Hårt slit för att slippa
hyrläkare
Växjö 19 juli 2017, uppdaterad 20 juli 2017

I drygt ett halvår har vårdcentralen Unicare i Växjö klarat sig utan hyrpersonal. – Systemet
med hyrläkare är inte patientsäkert, förklarar Annica Gavaller, verksamhetschef.
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Region Kronoberg tar krafttag för att bli av med hyrläkarna. Detsamma gör privata
vårdcentraler, däribland Unicare i Växjö som helt lyckats bli av med bemanningsföretagen.
AA
Artikeln publicerades 19 juli 2017.
Även de privata vårdcentralerna har tvingats anlita hyrläkare när fasta läkare saknas. I
regionen finns 31 vårdcentraler, varav 10 är privata.

– Varje gång det kommer en hyrläkare måste man göra en upplärning. Alla kanske inte kan
datasystemet. Sedan stannar de en till tre veckor och går vidare. Det är inte patientsäkert
system, säger Annica Gavaller, verksamhetschef vid Unicare i Växjö.
Tillsammans med den medicinskt ledningsansvarige läkaren Ola Thorén bestämde sig Annica
Gavaller att göra vårdcentralen fri fån bemanningsföretag, vilket man har lyckats med.
– Det har varit ett hårt arbete och det känns väldigt bra. Vi har slitit med rekryteringar.
Vårdcentralen har nu fem fasta läkare och en ST-läkare (läkare under specialisttjänstgöring).
Ibland kan läkare behöva tas in. Då använder sig Annica Gavaller av pensionerade läkare eller
konsulter som inte är knutna till bemanningsföretag.
– Jag anlitar läkare jag känner och som fungerar väl.
Varje vecka får Annica Gavaller telefonsamtal från hyrbolag som erbjuder läkartjänster.
– Sedan i december förra året har vi kunnat säga nej. Vi slipper ordna hotellrum åt hyrläkare.
Den privata vårdcentralen, som då hette Avonova, lockade med "champagne och snittar" i ett
öppet hus för två år sedan, vilket väckte en del reaktioner. Men utdelningen var god, förklarar
Annica Gavaller. Flera läkare blev nyfikna på verksamheten.
På en mindre privat vårdcentral är beslutsvägarna korta och man kan påverka sin
arbetssituation, med tidsbokning och annat, förklarar Annica Gavaller.
– För oss gäller att man ska vara en i gänget, oavsett befattning.
Det finns offentligt drivna vårdcentraler som har kommit längre än andra. Chefläkaren för
primärvården, Filippa Hummer, nämner Braås och Rottne som goda exempel. Här har man
bara fasta läkare och klarar sig utan hyrläkare.
– Det kan handla om tur och goda förutsättningar. Man har haft en bra grundbemanning innan
pensionsavgångar, säger Filippa Hummer.
I dag finns ett 30-tal hyrläkare inom primärvården. Sammanlagt är runt 40 tjänster inom
allmänmedicin i Kronoberg vakanta.
Läget ser ändå ljust ut framöver. Ett 50-tal ST-läkare finns inom primärvården och det är
historiskt många.
– Det är jättebra personer som är inne och arbetar. Sedan ser jag fram mot den nationella
överenskommelsen 2019 som innebär hyrläkarstopp, säger Filippa Hummer.

