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❙ ❙ Majoriteten av Sveriges landsting har
numera en policy kring när man får anli-
ta stafettläkare.

De flesta landsting eller enskilda
sjukvårdsenheter som infört hyrläkar-
stopp har varit tvungna att ge dispenser.
Undantaget är Umeå sjukvård  som sä-
ger att de inte använt hyrläkare sedan i
höstas. Där har man kunnat lösa svåra si-
tuationer med att landstingets egna läka-
re gått in och arbetat på sin jourkomptid.

Hälso- och sjukvården i Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Västernorr-
land har i ett gemensamt uttalande slagit
fast att beroendet av externa beman-
ningsföretag måste brytas.

Och det förefaller vanligt att tala i ter-
mer av beroende. Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen i Gotlands kommun har
inte någon policy i frågan men uppger att
man ännu några år kommer att vara be-
roende av hyrläkare i primärvården och
att man nu har börjat fundera på hur man
skulle kunna anpassa sitt arbetssätt efter
verkligheten.

Landstinget i både Jönköping och
Västernorrland har satt datumgränser för
sitt användande av hyrläkare. I Väster-
norrland ska kostnaderna för stafettläka-
re upphöra i början av 2003.

Gävleborgs läns landsting  har  sedan
september förra året generellt anställ-
ningstopp som även rör tillfälligt inhyr-

da läkare. Enstaka undantag från stoppet
har beviljats korta insatser.
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Mer restriktivt anlitande av stafettläkare

Landsting Policy

Stockholm Ingen övergripande policy, landstinget har tecknat avtal 
med vissa bemanningsföretag.

Uppsala Största möjliga restriktivitet (förbud med undantag på
UAS, i primärvården endast om alt är att stänga)

Sörmland Diskussion pågår om att försöka begränsa användningen
Östergötland Totalstopp (18,5 dispenser under våren)
Jönköping Halvera användning till juli 2002, sedan minska mer
Kronoberg Ingen policy
Kalmar Restriktiv hållning
Blekinge Anlitar stafettläkare endast i undantagsfall
Skåne Restriktiv hållning. Vid inhyrning ska situationen i hela 

regionen beaktas (inte bara den specifika enhetens)
Halland Ingen policy
Västra Götaland Principöverenskommelse om att avveckla användningen 

av stafettläkare. Flest dispenser inom primärvården. 
Värmland Hyrläkare endast i yttersta nödfall (vakanssituationen > 25 %)
Örebro Ingen specifik policy finns
Västmanland Största möjliga restriktivitet, men ej stopp
Dalarna Restriktivitet
Gävleborg Generellt anställningstopp till och med april
Västernorrland Upphöra med användning vid ingången av 2003
Jämtland Ingen uppgift
Västerbotten Ej gemensam policy. Helt stopp i Umeå sjukvård
Norrbotten Minska användning och på sikt komma ur beroendet
Gotland Ingen policy

Facklig varning för ett stopp av hyrläkare:

Landstinget riskerar att fler läkare går
I Östergötland inför man nu
stopp för hyrläkare. Långsiktig-
het och anpassning till den natio-
nella handlingsplanen, säger pri-
märvårdschefen. Ett högt spel
där landstinget riskerar att förlo-
ra ytterligare läkare, säger facket.

❙ ❙ Förra året innebar hyrläkarna inom
Östergötlands primärvård en merkost-
nad på nästan tio miljoner kronor. Det är
en av anledningarna till att lands-
tingsstyrelsen beslutat stoppa inhyrning
av personal från bemanningsföretag
inom såväl slutenvård som primärvård.

I Östergötland finns 36 vårdcentraler
som drivs i offentlig regi med cirka 25
vakanta läkartjänster. Hittills har dis-
pens utfärdats för fyra och en halv sta-
fettläkare. Primärvårdsdirektören Mi-
kael Borin tycker att det är ett bra beslut
trots att det innebär sämre tillgänglighet
till läkare.

– På lång sikt kan man inte få någon
utveckling av verksamheten om man
inte har ordinarie personal, då är det ju
omöjligt att kunna jobba i nationella
handlingsplanens anda.

Men Ebba Curman, distriktsläkare
och pressombud på Östergötlands läkar-
förening är oroad:

– Om man sitter på en underbeman-
nad vårdcentral så blir det väldigt skört
för dem som är kvar, säger hon. 

Mikael Borin håller delvis med men
säger att hyrläkarestoppet också är en
personalpolitisk åtgärd.

– Det är inte rimligt att de personer
som tar ett ansvar för verksamheten
egentligen tjänar mindre än de som
kommer in och gör kortare insatser 

Med konkurrenskraftiga löner och
utbildningsoptioner (se LTnr 4 i år) hop-
pas Mikael Borin kunna öka antalet
distriktsläkare Östergötland.

– Men lyckas inte landstinget med

sina intentioner så riskerar man att de lä-
kare som är på de underbemannade
vårdcentralerna eller klinikerna, också
går, säger Ebba Curman. 
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