
fram. Inom denna grönzon bygger vi
också upp en evidensbaserad kunskaps-
plattform som ska ligga på nätet. 

– En av hörnstenarna i grönzonen
blir dialogen, inte bara med personal
inom vård och omsorg utan med befolk-
ningen i stort. Vi vill lämna det traditio-
nella tänkandet att det är forskarna som
»uppifrån« talar om för verksamheten
vad som bör göras. Det är verksamheten,
och befolkningen i regionerna, som ska
ställa de frågor som forskningen ska sva-
ra på, säger Ingalill Rahm Hallberg.

Grönzonen får en rådgivande grupp
bestående av praktiker och personer med
ledande ställning inom bland annat häl-
so- och sjukvården. 

Etablerade samarbeten
Samtliga universitet i landet lämnade in
förslag på hur just deras Vårdalinstitut
skulle kunna fungera, förslag som en
prioriteringsgrupp, tillsatt av Vårdalstif-
telsen och sammansatt av forskare från
hela Norden, hade att ta ställning till.
Universiteten i Göteborg och Lund hade
i ett första steg lämnat in var sitt förslag
på ett Vårdalinstitut, men i steg två kom
de två regionerna in med ett gemensamt
förslag som prioriteringsgruppen enhäl-
ligt ansåg vara det bästa. 

– En viktig aspekt är den kompetens
som Lund tillsammans med Göteborg
kan erbjuda, säger Vårdalstiftelsens VD
Ewa Ställdal.

– Lunds universitet har en mycket
stark position inom området vårdforsk-
ning, medan Göteborgs universitet är
starkt inom bland annat epidemiologisk
forskning. Dessutom har Göteborg För-
valtningshögskolan, där det bedrivs fler-
vetenskaplig sjukvårdsforskning om
bland annat styrningens effekter i orga-
nisationer. 

De två regionerna har redan kommit
långt med att etablera program för forsk-
ningssamarbete, vilket naturligtvis bi-
drog till styrkan i den ansökan som läm-
nats in av Lund och Göteborg tillsam-
mans. Dessutom har flera kommuner i
Skåne redan nu, långt innan Vårdalinsti-
tutets organisation är klar, styrelse och
ledning utsedd etc, tecknat sig för ett
framtida samarbete.

– Med tanke på de patientgrupper in-
stitutet fokuserar är kommunernas med-
verkan mycket viktig. En nackdel med
Lund/Göteborg kan vara storskaligheten
och risken för ökad byråkrati. Men Vår-
dalstiftelsen ska vara representerad i in-
stitutets styrelse, och vi får på så sätt en
inblick i verksamheten. Styrelsen ska
också regelbundet redovisa institutets
utveckling till Vårdalstiftelsen, säger
Ewa Ställdal.

Peter Örn
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Missnöje med lön, arbetsmiljö...

500 distriktsläkare arbetade 
som stafettläkare i fjol

500 distriktsläkare arbetade som
stafettläkare under fjolåret. Över
80 procent av dem planerar att
fortsätta med det. 

150 har sagt upp sig från sina
ordinarie jobb.

Var tredje distriktsläkare pla-
nerar att arbeta som stafettläka-
re eller funderar på att göra det.

❙❙ Det framgår av en enkät som gjorts av
Distriktsläkarföreningen. Hela 87 pro-
cent av de tillfrågade, som utgjorde 10
procent av distriktsläkarkåren, svarade.

– Resultatet är oroväckande, kom-
menterar Benny Ståhlberg i Distriktslä-
karföreningens styrelse, som anser att
enkätresultatet bör vara en skrämmande
läsning för dem som ansvarar för och
leder primärvården.

Alltför stor arbetsbelastning
En orsak till att man arbetar som stafett-
läkare (synonyma begrepp som an-
vänds är hyrdoktor/hyrläkare) är att
många tycker att distriktsläkarlönen är
för låg, stafettläkeriet ger betydligt mer
i plånboken.

En annan orsak är knuten till arbets-
miljön. Det handlar om en alltför stor
arbetsbelastning och ofta om ett dåligt
ledarskap. En del efterlyser också att
kunna ha ett inflytande och kontroll
över sitt arbete. 

En tredje orsak är att läkarna vill pro-
va på något nytt, lämna gamla invanda
mönster. 

Svårt rekrytera yngre
Hälften av de 500 hade arbetat enstaka
veckor under semester och jourkomp. 

– Men mer alarmerande är att drygt
40 procent av stafettläkarna hade sagt
upp sig från en distriktsläkartjänst eller
begärt tjänstledigt för att arbeta som sta-
fettläkare, anser Benny Ståhlberg. 

En stor del av dem som arbetar som
hyrdoktorer har mindre än 10 år i speci-
aliteten. Han poängterar att det idag är
svårt att  rekrytera yngre doktorer till
allmänmedicinen och att om det nu
sker tidiga avhopp till stafettläkeri så
är det ett allvarligt hot för allmänmedi-
cinens framtid.

Enkäten visar skillnader mellan män
och kvinnor: 15 procent av de manliga
och tio procent av de kvinnliga
distriktsläkarna arbetade som stafettlä-
kare under förra året.

– Att arbeta som stafettläkare inne-
bär ofta tuffa arbetspass med täta pati-
entbesök, berättar Benny Ståhlberg. 

Avskräcker inte
Enligt enkätsvaren är det ingenting som
avskräcker. Drygt  80 procent av dem
som jobbat som stafettläkare planerar
nämligen att fortsätta med det. Av dem
som inte gjort det tidigare planerar el-
ler funderar var fjärde på att göra det. 

»Systemet är kass«
En del arbetsgivare har sagt att de gärna
vill ha bort systemet med hyrdoktorer-
na/stafettläkarna eftersom det blir för
dyrt och för mycket löpande band. (Vi
har berättat om det bland annat i Läkar-
tidningen nr 4 i år).

Samma tanke har framförts från lä-
karhåll – man ser systemet som ett nöd-
vändigt ont i ett läge där det är svårt att
besätta distriktsläkartjänsterna med or-
dinarie läkare.

– Vi har framhållit att rekryteringen
är mycket viktig, men vi måste få vara
med och skapa sådana förutsättningar
att de som idag arbetar som distriktslä-
kare orkar och vill stanna kvar. 

– Det är inte stafettläkarna det är fel
på utan förutsättningen för att kunna ar-
beta som distriktsläkare, menar Benny
Ståhlberg.

Men han pekar på avigsidor med sta-
fettläkeriet. Det handlar bland en hel del
annat om bristande kontinuitet vilket
drabbar patienterna. 

Han ser nödvändigheten med syste-
met i dag, men säger:

– Det är kass.

Lönen måste höjas
– Arbetet måste nu inriktas på att skapa
förutsättningar för distriktsläkarna att
stanna kvar på sina tjänster med en god
lön. Lönen måste höjas parallellt med
att man ger läkaren ett rimligt uppdrag
som han/hon kan klara av, menar Ben-
ny Ståhlberg.

– Distriktsläkaren måste få inflytan-
de över sitt arbete och sin egen situa-
tion. Ett bra ledarskap kan inte nog be-
tonas. 

– Det blir inte dyrare att förbättra
för dem som är distriktsläkare idag än
att hyra in sina doktorer som stafetter,
slutar han.

Tom Ahlgren


