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Svar på skrivelse från Håkan Jörnhed (V) om antalet
hyrläkare inom länets alla vårdcentraler
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer Håkan Jörnhed (V)
frågor om hur ofta hyrläkare förekommer på länets vårdcentraler, om det
finns vårdcentraler i länet som enbart erbjuder sina patienter hyrläkare och
hur stor kostnaden för hyrläkare är i länet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-10-18
Skrivelse från Håkan Jörnhed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
En av grundförutsättningarna för en väl fungerande husläkarverksamhet är
att länets husläkarmottagningar har fast anställda specialister i
allmänmedicin i en omfattning som motsvarar befolkningens behov.
Förekomsten av hyrläkare är en angelägen fråga och förvaltningen anser
också att hyrläkare endast i begränsad omfattning bör förekomma på länets
vårdcentraler. Läkarkontinuitet och stabil läkarbemanning ingår därför i
förvaltningens kontinuerliga uppföljning av husläkarverksamheten.
Hyrläkare förekommer i varierande omfattning på många av länets
vårdcentraler, oavsett driftsform. Enligt förvaltningens bedömning har
hyrläkare under innevarande år någon gång använts på cirka en tredjedel
av länets vårdcentraler. Förvaltningens bedömning är att det inte är någon
skillnad i användande av hyrläkare mellan privata vårdgivare och SLSO.
Enligt förvaltningens uppföljning förekommer hyrläkare främst vid vissa
tillfällen, såsom vid akut sjukdom och under semesterperioder. Denna typ

HSN 1309-0976

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

av användande av hyrläkare bedömer förvaltningen som acceptabel och inte
som något hot mot läkarkontinuiteten eller patientsäkerheten.
Tyvärr visar förvaltningens uppföljning också att det finns cirka 10
vårdcentraler där hyrläkare används i en sådan omfattning att det påverkar
kontinuiteten i läkarkontakterna och rätten till en fast läkarkontakt. Några
av vårdcentraler har haft fleråriga rekryteringsproblem vilket bland annat
berott på instabil ledning och en i övrigt stor personalomsättning.
Förvaltningen har täta kontakter med dessa vårdcentraler och bevakar
utvecklingen.
Enligt de rapporter som förvaltningen får finns för närvarande en
vårdcentral som endast använder hyrläkare. Denna mottagning har under
lång tid haft svårt att rekrytera fasta läkare och just nu pågår ett intensivt
arbete med att rekrytera läkare till mottagningen. För att under den
pågående rekryteringsprocessen skapa högre läkarkontinuitet kontrakteras
hyrläkarna vid mottagningen under längre tidsperioder.
Kostnaden för hyrläkare uppgår till ett betydande belopp. Förvaltningens
möjligheter att ange mer exakta kostnader för hyrläkare begränsas till de
husläkarmottagningar som bedrivs av SLSO. Enligt de uppgifter som
lämnats till förvaltningen uppgår denna kostnad till 22,9 mnkr till och med
augusti 2013.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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zyVSr Stockholms läns landsting

SKRIVELSE

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om antalet hyrläkare inom
länets alla vårdcentraler.
Enligt Vänsterpartiet är hyrläkare något som bör ändvändas sparsmakat och
helst undvikas helt i vården. Primärvården ska erbjuda fast läkarkontakt och
fasta läkartjänster är att föredra. Det innebär bättre kontinuitet för
patienterna och bättre vårdkvalitet.
Vi får nu signaler om att hyrläkare förekommer mer eller mindre frekvent
på länets vårdcentraler oavsett driftsform. Vi får även signaler om att vissa
vårdcentraler helt bygger sin verksamhet på hyrläkare årsvis.
Vårdcentraler i Stockholms läns landsting borde med tanke på fördelaktigt
läge, storlek och attraktivitet kunna rekrytera allmänläkare till fasta
läkartjänster, men tydligen går det inte?
Därför önskar vi få svar på följande frågor:
Hur ofta förekommer hyrläkare på vårdcentralerna, oavsett
driftsform, i länet i dag?
-

Förekommer det vårdcentraler i länet som enbart erbjuder sina
patienter hyrläkare och vad beror det så fall på?

-

Hur stor är kostnaderna för hyrläkare på vårdcentralerna, oavsett
driftsform, i länet.

Håkan Jörnehed
Vänsterpartiet
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