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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 november 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 147

Motion om utfasning av hyrläkare i primärvården
LTV 160034

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2016-01-07 att landstingsstyrelsen får i uppdrag att snarast införa
landstingsövergripande rutiner som leder till stärkt patientsäkerhet i hela vårdkedjan
trots nyttjande av hyrläkare i primärvården, samt att utarbeta en plan för att fasa ut
användandet av hyrläkare i primärvården.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-02-17 § 6 c).
Landstingsstyrelsens yttrande
Inom den landstingsdrivna primärvården utgörs idag en del av den dagliga läkarbemanningen av så kallade hyrläkare. Uppgifter saknas om utnyttjandet av
bemanningsföretag i den privata delen av den västmanländska primärvården. De
förekommer dock även där.
Även om kompetenta hyrläkare utgör en viktig del av bemanningen, kan ett omfattande nyttjande av hyrläkare medföra brister i vårdkvalitet, patientsäkerhet,
kontinuitet, arbetsmiljö, samt att viktiga utvecklingsfrågor trängs bort. Därtill medför
det höga kostnader.
Landstinget har därför under flera år arbetat målinriktat med syfte att minska antalet
så kallade hyrläkare inom primärvården. Det handlar främst om att rekrytera fler
läkare till utbildningstjänster för att på sikt öka antalet specialister. Som exempel kan
nämnas finansiering av fler ST-tjänster, inrättande av en så kallad utbildningsmottagning på Oxbackens vårdcentral och anställning av nyutbildade läkare med utländsk
utbildning. Produktionsplanering och överföring av arbetsuppgifter från läkare till
andra yrkeskategorier är också viktiga verktyg i arbetet. Ansträngningar görs också
för att anställa färdiga specialister, bland annat genom goda arbetsvillkor. Under det
senaste året har insatserna börjat ge resultat och utnyttjandet av hyrläkare har börjat
minska.
Ett samarbete med andra landsting förbättrar möjligheterna till fortsatt framgång i
det här arbetet. Redan idag deltar landstinget i ett nationellt arbete med syfte att
fasa ut bemanningsföretag inom psykiatrin. Erfarenheter från det samarbetet är att
det krävs noggranna förberedelser under lång tid, och att ett snabbt och ogenomtänkt hyrläkarstopp bör undvikas.
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Uppmuntrade av arbetet som pågår inom psykiatrin har SKL initierat ett liknande
arbete med målsättningen att kraftigt reducera användningen av bemanningsföretag
inom hela den svenska sjukvården. Landstinget Västmanland deltar i planeringen av
det arbetet, vilket innebär att den offentliga primärvården kommer att ingå i ett
nationellt arbete med utfasning inom en snar framtid.
Under 2013 genomfördes en riskanalys inom den offentliga primärvården avseende
läkarbemanning av bemanningsföretag. Arbetet ledde till att instruktioner och
rutiner skärptes och nya togs fram. 2014 besökte IVO den offentliga primärvården
och granskade särskilt patientsäkerheten i primärvården med hänvisning till
beroendet av bemanningsföretag. IVO konstaterade att situationen medför risk för
att patientsäkerheten påverkas, men även att verksamheten vidtar nödvändiga
åtgärder. Det finns idag i landstingets ledningssystem ett flertal rutiner och instruktioner för att minimera risken att patientsäkerheten hotas till följd av hyrläkare i
primärvården. Ansvar mellan primärvård och andra verksamheter för att säkerställa
patientsäkerhet i hela vårdkedjan regleras i samverkansdokument, som även
omfattar privat driven primärvård.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Pernilla Rinsell (MP), Elisabeth Wäneskog (KD), Birgitta
Andersson (C), Tomas Högström (M), Hans Jansson (V), Ingvar Nordén (KD), Torsten
Källberg (L), Susanne Henning Aihonen (M) och Barbro Larsson (C),
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Pernilla Rinsell (MP) och Hans Jansson (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Birgitta Andersson (C), Tomas Högström (M) och Torsten Källberg (L) bifall till
motionens första att-sats samt att att-sats två anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Mot beslutet till förmån för Malin Gabrielsson yrkande reserverar sig
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog (samtliga KD).
Mot beslutet till förmån för Birgitta Andersson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Tomas Högström, Johan Eriksson, Carina Sjölund, Maria Dellham, Mikael Andersson
Elfgren, Stephanie Bruksgård, Gunnel Wallquist, Andreas Weiborn, Stefan Bengtsson
Svärd, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Sverre Linton, Fredrik Larsson, Susanne
Henning Aihonen, Jenny Landernäs, Silvana Enelo-Jansson och Stefan Suvero
(samtliga M).
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Torsten Källberg, Anita Lilja-Stenholm, Gabriella Thies, Bengt-Åke Nilsson och Ida
Lindh (samtliga L).
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Gustaf Eriksson och Hamse Omar (samtliga C).
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2016-12-01

Glenn Andersson
Ordförande

Malin Gabrielsson

Maria Dellham

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-12-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-12-08

Andreas Engstedt

