfattningsvis
kan sysselsättningsmålet inte nås med
nuvarande utveckling av sjukfrånvaron,
konstaterar utredaren. 

Utredningen föreslår att regeringen
redovisar principiella ställningstagan-
den rörande frågan om ett fristående
sjukförsäkringssystem, frågan om hög-
kostnadsskydd för mindre företag, vilka
resurser som skall avdelas för att genom-
föra ett rehabiliteringsprogram för de
som nu är långtidssjukskrivna mer än ett

år samt ersättningstaket i sjukförsäk-
ringen och angränsande försäkringar.

– Innan utredningen fördjupar sitt ar-
bete inom dessa områden vore det värde-
fullt om regeringen redovisade sina mer
principiella och politiska ställningsta-
ganden, menar Jan Rydh. 

Sjukfrånvaron ska redovisas
Utredningen föreslår vidare bland annat
att registerlagstiftningen ändras så att
uppgifter om orsak till sjukfrånvaro,
yrke, bransch, arbetsställe, rehabilite-
ring och kostnader får registreras för
uppföljning och förebyggande arbete
samt att en redovisning av anställdas
sjukfrånvaro skall göras obligatorisk i
företags, organisationers och myndighe-
ters verksamhetsberättelser.

I rapporten framhåller utredaren att
det är angeläget att regeringen redan i
vårpropositionen redovisar ett antal mer
principiella och i grunden politiska ställ-
ningstaganden.

Utredaren skall själv i en ny rapport
den 1 juni redovisa förslag till konkreta
åtgärder inom hela det område från folk-
hälsa till arbetsliv, som varit föremål för
ett antal utredningar de senaste åren.

Drastisk förändring behövs
I en kommentar till utredningen fram-
håller socialförsäkringsminister Ingela
Thalén att »kampen mot ohälsa är avgö-
rande för att vi ska nå sysselsättningsmå-
let«.

– Utvecklingen är helt oacceptabel
både för enskilda människor som drab-
bas och för samhället som helhet. Vi be-
höver människor som mår bra och kan
arbeta hela sitt yrkesliv. Ansvaret för
detta ligger i första hand hos dagens ar-
betsgivare. 

– Villkoren i arbetslivet måste dras-
tiskt förändras, menar Ingela Thalén.•

Läkartidningen
har fått ny
chefredaktör

Till ny chefredaktör på Läkartid-
ningen har utsetts Marianne
Kronberg, som börjar sin nya
tjänst i april.

❙❙ Hon har de senaste tio åren arbetat på
Svenska arbetsgivarföreningen (SAF),
först som presschef och ställföreträ-
dande informationschef.

Därefter innehade hon tjänsten som
chefredaktör för SAF-tidningen under
åren 1993 - 1998, och är nu småföre-
tagsansvarig.

Marianne Kronberg har en gedigen
utbildning med bland annat företags-
ekonomi, marknadsföring, personalad-
ministration och lärarhögskola.

Hon har haft en rad politiska uppdrag.
För moderaterna  har hon innehaft upp-
drag för Landstinget i Uppsala, Akade-
miska sjukhusets styrelse, Stockholms
läns landsting med flera.

Hon har även haft kyrkliga uppdrag
och varit ordförande i Sofia Församlings
kyrkoråd, ledamot av Kyrkomötet, Kyr-
kostyrelsen med flera samt ledamot i
styrelsen för Svenska Kyrkans Press
AB.

Hon har också suttit i Sveriges Tid-
skrifters styrelse och är mycket aktiv i
Medborgarskolans styrelse/AU i Stock-
holm där hon är vice ordförande.

Marianne Kronberg tillträder sin nya
tjänst senast den 17 april.•

Förtidspensioner och sjukfrånvaro 
hotar mål för sysselsättning 

Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet  

I mitten av april börjar Marianne
Kronberg som ny chefredaktör på
Läkartidningen.


