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Hematologen Richard Schnell 
och allmänläkaren Stefan 
Sinko sa upp sig för att arbe-
ta som hyrläkare. Besparing-
ar i vården hade betydelse för 
bägges beslut.

Missnöje över arbetssituatio-
nen fick Richard Schnell att 
växla spår i karriären. Han 
lämnade sin anställning efter 
19 år för att arbeta som hyrlä-
kare.

– Det är en bra övergångs-
lösning för min del, men dy-
ker det upp en lämplig, fast 
tjänst så återgår jag nog till 

att vara anställd, säger Rich-
ard Schnell, specialist i in-
ternmedicin med hematologi 
som subspecialitet.

I drygt ett år har han nu hyrt 
ut sina tjänster via ett be-
manningsföretag. Men något 
större hattande har det inte 
blivit. 

Först var Richard Schnell 
inhyrd som hematolog i Norr-
köping under nästan ett år, 
och nu delar han sin arbetstid 
mellan lasarettets akutmot-
tagning i Växjö och hemato-
logen vid sjukhuset i Gävle.

– Det känns som vettiga 
lösningar för min del. Till 
Växjö kan jag dagpendla och i 
Gävle finns jag en vecka i må-
naden.

Han är numera bosatt i 
Kalmar och uppdrag som 
hyrläkare har passat bra i 
samband med att han flytta-
de söderut. I 19 års tid arbeta-
de Richard Schnell vid Kull-
bergska sjukhuset i Katrine-
holm.

– Jag tror många kollegor 
vid mindre länsdelssjukhus 
kan känna igen sig i det jag 
upplevde. Sjukhuset ska vara 
kvar – det har politikerna lo-
vat. Men i stället krymper 
man gradvis resurserna och 
arbetsbördan blir orimlig.

– Till slut nådde jag en 
gräns när frustrationen blev 
för stark. Jag hoppade av job-
bet utan att ha något ersätt-
ningsjobb klart, och i det lä-

get passade det bra att jobba 
via bemanningsföretaget.

Richard Schnell arbetar drygt 
tre veckor per månad för att 
få en inkomst som motsvarar 
den han hade som anställd. 
Han kan koncentrera sig på 
patientarbete, men tycker att 
det både har för- och nackde-
lar.

– Visst slipper jag en massa 
möten, men det innebär ock-
så att jag förlorar i inflytande. 
Det som känns mest positivt 
är att jag slipper gå från job-
bet med dåligt samvete för en 
massa pappershögar som bor-
de betas av.

Hur ser du på framtiden?
– Om jag blir erbjuden en 

passande tjänst i mitt närom-

Stefan Sinko, distriktsläkare.

Richard Schnell, hematolog.

»Till slut nådde jag en 
gräns när frustrationen 
blev för stark. Jag 
hoppade av jobbet utan 
att ha något ersätt-
ningsjobb klart …«

arbetsmarknaden under lång 
tid framöver.

– Vi har fått igång en form 
av dialog med SKL som känns 
lovande. Det är inga problem 
för oss att hålla med om att 
det finns problem med kost-
nader och bristande kontinu-
itet kring hyrläkare. Men det 
är också som vi alltid hävdat, 
att hyrläkare är symtom på 
ett större bekymmer med då-
lig arbetsmiljö.

Ove Andersson menar att 
DLF tjänar på ett nytänkande.

– Jag menar att vi nu bör 
försöka arbeta tillsammans 
med SKL för att skapa goda 
arbetsplatser. Då handlar det 
om mer än att vi inte ska 
stressa oss igenom arbetsda-
garna. Det handlar om att di-
striktsläkare ska känna att 
man utvecklas i jobbet, att 
forskningsmöjligheter stimu-
leras och att hindren för att 
bli specialist i allmänmedicin 
minimeras.

 I fyra tidigare enkätunder-
sökningar, som Distriktslä-
karföreningen gjort bland 
sina medlemmar mellan 
2000 och 2006, har andelen 
som någon gång under året 
varit hyrläkare pendlat mel-
lan 8 och 16 procent.

Läkarförbundets fullmäk-
tige beslutade 2011 att förbun-
det ska verka för att det ge-
nomförs en  kartläggning av 
hur många läkare som  jobbar 
i bemanningsbranschen, och 
en dialog har inletts med Al-
mega Bemanningsföretagen 
om en sådan kartläggning.

Fredrik Mårtensson

Besparingarna i vården fick läkare      att säga upp sig – och bli hyrläkare

att flera glesbygdslandsting 
hamnat i en farlig situation 
då stora kostnader för hyrlä-
kare ingår i budgetarna.

– För vår del har det rört sig 
om cirka 100 miljoner kronor 
per år relativt konstant under 
de senaste åren. Det är inte 
alls bra att man planerar uti-
från bemanningslösningar 
som inte ger någon bra konti-
nuitet.

Hon hoppas att SKL och 

medlemslandstingen kan 
enas om ett gemensamt re-
gelverk för anställda läkares 
bisysslor.

– Om en läkare vill jobba 
extra så är det rimligt att det 
sker inom det egna landsting-
et – inte som hyrläkare i ett 
annat landsting.

– I Dalarna arbetar vi med 
en åtgärdsplan för att göra det 
attraktivt att bli distriktslä-
kare. Någonting liknande på 

nationell nivå kunde vara in-
tressant. Det är också viktigt 
att vi stramar upp våra rekry-
teringskampanjer och inte 
riktar oss direkt mot läkare i 
andra landsting.

Jacomina Beertema, moderat 
landstingsråd i Västernorr-
land, ställer sig lite tvekande 
till om en nationell samord-
ning kan ge effekt:

– Det finns ju en förklaring 

till att gemen-
samma aktioner 
inte lyckats tidi-
gare och det är att 
det finns en brist 
på vissa specialis-
ter. Vi kan inte 
bortse från hur marknaden 
ser ut och för vår del tror jag 
att bra rekrytering och arbe-
tet med en regional läkarut-
bildning ger bäst resultat.

Fredrik Mårtensson

hyrläkare
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råde i Kalmar kommer jag 
förmodligen att nappa på det. 
Det har varit utvecklande att 

arbeta som hyrläkare, men 
långsiktigt föredrar jag en 
anställning.

Distriktsläkaren Stefan Sinko 
har en liknande bakgrunds-
historia med missnöje över 
besparingar. Efter tio år på 
samma vårdcentral i Öster-
sund begärde han först 
tjänstledigt och sade sedan 
upp sig under tiden som hyr-
läkare i Norrbotten.

Nu är han tillbaka på sin 
gamla arbetsplats i Öster-

sund – inhyrd genom ett be-
manningsföretag.

– Jag slipper ägna mig åt 
administrativa uppgifter och 
kan fokusera på patienterna. 
Det går mycket lättare att 
koppla bort besparingspro-
gram och landstingspolitik 
än tidigare som anställd. Jag 
trivs med den här lösningen, 
säger Stefan Sinko, som arbe-
tar ungefär 75 procents ar-
betstid.

– Mina patienter är nöjda 
– det är huvudsaken. Jag ser 
det som att jag slutat rabatte-
ra bort mitt egentliga värde 
på arbetsmarknaden. Att folk 
sedan har synpunkter på sta-
fettläkare kan jag leva med. 
Det finns så många missupp-
fattningar, men saken är ju 
den att stafettläkare anlitas 

för att lösa ett problem och då 
kan ju inte lösningen vara 
problemet.

Stefan Sinko ställer sig tvek-
sam till om SKL kan nå fram 
till en modell för att lösa lä-
karbristen bland framför allt 
distriktsläkare i glesbygd.

– En nationell sjukvårdsor-
ganisation som fungerar krä-
ver en nationell organisation. 
Då vore det enklare att fatta 
beslut om att nödvändiga 
vårdresurser av olika slag 
skulle tillföras även ekono-
miskt svagare delar av lan-
det. Det är en omfördelning 
som storstadsregionerna 
knappast accepterar i en re-
gional, länsbaserad organisa-
tion.

Fredrik Mårtensson

Stefan Sinko, distriktsläkare.

»Jag ser det som att jag 
slutat rabattera bort 
mitt egentliga värde på 
arbetsmarknaden.«

Besparingarna i vården fick läkare      att säga upp sig – och bli hyrläkare




