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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
hyrläkarna på vårdcentralerna
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Håkan Jörnehed (V)
vilka tio vårdcentraler som har hyrläkare i en sådan omfattning att det
påverkar kontinuiteten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-21
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
I tidigare svar på skrivelse från Håkan Jörnehed om hyrläkarna på
vårdcentralerna redovisar förvaltningen situationen i oktober månad 2013.
Förvaltningen redovisade då bland annat att det förekommer hyrläkare i
varierande omfattning på länets vårdcentraler oavsett driftsform. Under
oktober månad hade 10 vårdcentraler hyrläkare i en sådan omfattning att
det enligt förvaltningens bedömning påverkade kontinuiteten och rätten till
en fast läkarkontakt. Dessa vårdcentraler var Rinkeby vårdcentral, Husby
Akalla vårdcentral, Aleris vårdcentral Tungelstahälsan, Järna vårdcentral,
Nykvarns vårdcentral, Aleris vårdcentral Tyresöhälsan, Capio vårdcentral
Väsby, Capio vårdcentral Viksjö, Capio vårdcentral Bro, Hallonbergens
vårdcentral och Korallen vårdcentral.
De senast genomförda uppföljningarna av läkarbemanningen visar att
situationen förbättrats vid flertalet av dessa vårdcentraler. Rinkeby
vårdcentral, Husby Akalla vårdcentral, Capio vårdcentral Viksjö, Capio
vårdcentral Väsby, Nykvarns vårdcentral och Hallonbergens vårdcentral
har enligt den information om lämnats till förvaltningen inga vakanta
läkartjänster som bemannas med hyrläkare. Detsamma gäller Korallens
vårdcentral, som var den vårdcentral som enbart bemannades med
hyrläkare. I dagsläget finns fortfarande kvarstående
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läkarbemanningsproblem vid Aleris vårdcentral Tungelstadhälsan, Järna
vårdcentral, Aleris vårdcentral Tyresöhälsan och Capio vårdcentral Bro.
Avgränsat till utvecklingen vid de nämnda vårdcentralerna kan
förvaltningen således konstatera att läkarbemanningen har förbättrats,
vilket också har minskat behovet av hyrläkare.
Förvaltningens löpande uppföljning av läkarbemanningssituationen utgår
från den årliga avtalsuppföljning som genomförs av alla
husläkarmottagningar i länet. I denna ingår att kartlägga den aktuella
läkarbemanningssituationen vid respektive mottagning och när brister i
konstateras följer förvaltningen utvecklingen genom löpande kontakter
med verksamhetsledningen fram till dess att mottagningen har en stabil
läkarbemanning.
Den redovisade utvecklingen vid de 10 vårdcentralerna belyser att behovet
av hyrläkare på enskilda mottagningar snabbt kan minska. Likaså kan
situationen vid vårdcentraler med full läkarbemanning snabbt försämras
om två eller flera läkare slutar sin anställning vid ungefär samma tidpunkt.
Om en sådan situation uppstår inrapporteras den vanligen till förvaltningen
av verksamhetsansvariga. I dagsläget har förvaltningen inte fått in några
rapporter om nytillkomna och omfattande läkarbemanningsproblem.
Förvaltningen kan inte heller se sådana förändringar i det system där
husläkarmottagningarna ska rapportera in sina fast anställda läkare som
enligt avtalet kan lista patienter.
Under de hittills genomförda kartläggningarna av läkarbemanningen vid
länets vårdcentraler kan förvaltningen se en koppling till det geografiska
läget. Det är betydligt vanligare att brister i läkarbemanningen uppkommer
vid vårdcentraler i länets ytterområden och i utsatta områden. Likaså kan
den uppkomna situationen ibland ha kopplingar till brister i ledning och
styrning av verksamheten. Vid några av de vårdcentraler som nu kommit
tillrätta med sina läkarbemanningsproblem finns ny verksamhetsledning
som systematiskt och framgångsrikt arbetat med utvecklingsarbete på
vårdcentralen.
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