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Svar på interpellation från Per-Olof Bladh, 
Vänsterpartiet – Hyrläkarfrågan  
I interpellation till landstingsstyrelsens ordförande ställer Per-Olof Bladh, 

Vänsterpartiet följande frågor kring hyrläkare:  

 

 Hur kommer ledningen för vårt landsting att agera till SKL:s förslag? 

 

 Kommer samråd och kontakter tas med våra omkringliggande landsting i 

denna fråga? 

 

Landstingsdirektörerna har initierat och har gett personaldirektörerna i uppdrag att 

ta fram förslag till hur beroendet av bemanningsföretag inom hälso- och 

sjukvården kan begränsas. Uppdraget omfattar i första hand köp av läkartjänster 

via bemanningsföretag. SKL:s kongress har beslutat att SKL ska understödja 

landstingen och regionerna i deras arbete att begränsa beroendet av 

bemanningsföretag. I denna fråga samarbetar personaldirektörerna med 

arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL. 

 

I maj 2012 lämnades en första rapport om det pågående arbetet till 

landstingsdirektörerna. En mera fullständig rapport med åtgärdsförslag kommer 

att redovisas under hösten 2012. Det tas alltså ett gemensamt grepp mellan 

landsting, regioner och SKL kring hyrläkarfrågan.  

 

Vidare handlar det framförallt om att fortsätta arbeta med den kontinuerliga 

kompetensförsörjningen av läkare. Försörjningen sker i första hand via studenter, 

AT- och ST-tjänstgöring fram till specialist. Det ser framåt förhållandevis 

gynnsamt ut då antalet utbildningsplatser utökats.  

 

Det finns också ett stort antal svenska studenter som studerar till läkare 

utomlands. En av utmaningarna är att styra mot områden där det finns brister. 

Sådana områden är t ex allmänmedicin och radiologi. I vårt län görs särskilda 

satsningar och ett målmedvetet arbete inom dessa områden. T ex är tillgången på 

ST-läkare inom radiologi för närvarande god. Inom vårdcentralerna Bra Liv sker 

ett offensivt arbete med att rekrytera ST-läkare och specialister. Fortsatt satsning 

på AT- och ST-läkartjänster är prioriterad.  
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Under 2011 fattades t ex beslut om att utöka budgeten med 10 miljoner kronor 

som använts till anställning av ST- läkare. Detta är exempel på satsningar som på 

sikt förväntas minska användningen och beroendet av hyrläkare.   

 

 

 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande  

 

 

 

 

 

 


