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Abstract 
 

During a long period of time, rental doctors have created a vast debate in Sweden. Currently, 

there is a shortage of doctors working in Sweden and to guarantee the lawful right to healthcare 

of high quality the counties must hire doctors through employment agencies. There are different 

opinions about rental doctors, some thinks the temporary employment results in a negative work 

environment and furthermore puts the patients at risk. Other people consider the Swedish 

healthcare to not function without rental doctors.  The purpose of this essay is to investigate 

rental doctors through a legal perspective and how temporary employment actually affects the 

patients’ security and the work environment in Sweden’s healthcare. Additionally, I want to 

examine options for counties to reduce the dependence of rental doctors and employment 

agencies.  

Through this essay I have foremost found a shortage of specialized doctors in Sweden, although 

there has been an incline of students in medicine. Counties in the northern parts of Sweden and 

sparsely populated areas have the vastest dependence of rental doctors, which results in future 

complications. Rental doctors are a necessity to guarantee a positive healthcare in counties that 

are having difficulties recruiting personal, but in long-term dependence of rental doctors 

complications appear. The long-termed temporary employment jeopardies the patient’s security 

and consistency of the treatment and affects the work environment in the healthcare. A majority 

of workers values social relations at work and a constant shortage of staff results in stress and 

illness. Therefore it is a necessity to reduce the dependency of rental doctors, although they are a 

necessity when no other caregiver is of disposal.  

When Sweden became a part of the European Union, the possibilities expanded for doctors to 

educate and work all around the union. All states in the union accepted the directive 

2005/36/EG which means that all education for doctors to be equal and a simplification of the 

international labor market. In the beginning of the 21st century there was a growth in Swedish 

medical students that study and work abroad. There is also an incline of foreign doctors who 

decides to work in Sweden; furthermore it creates complications including longer introductions 

and language difficulties. However the inclines of foreign doctors are a useful alternative to 

reduce the dependence of rental doctors.   

Keywords: Swedish healthcare, rental doctors, employment agencies, labor market, work 

environment 



 
 

Sammanfattning 
 

Hyrläkare, även kallat stafettläkare har länge skapat en hård debatt i Sverige. En läkarbrist råder i 

Sverige och för att garantera en god vård till befolkningen enligt HSL måste landstingen hyra in 

läkare genom bemanningsföretag. Det finns olika åsikter kring stafettläkare, vissa menar att 

inhyrningen orsakar en negativ arbetsmiljö som dessutom riskerar patientsäkerheten. Samtidigt 

som andra menar att den svenska vården inte skulle fungera utan stafettläkare. Mitt huvudsakliga 

syfte med denna uppsats är att belysa fenomenet stafettläkare ur ett rättsligt perspektiv och hur 

inhyrd personal påverkar patientsäkerheten samt arbetsmiljön i Sveriges hälso- och sjukvård. 

Uppsatsen ska även utreda tillgången på läkare, landstingens alternativ gällande bemanning och 

undersöka huruvida det är möjligt för landstingen att minska sitt beroende av stafettläkare. 

Genom denna uppsats har det framförallt visat sig en rådande brist på specialistläkare i Sverige, 

trots en ökning av studenter på läkarutbildningen. Beroendet av hyrpersonal är speciellt märkvärt 

i glesbygden och de norra delarna av Sverige.  Stafettläkare är en nödvändighet för att kunna 

garantera en god vård för befolkningen där det finns svårigheter att rekrytera läkare, men genom 

ett långvarigt behov uppstår det komplikationer. Stafettläkare riskerar att skada kontinuiteten i 

behandlingen samt patientsäkerheten. Ytterligare kan ett långvarigt användande av stafettläkare 

innebära negativa upplevelser av arbetsmiljön. Många arbetstagare värdesätter en social relation 

med sina arbetskamrater och ständig underbemanning skapar stress och ohälsa. Därför är det 

viktigt att finna alternativ för ett minskat behov av stafettläkare, trots att de är räddare i nöden 

när ingen annan vårdgivare finns.   

När Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen utvidgades möjligheterna markant för läkare 

att både utbildas och arbeta i unionens medlemsstater. Medlemstaterna harmoniserade direktivet 

2005/36/EG som innebar att alla läkarutbildningar ska anses likvärdiga och underlätta läkares fria 

rörlighet inom unionen. I början av 2000-talet ökade antalet studenter som utbildar sig samt 

arbetar i ett annat land. Dessutom ökar antalet utländska läkare som kommer och arbetar i 

Sverige, vilket skapar ett tillskott av tillgången på läkare. Dock råder problematik gällande 

utländsk arbetskraft, det krävs en längre introduktion och komplikationer kring språkbarriärer. 

Trots detta är utländsk arbetskraft ett bra alternativ för att minska beroendet av stafettläkare. 

 

Nyckelord: Stafettläkare, Hyrläkare, bemanning, hälso-sjukvård, arbetsmiljö, arbetsrätt, 

arbetsmarknad, primärvård 
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1. Inledning 
 

Vård och omsorg är en fundamental nödvändighet i varje samhälle och genom tiderna har läkare 

varit ett yrke av högsta status. Läkarutbildningarna tar endast in ett litet antal studenter och höga 

betyg krävs för att få möjligheten att bli en del av läkarkåren. Dock visar en rapport från 

läkarförbundet att det saknas cirka 1400 fastanställda läkare för att kunna möta vårdbehovet i 

Sverige1. Detta underskott på personal kan kosta människoliv, därför är det essentiellt för 

landstingen att åtgärda denna personalbrist. För att åtgärda denna läkarbrist behövs ett tillskott i 

personalgruppen, vilket kan ske genom inhyrning av tillfällig personal.   

Sveriges Radio publicerade en artikel den 13 januari 2014 som rapporterar om stafettläkares 

ökade närvaro i vården.  Enligt Anette Andersson, Fibromyalgiföreningen i Eskilstuna skapar 

detta ett stort lidande för patienterna som kommer till vårdcentralerna med kronisk smärta och 

inte får den kontinuitet behandlingen behöver för att kunna göra framsteg för patienten.2 I en 

annan artikel från Sveriges radio menar Anders Liif, personaldirektör i Jönköpings landsting att 

hyrläkare riskerar patientsäkerheten, arbetsmiljön försämras med konstanta personalbyten och 

försvårar möjligheten till utbildningar och kompetensutveckling.3 Dock menar Petter Antti, VD 

för bemanningsföretaget Läkarjouren i Norrland att alla människor har rätt till den kompetens 

som invånarna i storstäderna trots att det är svårare att rekrytera till glesbygderna, vilket är möjligt 

tack vare hyrläkarsystemet.4 

Dessa hyrläkare eller ”stafettläkare” har skapat en stor debatt i dagens Sverige. Vissa menar att 

stafettläkare är räddaren i nöden när det behövs vårdgivare i brist på ordinarie personal. Andra 

menar att stafettläkarna är en onödigt stor kostnad för landstingen samt äventyrar 

patientsäkerheten. 

 

 

 

                                                           
1
 Läkarförbundets undersökning av primärvårdens läkarbemanning sid. 5, 2013 

2
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5754143 

3
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5754419 

4
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5762649 
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1.1 Syfte  
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa det ökade fenomenet stafettläkare i ett 

rättsligt perspektiv med fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Uppsatsen kommer även 

beröra tillgången på läkare samt läkarutbildningen för att utvidga uppsatsen till ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Uppsatsen avser även att undersöka den internationella arbetsmarknaden och utbildningen för 

läkare, vilket endast kommer omfatta medlemstater i den Europeiska Unionen på grund av 

uppsatsens omfång. Jag vill undersöka om utländsk arbetskraft och läkarstudenter från övriga EU 

är ett alternativ för att motarbeta läkarbristen i Sverige. 

Jag kommer även att beröra ett jämnställdhetsperspektiv, vilket ämnar undersöka hur många 

kvinnor som är del av läkarkåren. Detta kommer i ett senare skede ge mig möjlighet att se 

eventuella löneskillnader mellan könen och om det har någon påverkan för att arbeta som 

hyrläkare.  

 

1.2 Frågeställningar 
Genom denna uppsats ämnar jag att svara på följande frågeställningar: 

 Vilka begränsningar sätter arbetsmiljö- och patientsäkerhetslagstiftningen för 

användningen av stafettläkare? 

 Vad motiverar landstingen att använda stafettläkare? Hur kan detta beroende minska?  

 Finns det andra alternativ än stafettläkare för att täcka den rådande läkarbristen i Sverige? 
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1.3 Metod  
 

Uppsatsen kommer utgå ifrån en rättsvetenskaplig metod samt en analyserande del med ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag kommer använda mig av en övergripande rättsdogmatisk 

metod, vilket innebär att jag undersöker relevanta rättsregler såsom lagar, propositioner och 

doktriner för att få en överblick kring rättsliga regleringar om Sveriges hälso- och sjukvård och 

främst primärvården5. Jag kommer enligt Lehrberg6 undersöka rättsreglernas funktion i samhället 

med information och kunskap från relevant statistik, undersökningar och facklitteratur.  

Rättsdogmatiken kommer användas för att främst undersöka primärvårdens skyldigheter för en 

god vård samt landstingens skyldigheter i dimensioneringen av ST-tjänsterna, vilket påverkar den 

framtida tillgången på specialistläkare. Den rättsdogmatiska metoden kommer även användas för 

att redogöra patientens rättigheter i vården och arbetsgivarens ansvar inom arbetsmiljöarbetet. 

För att svara på mina frågeställningar kommer jag genomföra en anlyserande del med ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv och avsluta med uppsatsens slutsatser. 

Litteratur har inneburit vissa svårigheter att ta del av. I ett tidigt stadie använde jag mig av sökord 

som ”hyrläkare, stafettläkare” o.s.v. för att finna relevant litteratur. Dock visade det sig att jag var 

tvungen att vidga sökorden till ”primärvård, arbetsmiljö i vård, bemanning i vård” för att få ett 

större omfång av sökresultat. För att vidare fördjupa mig i vissa områden har jag använt mig av 

kedjesökning för att hitta ytterligare relevant information. Jag följde författares källhänvisningar 

för att hitta primärkällan i form av propositioner, utredningar eller rapporter som är pålitliga 

källor till uppsatsen. 

För att få en inblick i den rådande läkarutbildningen använde jag mig av statens offentliga 

utredningar från 20137, vilken i skrivande stund har till uppgift att undersöka möjligheter till en ny 

läkarutbildning. Utredningen inleder med en redogörelse av den rådande läkarutbilningen och 

kommentarer kring utbildningen, vilket var av relevans i denna uppsats. Jag fick även ytterligare 

användning för utredningen genom en diskussion kring ett nytt upplägg för läkarutbildningen, en 

förändring jag kommer diskutera i analysen.  

                                                           
5
 Lehrberg, Bert ”Juridisk Metod” sid 203. 

6
 IBID. Sid. 204  

7 Statens Offentliga Utredningar 2013:15 ” För framtidens hälsa- en ny läkarutbildning” 
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För att få en djupare förståelse kring arbetsmiljö inom vården och vikten av en fast arbetsgrupp 

har jag använt mig av Riksrevisionens granskning av psykiatrin som publicerades 20098.  Den 

psykiatriska vården har länge varit beroende av stafettläkare och har uppfattat en problematik 

kring en bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet, vilket är av högsta relevans för denna uppsats.  

Jag har använt mig av information från organisationen Sveriges Kommuner och landsting (SKL), 

vilket har ett starkt ställningstagande mot stafettläkare. Det kan innebära en risk att 

informationen är vinklad och jag har haft en försiktighet att använda deras rapporter. Dock är 

SKL en stor aktör och har framställd en strategi som landsting har accepterat för att minska 

beroendet av stafettläkare, vilket är högst intressant för denna uppsats.   

För att utvidga ämnet till ett internationellt perspektiv har jag undersökt relevanta direktiv för 

läkare och den rörliga arbetsmarknaden för läkare. Då jag sökte efter information använde jag 

mig av orden ”Läkare och EU”, vilket ledde in mig till läkarförbundet som redogör gällande 

rättsregeler för läkare inom EU. Genom läkarförbundet hittade jag direktiv 2005/36/EG som 

erkänner lika värde för läkarutbildningar inom EU.  Denna uppsats kommer endast undersöka 

den internationella arbetsmarknaden för läkare inom EU och inte från tredje land. Beslutet 

grundar sig i tidsfristen och omfattningen av uppsatsen. 

Finna rättsfall gällande bristande patientsäkerhet eller felbehandling p.g.a. stafettläkare var inte en 

möjlighet med ett snävt perspektiv i sökorden. Sökmotorn Zeteo gav inga träffar alls som kändes 

relevanta, men när jag vände mig till Infotorg Juridik och använde sökordet ”stafettläkare” fick 

jag resultat. De två rättsfall9 som jag ansåg var relevanta berörde personer som sökte sjukpenning 

och har upplevt komplikationer kring korta besök hos stafettläkare i sin medicinska bedömning. 

Dessa rättsfall ger konkreta exempel på den bristande kontinuiteten samt en svag behandling i 

samband med stafettläkare, vilket jag ämnar resonera kring i analysen. Rättsfallen som valdes bort 

berörde b.la. skattebrott för stafettläkare som arbetat utomlands, vilket inte berörs i denna 

uppsats. 

För att undersöka den rådande arbetsmarknaden och tillgången på läkare i Sverige har jag använt 

mig av Socialstyrelsens senaste utgivna ”Nationella planeringsstödet 2014” vilken innehåller 

uppgifter och redovisningar av den rådande arbetsmarknaden för läkare. En intressant del av 

Socialstyrelsens rapport är uppdelningen i vårdregioner. Det leder till att jag enklare kan se 

                                                           

8 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet, Riksrevisionen, Stockholm, 2009 

9
 Mål nr 1627-08, RÅ 2010 ref. 120 
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tillgången på läkare i olika delar av Sverige, för att således undersöka vilket landsting som har 

störst behov av hyrpersonal 

2. Utredning 
 

2.1 Primärvården 

 

Inledningsvis är det viktigt att definiera vad hälso- och sjukvård faktiskt innebär enligt ”Hälso- 

och sjukvårdslagen” (HSL). I den första paragrafen definieras hälso- och sjukvården enligt 

följande citat: ”Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador”.  Vidare enligt den andra paragrafen ska alla 

behandlas lika i vården och målet är att skapa en god hälsa bland befolkningen. Enligt 2a § HSL 

ska patienten bl.a. bli garanterad en god kontakt med personalen inom vården, få sina behov av 

kontinuitet tillgodosedda och säkerhet i vårdarbetet. 

Primärvården utgör basen av sjukvårdssystemet i Sverige och är en första anhalt för patienter i 

behov av vård, exempelvis vid vårdcentraler. Centrala delar av primärvården är bl.a. 

mottagningsverksamhet, jour och hembesök. Primärvården ansvarar även för att utreda, behandla 

och kontrollera sjukdomar, om behandlingen inte kräver sjukhusens kompetens och resurser. 

Utöver nämnda skyldigheter ska primärvården även garantera att en kontakt mellan vården och 

patienten kan upprättas dygnet runt för att individen ska få den vård som krävs.  Patienter 

genomför oftast den första undersökningen på vårdcentralerna. Om patienten inte kan behandlas 

av primärvården får denne en remiss till en specialistläkare på sjukhusen och blir en del av den 

slutna vården. 10 

 Landstingen har enligt HSL skyldighet att planera och utveckla primärvården för att möta 

vårdbehovet inom landstinget. Enligt 5 § HSL ska primärvården vara öppen för alla, oavsett 

sjukdom, ålder eller patientgrupp och svara till det vårdbehov som är i karaktär av grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusens tekniska och medicinska resurser eller annan särskild kompetens. Vidare enligt samma 

paragraf har landstinget ansvaret att organisera primärvården så att alla får tillgång till och 

rättighet att välja en fast läkarkontakt.   

                                                           
10

 Proposition 2008/09:74 sid 9 ff. 



6 
 

Syftet med att lagstadga en fast läkarkontakt var att garantera tillgång på viktig kompetens samt 

säkerställa kontinuiteten för patienten. Dock medges det i proposition 2008/09:74 av regeringen 

att detta inte har säkerställts. Tidigare var det även krav enligt 5 § HSL att den fasta 

läkarkontakten skulle innebära att läkaren är specialist i allmänmedicin, men eftersom det under 

många år har varit en brist på framförallt specialistläkare i allmänmedicin har det exkluderats i 

omarbetningar av lagen.11 Denna rättighet till en fast läkarkontakt får inte begränsas till ett visst 

geografiskt område inom landstinget. En viktig del för att leva upp till detta lagstadgade krav är 

att primärvården faktiskt är tillgänglig för alla individer i behov av vård. Primärvården ska finnas i 

individens vardagsmiljö och så nära som möjligt i ett geografiskt perspektiv.12 

Individer över 18 år som söker sig till primärvården har en rättighet till fritt vårdval, d.v.s. välja 

vilken vårdcentral som ska vara personens vårdgivare. Om inte personerna gör ett aktivt val blir 

de tilldelade en vårdcentral baserat på individens tidigare besök i primärvården.  Det finns 

möjlighet att välja vårdcentral upp till fyra gånger per år och ingen vårdcentral får neka tillträde 

till en patient, dock får vårdcentralen möjlighet att förbereda plats för vårdtagaren i tre månader 

innan patienten får tillträde. 13 

Det huvudsakliga syftet med ett fritt vårdval är att stärka vårdtagarnas valmöjligheter, vilket 

skapar en mer personlig prägling istället för att landstinget ska styra placeringen. En annan faktor 

som spelar in är den fria etableringen av vårdgivare som gynnas av det fria vårdvalet. 

Vårdtagarnas val finansierar vårdcentralerna och det blir av avgörande betydelse för 

vårdcentralernas överlevnad vad vårdtagarna väljer. Detta skapar större möjligheter för mindre 

privata företag att etablera sig och skapa en konkurrerande marknad. Eftersom vårdtagare redan 

har en lagstadgad rättighet att få välja en fast läkarkontakt enligt 5 § HSL blir valmöjligheterna 

större på vårdcentralerna med en större marknad. Detta ökar möjligheterna att få välja en läkare 

som passar vårdtagarens behov.14 

Sedan början av 1990-talet flyttades ansvaret från Socialstyrelsen till landstingen för att planera 

och erbjuda specialisttjänstgöring för läkare.15 Enligt 15 § HSL ska landstingen säkerställa att det 

finns möjlighet för läkare att genomföra sin allmäntjänstgöring, vilket omfattar alla läkare som har 

tagit en svensk eller utländsk examen. Landstingen har även skyldigheten att dimensionera läkares 

specialisttjänstgöring inom landstinget vilket motsvarar det framtida behovet av specialistläkare.  

                                                           
11

 Proposition 2008/09:74 sid. 23 ff. 
12

 Davidsson, Joan ”Primärvården – en vårdnivå” sid 25 
13

 Statens offentliga utredningar 2008:37 sid 43-44 
14

 IBID sid 109 
15

 Sveriges Kommuner och Landsting ” Blivande specialistläkare, ST 2011 – 2015” sid 7 
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Att erbjuda specialisttjänstgöring är en essentiell del av landstingens uppgifter för att kunna svara 

på det behov som finns och kommer att finnas på specialistläkare. Landstingens planering av 

utbildningen för framtida läkare bör enligt Sveriges Kommuner och Landsting utgå från den 

blandning av AT, ST – och specialistläkare som behövs för att kunna möta vårdbehovet i 

samhället.  Landstingen har enats kring ett gemensamt ställningstagande att planera 

läkarutbildningarna för att varje landsting ska kunna vara självförsörjande.16 

 

2.2 Patientsäkerhet 
 

Enligt 2a § HSL ska patientens behov av kontinuitet och trygghet bli tillgodosedd av den svenska 

vården. Således är det viktigt att landstingen organiserar sin verksamhet för att detta ansvar ska 

vara möjligt att genomföra.17 En vård av högsta kvalité inkluderar att patienten känner sig trygg i 

behandlingsarbetet. Denna trygghetskänsla bygger på att känna tillit till läkarens och övrig 

vårdpersonals kunskaper och bedömningsförmåga, vilket ofta härrör från att träffa samma läkare 

under behandlingstiden. Detta är essentiellt för patienter med kroniska sjukdomar. Behandlingen 

gynnas av att patienten och såväl personal inte behöver upprepa tillståndet för varandra. 

Kontinuitet i behandlingen kan således anses som en indikator för en god och effektiv vård.  18 

Vårdtagaren har en möjlighet att välja en fast läkarkontakt men det är inte en skyldighet från 

landstingens sida. Det är inte alltid möjligt att få träffa en och samma läkare, då hen kan vara 

frånvarande genom t.ex. föräldraledighet, utbildning eller sjukdom.19  

För många patienter, framförallt äldre är det ett problem med bristande kontinuitet där patienten 

ofta får träffa en ny läkare eller övrig vårdpersonal. Då en patient är i stort behov av vård kan en 

bristande kontinuitet äventyra vårdarbetet. Dessa problem kan sammanfalla med övriga besvär 

som många upplever i samband med läkarbesök. Patienten måste lära känna en ny läkare, 

presentera samma vårdbild flera gånger och få särskilda råd och besked från läkare. Att främja 

goda kontakter mellan patienten och vårdpersonalen kännetecknar en god vård och är en 

lagstadgad rättighet för patienten.20  

                                                           
16

 Sveriges kommuner och landsting ”Blivande Specialistläkare, ST 2011-2015 sid. 7 
17

 Rönnberg, Lena ”Hälso- och sjukvårdsrätt” sid 275-276 
18

 IBID sid 108 
19

 IBID sid. 109 
20

 Johansson Lars-Åke, Arvill Ebba ”Patientens rätt” sid. 63 
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Socialstyrelsen genomförde en kartläggning av tillgången till god vård för äldre människor och vill 

uppmärksamma bristen på kontinuiteten och tillgång på läkare samt sjuksköteskor. Äldre 

människor strävar efter en hög trygghet i vården och eftersom stafettläkare påverkar 

kontinuiteten genom sämre möjligheter att följa upp provsvar och behandlingar påverkas 

upplevelsen av trygghet i behandlingen. Stafettläkarna får även sämre möjligheter att delta i 

kompetensutveckling och samverkan med den specialiserade vården samt kommunen. Trots 

risken för en bristande kontinuitet poängterar Socialstyrelsen fördelar med inhyrda läkare under 

en kontrollerad omfattning. Landsting som saknar läkare, och framförallt specialistläkare får 

möjligheten att erbjuda den vård som behövs för vårdtagarna. Detta hade inte varit möjligt om 

stafettläkare inte varit tillgängliga att täcka akut personalbrist. En stafettläkare är bättre än ingen 

läkare alls för att få tag på den specialitet som behövs, speciellt i landsbygden med 

rekryteringssvårigheter.21 

Riksrevisionen22 genomförde en granskning 2009 för att kontrollera den psykiatriska vården i 

Sverige. Personer med en allvarlig psykisk störning har behovet av en långvarig behandling med 

ofta en liten egen initiativförmåga från patienten. Riksrevisionen menar att psykiatrin är ett 

förhållandesvis mindre attraktivt område för läkaren att genomföra sin specialistutbildning, 

speciellt för yngre läkare.23 När inte annan personal finns kan personalbehovet anpassas till lokala 

behov och endast hyra in psykiatriker under en kort tid med hänsyn till nödvändigheten för en 

god vård. Dock menar riksrevisionen att flexibiliteten kan skapa problem för patientsäkerheten, 

bland annat kan det medicinska ansvaret bli diffust. Inom psykiatrin och inom vården i allmänhet 

arbetar personalen ofta i lag, vilket är beroende av ett gott samarbete, väl utformad 

arbetsfördelning och en god kommunikation. Annars finns det risk att läkarens roll blir svår att 

uttyda, speciellt om läkaren själv har en svag patientkontakt.24 

Tillgången på kompetent personal är en avgörande faktor för att den psykiatriska vården ska 

fungera. Rätt utbildad personal i en tillräckligt stor personalstyrka överträffar alla andra typer av 

resurser. Följden av detta skapar en stor problematik kring svårigheter att rekrytera kompetent 

personal. Det råder en stor brist på specialistläkare inom psykiatrin vilket resulterar i en 

underbemanning som leder till otillfredsställande kortvariga vikarielösningar, bristande 

                                                           
21

 Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre: kartläggning av korttidsboenden samt utbud av 
primärvård och övrig vård och omsorg, Socialstyrelsen, Stockholm, 2013 sid 59 
22

 Riksrevisionen, ” Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet”  
23

 IBID. Sid. 27 
24

 Riksrevisionen, ” Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet”. Sid. 82 



9 
 

kontinuitet och skadliga väntetider25. Personer som lider av en grov psykisk sjukdom och 

möjligen missbrukar alkohol eller andra droger är en krävande patientgrupp att behandla, vilket 

kräver kompetens, engagemang och tålamod.26 

2.3 Arbetsmiljölagen  
 

Arbetsmiljölagen (AML) har en ramlagskaraktär, vilket innebär att lagen reglerar de allmänna 

skyldigheterna kring arbetsmiljöarbete.27 För att ytterligare definiera skyldigheterna i 

arbetsmiljöarbetet publicerar arbetsmiljöverket föreskrifter som t.ex. Systematiskt miljöarbete 

AFS 2001:01.  Enligt 2 kap. 1 § AML ska arbetsmiljön vara tillfredställande med hänsyn till 

arbetets natur och fysiska samt psykiska arbetsförhållanden ska anpassas till individen. Enligt 2 

kap. 1 § 2 st. AML ska arbetstagaren ha möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som berör hens arbetsplats. Vidare ska 

det även eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt 

sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Följaktligen ska arbetsförhållandena lämpligen ge 

möjlighet till personlig och yrkesmässig utvecklig samt till självbestämmande och yrkesmässigt 

ansvar.28 

Personal påverkas på olika sätt av arbetsmiljön och vårdarbetet är ett av dem yrken som ställer 

hög press och krav på arbetstagarna. För att ytterligare förebygga mot fysiska, psykologiska och 

sociala missförhållanden har arbetsmiljöverket utgivit föreskriften AFS 2001:01 ”Systematiskt 

miljöarbete” (SAM) för att ytterligare definiera arbetsgivarens ansvar i arbetsmiljöarbete. Enligt 

3§ SAM ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten och skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för arbetsmiljön. Föreskriften menar att det finns flera skilda faktorer som påverkar 

arbetstagarens fysiska och psykiska arbetsmiljö, exempelvis arbetsbelastning, arbetstider, 

ledarskap, sociala kontakter, variation och möjligheten till återhämtning.29 Enligt SAM ska 

arbetsgivaren ta hänsyn till samtliga faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation. 

Perspektivet bör gå utanför negativa aspekter, en bra arbetsmiljö bidrar till en god hälsa vilket 

betyder mer än frånvaro av sjukdom i ett längre perspektiv.30 

                                                           
25

 Statens offentliga utredningar 2006:100 ”Ambition och Ansvar – Nationell strategi för utveckling av 
samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder” sid. 449 
26

 IBID. Sid. 616 
27

 http://www.av.se/lagochratt/index.aspx 
28

 AML 2 kap 1§ st 3 
29

 Arbetsmiljöverket, AFS 2001:01 ”Systematisk arbetsmiljöarbete” sid. 13 
30

 IBID 



10 
 

 Joan Davidsson menar att personalen är en nyckelresurs för primärvården.  För att primärvården 

ska kunna erbjuda en god och trygg vård måste det finnas ett brett register av olika 

yrkeskategorier som samarbetar och trivs på arbetsplatsen. Primärvården har varit under stora 

organisatoriska förändringar genom det fria vårdvalet och den fria etableringen för vårdtagare 

respektive vårdgivare. Personalen blir ständigt ersatta med nya ansikten, vilket kan innebära en 

negativ situation för resterande personal. Stora organisatoriska förändringar kan även innebära 

förändringar gällande arbetstid, arbetsuppgifter och upplägg, vilket kan leda till förvirring och 

stress i arbetslivet. Det är således viktigt att inse personalens behov av goda arbetsförhållanden i 

primärvården.31 

 

2.3.1 Psykosocial arbetsmiljö 
 

Psykosocial arbetsmiljö innebär att det inte endast är de fysiska faktorerna som påverkar 

arbetstagarens upplevelse av jobbet, utan hur arbetstagaren uppfattar och reagerar på 

omgivningen. Arbetsplatsen blir följaktligen påverkad av arbetstagarens upplevelse, reaktion, 

hälsa och samspel mellan arbetskollegor och arbetsmiljön.  Den psykosociala arbetsmiljön 

inkluderar faktorer från ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv, vilket omfattar fysiska, 

organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen.  Arbetstagarens upplevelse av den fysiska 

och sociala arbetsmiljön kan få hälsomässiga effekter och kan påverka risken för olycksfall. En 

grundtanke med arbetsmiljölagen är att arbetstagare ska arbeta säkert med minimala risker på 

arbetsplatsen, dock ska arbetet även ge möjlighet till engagemang och arbetsglädje.32 

Enligt arbetsmiljöverket finns det ett antal faktorer som kan skapa ohälsa i den psykosociala 

arbetsmiljön. Exempelvis: 

- Stor arbetsmängd – högt arbetstempo 

- Arbete med människor  

- Sociala kontakter  

- Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller 

- Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen33 

                                                           
31

 Davidsson, Joan ”Primärvård – en vårdnivå” sid 115 
32

 AFS 1980:14 sid. 5 
33

 http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/ 
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En större arbetsbelastning behöver inte innebära en negativ arbetsmiljö på kort sikt. När samma 

krävande situation löper under en lång tid kan det dock tära på hälsan, även om arbetet känns 

engagerande samt stimulerande. Arbetstagaren kan riskera att utsättas för ohälsa och sjukdomar 

om arbetet innebär en stor arbetsmängd, högt tempo, tidspress och ger små möjligheter till att 

påverka sin arbetssituation. Ytterligare risker för hälsan finns om arbetstagaren arbetar övertid 

under en lång period utan en chans till återhämtning. Det är viktigt att arbetet anpassas till 

individens förutsättningar och arbetsförmåga. Vidare är det essentiellt att arbetstagaren upplever 

att det finns ett skyddsnät när arbetsbelastningen blir för hög, t.ex. avlastning eller prioritering av 

arbetsuppgifter.34 

En stor faktor som berör den psykosociala arbetsmiljön och arbetstagarens välmående är sociala 

kontakter och hur samspelet är mellan arbetskamraterna. Arbetet med människor innebär ofta en 

stimulerande samt positiv upplevelse för en individ på arbetsplatsen. Dock kan dessa sociala 

relationer skapa stress och ohälsa, ofta när det saknas möjligheter att utföra ett professionellt 

arbete. Den negativa situationen riskerar att uppstå vid t.ex. underbemanning, otydliga direktioner 

av arbetsuppgifter och känslor av att inte räcka till. Sociala kontakter kan te sig i olika relationer, 

t.ex. en person att prata med vid kafferasten eller ett sammansvetsat samarbete för att kunna klara 

av arbetsuppgifterna. 35 

Olika former av kontakter som förekommer på arbetsplatsen har betydelse för att arbetstagaren 

ska känna trygghet, gemenskap och uppskattning på arbetsplatsen. För de allra flesta människor 

gäller att gemenskapen med arbetskamraterna är viktigt och därför bör detta vara i åtanke när 

utformningen av ett arbete sker. Vårdarbetet innebär relationer mellan människor, både mellan 

medarbetare och mellan personal – patient. Detta kan upplevas som påfrestande genom krav som 

ställs på personalen. Därför är det viktigt att personalen får chansen att diskutera detta på 

arbetsplatsen och känner att det finns stöd i organisationen.36 

Arbetsmiljökommissionen genomförde en utredning för att granska arbetsmiljölagen och föreslå 

förbättringar i syfte att främja en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön påverkar arbetstagarens tid både 

på och utanför arbetsplatsen. Därför är det viktigt att undersöka olika aspekter och omfatta hela 

arbetssituationen. Enligt utredningen är en av de viktigaste förutsättningarna för en god 

arbetsmiljö att arbetstagaren har möjligheten att påverka sin arbetssituation. Arbetstagaren som 

har möjlighet att lära sig nya saker, påverka arbetsplatsen och få en överblick över verksamheten 

                                                           
34

 http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/arbetsmangd/ 
35

 Arbetsmiljöverket AFS 1980:14 sid. 7 
36

 IBID 
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har större chans att trivas på arbetsplatsen och utvecklas som människa. I dagens 

arbetsmiljöarbete är inte det viktiga att öka ekonomiska resurser, utan att omfördela dem och 

finna organisatoriska styrmedel för att främja en god arbetsmiljö.  37 

Dagens flexibla arbetsmarknad innebär en utmaning för arbetsgivaren att få personalen att stanna 

på arbetsplatsen.  Hög personalomsättning skapar stora kostnader och dessutom kan det uppstå 

svårigheter att rekrytera lämplig personal inom vissa arbetsgrupper. Det innebär även stora 

kostnader att introducera och skapa en effektiv och verksamhetsanpassad arbetsgrupp. Inom 

vård- och hälsoarbetet finns det stora risker för fysiska, psykiska och sociala ohälsor, speciellt 

efter en längre tid på arbetsplatsen. Läkarbristen tenderar även att skapa negativa trender vid 

kliniker där specialistläkare saknas. Bristen leder till att tillgången till handledning minskar under 

vidareutbildning och rekrytering försvåras. Specialisterna som arbetar på klinikerna får en tung 

arbetsbörda, vilket leder till att personalen byter arbetsplats med bättre bemanning. Detta leder 

även till att resten av personalgruppen får ett otillräckligt läkarstöd i vårdarbetet.38 Utredningen 

menar att för att kunna attrahera tillräckligt med kompetent personal krävs en god arbetsmiljö 

och att det finns förutsättningar för att kunna genomföra ett bra arbete. För att uppnå detta är 

det essentiellt att personalen känner trygghet i sitt arbete, vilket kräver att personalen har 

tillräcklig kompetens och en stor grupp som kan dela på arbetsbördan.39  

Inom vårdyrket är det påfrestande att ständigt möta död, lidande och ansvar för andra 

människors liv är en tung börda för vårdpersonalens axlar. Detta kan leda till att arbetstagarna 

inom vården upplever psykiska besvär som t.ex. stress, utmattning och känslomässig utbrändhet. 

För att motarbeta en negativ arbetsmiljö är det viktigt att organisera vård- och hälsoarbetet på ett 

sådant sätt att det finns möjligheter att stötta varandra och ta del av varandras expertis, vilket har 

visat gett goda resultat när arbetstagarna har arbetat i s.k. vårdlag. Dock är det viktigt att 

poängtera att det finns stora möjligheter för tillfredställelse och välbefinnande i vårdarbetet, t.ex. 

när vårdpersonalen förbättrar någons livssituation. 40 

Människan är en aktiv och lärande varelse som vill ha en kreativ arbetsplats. Arbetsplatser som 

erbjuder kompetensutveckling och möjligheter till lärande ökar arbetstagarens känsla av 

självkänsla och arbetstillfredställelse. Kompetensutveckling och lärande innefattar arbetstagarens 

möjligheter att få använda alla sina resurser och utvecklas i arbetet, vilket även hämmar stress i 

                                                           
37

 Statens offentliga utredningar 1990:49 ”Arbete och Hälsa” sid. 54 
38

 Statens offentliga utredningar 2006:100 ”Ambition och Ansvar – Nationell strategi för utveckling av 
samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder” sid. 450 
39

 IBID. Sid 616 
40

 SOU 1990:49 ”Arbete och Hälsa” sid. 80 ff. 
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arbetslivet. När det råder en obalans mellan arbetsplatsens krav och arbetstagarens kapacitet kan 

antingen kraven förändras eller arbetstagarens handlingsutrymme ökas för att skapa en balans. 

Ökade kunskaper och ett större inflytande underlättar för arbetstagaren att möta kraven som 

ställs i arbetet, vilket i sin tur skapar en större arbetstillfredsställelse och mindre risk för ohälsa.41 

Den psykosociala arbetsmiljön spelar en allt större roll på arbetsplatsen och har fått en större 

uppmärksamhet på senare år.  Med arbetets positiva psykologiska aspekter som utgångspunkt 

utgör arbetet en grund för många arbetstagares självkänsla och självuppfattning, Det kan dock 

uppstå svårigheter i arbetets upplägg för att på bästa sätt nå en god psykosocial arbetsmiljö. 

Arbetsmiljökommissionen menar att den psykosociala arbetsmiljön måste förbättras och få ännu 

mer åtanke än tidigare. Det kan uppstå hinder i utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön när 

frågorna individualiseras och då kunskapen inte återanvänds i organisationen efter arbetsgivaren 

har utrett det särskilda fallet.42 

 

2.4 Rättsfall gällande stafettläkare 
 

Mål nr 1627-08 
 

Martina Näslund överklagade försäkringskassans beslut att hon inte skulle erhålla sjukpenning för 

sina stressrelaterade problem. Hennes symptom var både psykiska och fysiska. Varje rörelse 

skapade hög puls och all ansträngning slog ut henne trots att hon åt mediciner. Stressen ledde till 

kraftiga skakningar med sjukdomskänsla i kroppen och ofta klarade hon inte av de enklaste 

uppgifterna. Dessa diagnoser blev fastställda av hennes ordinarie läkare, Åsa Björkman. Dock 

innan Martina hade möjligheten att träffa Åsa som ordinarie läkare har hennes läkarbesök endast 

inneburit korta besök med olika stafettläkare. Martina hävdar att hon försökte flera gånger 

förklara sina besvär för stafettläkarena men svaret blev att de inte kan skapa sig en uppfattning på 

sådan kort tid. Stafettläkarna har endast haft möjligheten att bedöma enskilda aspekter av hennes 

sjukdomsbild och inte helheten.43 

 

 

                                                           
41

 IBID sid 83 
42

 IBID. sid 93 ff. 
43

 Mål nr 1627-08 
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RÅ 2010 Ref. 120 
 

T.H.J. blev sjukskriven under en period för ångest- och depressionsrelaterade diagnoser. 

Försäkringskassan bedömde att T.H.J. arbetsförmåga inte var nedsatt med en fjärdedel, vilket är 

kravet för att få sjukpenning under sjukskrivningen. Enligt försäkringskassans handläggning fanns 

det inte tillräckligt med medicinskt underlag som bekräftade att T.H.J. led av sjukdomen och inte 

heller graden av hans arbetsförmåga. T.H.J. överklagade kammarrättens dom och yrkade att han 

skulle beviljas sjukpenning för att det har kommit nya läkarutlåtanden. Vidare menar han att det 

inte kan hjälpas att det tidigare inte har funnits läkare på plats som kunde styrka hans 

sjukdomsbild. I hans tidigare undersökningar har T.H.J. endast varit i kontakt med stafettläkare 

där hans psykiska tillstånd inte har kommit fram i kontakterna med stafettläkare. Det var inte 

förens T.H.J. fick kontakt med en specialistläkare i allmänpsykiatri som föranstaltade ett 

neuropsykiatriskt test. Testen ledde fram till en ny diagnos och fastställde att T.H.J. lider av en 

livslång nedsatt arbetsförmåga. Regeringsrätten ansåg att försäkringskassan inte hade fullgjort sin 

utredningsskyldighet och T.H.J. ska få en ny utredning av försäkringskassan.44 
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3.  Läkares situation på arbetsmarknaden 
 

3.1 Läkarutbildningen 
 

Arbetsmarknaden ser god ut för läkare, arbetslösheten är låg och det finns goda möjligheter att 

arbeta internationellt som vårdgivare. Socialstyrelsen genomförde en rapport som visar att mellan 

91-95 % av läkarstudenterna får anställning under det första året efter examen i Sverige. Dock 

visar samma rapport att efterfrågan på läkare är större än tillgången, framförallt på 

specialistläkare.45 I första hand är det således viktigt att förklara läkarutbildningens uppbyggnad 

och särskilja på allmäntjänstgörande- (AT) och specialisttjänstgörande(ST) läkare för att kunna få 

en klarare bild av tillgången på läkare i Sverige.   

Läkarutbildningen i Sverige omfattar fem och ett halvt års studier, vilket ger en examen. För att 

sedan erhålla en läkarlegitimation måste de nyexaminerade läkarna arbeta under handledning. 

Detta sker oftast under 21 månaders tid, vilket kallas allmäntjänstgöring. Först efter denna 

tjänstgöring kan Socialstyrelsen utfärda en läkarlegitimation till läkarstudenten. Med den erhållna 

legitimationen kan läkaren välja att vidareutbilda sig inom ett speciellt medicinskt område; t.ex. 

psykiatri eller allmänmedicin. Efter ytterligare fem års tid av heltidsarbete inom specialområdet 

och avgränsande områden får läkaren titeln ”Specialistläkare”. Sammanfattningsvis krävs det cirka 

sju år innan utbildningen till AT-läkare är färdig och tolv år innan läkarstudenten är en 

specialistläkare. 46  Ungefär 70 % av läkarna utbildar sig till ST-läkare och det finns möjligheter att 

specialisera sig inom flera områden. Nedanför redovisas läkarstudentens väg till färdig 

specialistläkare i tre ”faser” för att ge en förenklad bild av processen: 

 

1) Individen läser den obligatoriska läkarutbildningen på 5,5 år, och erhåller en läkarexamen. 

2) Allmäntjänstgörande (AT-) läkare är nyexaminerade läkarstudenter som gör sin praktiska 

del av utbildningen på vårdcentraler under ca 21 månader och erhåller titeln ”läkare”. 

3) Om läkaren vill utveckla sin kompetens kan hen genomföra en specialisttjänstgörande 

(ST) period efter examen. Detta innebär att läkaren genomför en fördjupning i 

medicinska områden t.ex. allmänmedicin. Läkaren kan välja flera områden som specialitet. 

 

                                                           
45

 Socialstyrelsen ” nationella planeringsstödet 2014” sid . 55 
46

 Statens Offentliga utredningar ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning” sid 93 ff. 
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Enligt Statistiska centralbyrån har antalet läkarstudenter som erhåller en examen ökat mellan 1977 

och 2012. I den första undersökningen från 1977 var det totalt 882 personer som genomförde 

läkarutbildningen, varav 306 var kvinnor och 576 var män.  Under många år var majoriteten män 

bland de som tog läkarexamen. Dock ökade antalet kvinnor årligen och den största ökningen var 

mellan 2006-2010 där kvinnor var i majoritet med 60 % mot 40 % som var män. Sedan dess har 

kvinnor varit i en, men inte lika stor majoritet av läkarstudenterna. I den senaste undersökningen 

av den pågående årskullen 2012/13 är det sammanlagt 1040 studenter, varav 536 är kvinnor och 

504 är män.47 

Regeringen har tillsatt en utredning48 för att undersöka möjligheterna att förnya läkarutbildningen, 

vilket kommer innebära ett antal förändringar. När denna uppsats skrivs är endast utredningen en 

grund till ett framtida förslag som inte satts i verk, men det finns ett par intressanta förändringar 

med tillgången på läkare i åtanke.  Syftet med att genomföra förändringar i den nuvarande 

läkarutbildningen är enligt utredningen att förbättra förutsättningarna för läkarens utbildning och 

befolkningens behov av en god vård.49 Den nya läkarutbildningen ska genomföras under sex års 

tid och AT-tjänstgöringen ska upphöra att gälla för att läkarstudenten ska erhålla en legitimation. 

Utredningen anser att efter sex års studier ska läkarstudenten erhålla kunskaperna att kunna 

arbeta självständigt, vilket universiteten ska garantera. Utredningen menar att en utbildning på sex 

år och utan krav på AT-tjänstgöring kommer generera fler läkarstudenter med legitimation under 

en kortare period. 50 
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3.2 Tillgång på läkare i Sverige 
 

Det har skett en ökning av tillgången på läkare inom hälso-och sjukvården, vilken har varit 

procentuellt större än befolkningsutvecklingen. Trots detta finns det rekryteringssvårigheter när 

det kommer till vissa specialistläkare, speciellt inom psykiatri och allmänmedicin. Geografiska 

faktorer spelar även in, det är svårare att rekrytera ute på landsbygden än i t.ex. Stockholm.51 

Detta har lett till användandet av stafettläkare i vissa fall som vikariepool.52 

Om det råder en hög arbetslöshet inom ett visst yrke kan det indikera att tillgången är större än 

efterfrågan. Dock är det inte lika självklart när det är låg arbetslöshet, antingen beror det på att 

det råder balans mellan tillgång och efterfrågan eller att efterfrågan är större än tillgången. Således 

berättar den låga arbetslösheten ej hur stort gapet är mellan tillgång och efterfrågan. Om 

nyexaminerade kan få anställning inom ett år efter examen betyder det att det minst råder balans 

mellan efterfrågan och tillgång, vilket situationen är för läkare. Mellan 92 -95 % får anställning 

inom det första året. 53 

Socialstyrelsen genomförde en rapport för att belysa den gällande arbetsmarknaden för läkare och 

övrig personal inom sjuk- och hälsovården. Mellan 1995- 2011 ökade tillgången med 35 % och 

2011 var 40 496 läkare verksamma i sjuk- och hälsovården. Läkare är den gruppen inom vården 

som har haft den största ökningen under åren. Dock finns det en större efterfrågan än tillgång på 

läkare, framförallt på specialistläkare.  Det går att utläsa en ökning av läkare som arbetar i den 

privata sektorn, 2011 arbetade 81 % i den offentliga sektorn jämfört med 90 % 1995.54 

Trots att landstingen anser att det är en större efterfrågan än tillgång på specialistläkare har 

gruppen ökat med 30 % mellan 1995 och 2011. Ungefär 75 % av alla läkare har minst en 

specialistutbildning och det fanns 25 830 sysselsatta i sjuk- och hälsovården under 2011.  

Allmänmedicin är den vanligaste inriktningen med 63 specialister på 100 000 invånare som följs 

av psykiatri med 18 stycken på 100 000 invånare. Specialistläkarna har en högre snittålder än 

övriga grupper inom vården, vilket främst beror på den långa utbildningen på ca tolv år.55 

Från att vara ett mansdominerat yrke börjar kvinnorna bli en större del av läkarkåren, framförallt 

bland yngre läkare. Sedan början av 2000-talet examineras det fler kvinnor än män från 

läkarutbildningarna. Män är fortfarande i majoritet när det kommer till specialistläkare. Inom 
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52

 IBID sid 5 
53

 Socialstyrelsen ”Nationella planeringsstödet 2014” sid 40 
54

 IBID. sid 10 
55

 Socialstyrelsen ”Nationella planeringsstödet 2014” sid. 12 ff. 
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vissa områden är uppdelningen dock ganska jämn, exempelvis inom allmänmedicin och psykiatri 

är fördelningen 40 % för kvinnor och 60 % för män.56 Enligt Statistiska centralbyrån råder det en 

viss löneskillnad mellan kvinnor och män inom läkaryrket. En manlig läkare mellan 40- 64 år 

tjänade 67 500 SEK tillskillnad för en kvinnlig läkare inom samma åldersspann, kvinnorna 

tjänade 57 900 SEK alltså en skillnad på 9 600 SEK.57 

Personaltillgången varierar i olika regioner av Sverige och det finns klara skillnader på vart läkare 

väljer att bosätta sig och arbeta. Ganska väntat är den största läkartätheten inom Stockholms-

regionen, både för läkare samt specialistläkare. En genomgående problematik med vårdpersonal i 

Sverige har cirkulerat kring svårigheterna att rekrytera personal till mindre orter och i de norra 

delarna av Sverige.  Undersökningen mäter tillgången på personal i hälso-och sjukvården i 

förhållande per 100 000 personer i vårdsregionen, vilket redovisas nedanför i tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 – hämtad från Nationella planeringsstödet 201458 

Inom Uppsala – Örebro och de norra delarna av Sverige råder en lägre läkartäthet än snittet i hela 

riket. Det råder även brist på specialistläkare, främst inom invärtesmedicin och psykiatri. 

Västsvenska regionen visar en brist på AT-läkare men en tillgång på specialistläkare som ligger i 

snitt med resten av riket. Södra regionen har en liten brist på läkare, men en täthet på 

specialistläkare som resten av riket. Knappt under den Norra regionen är sydöstra den region i 

undersökningen där läkartätheten är lägst.59  
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Region Läkare Specialistläkare 

Norra 371 248 
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Om det råder personalbrist inom vården riskeras människoliv och det blir således en hög prioritet 

för landstinget att åtgärda bristen. Finns det inte tillräcklig tillgång på läkare att nyanställa kan en 

väg vara att externt hyra in läkare från bemanningsföretag eller läkares egna bolag. Stafettläkare är 

en form av bemanningsarbete, där arbetstagare hyrs ut för att utföra arbete hos en tredje part. 

Denna form av anställning har ökat sedan branschen blev tillåten 1992 och är nu det vanligaste 

sättet att benämna uthyrning av personal. Arbetsgivaren, även kallat kundföretag som beställer 

arbetskraft får en tillfällig ökning i personalstyrkan utan att ingå ett anställningsavtal med 

stafettläkaren, dock kan arbetsgivaren utföra arbetsledingsrätten.  Bemanningsföretaget och 

arbetsgivaren ingår ett affärsavtal till skillnad för stafettläkare, vilka i sin tur erhåller ett 

anställningsavtal med bemanningsföretaget.60 

3.3 Läkare och EU 
 

Sverige blev en del av den Europeiska Unionen (EU) 1995 och fick därmed rättigheter och 

skyldigheter med medlemskapet. En central rättighet är den fria rörligheten för personer, varor, 

kapital och tjänster enligt artikel 45 FEUF61. Den fria rörligheten för personer innebär att t.ex. 

Sveriges invånare kan söka anställning eller utbildning i ett annat EU/EES land. Dock innebär 

inte denna rättighet i sig att läkare får etablera sig och vara vårdgivare i en annan medlemsstat. 

Därför har alla medlemsstater harmoniserat direktiv 2005/36/EG 62, vilket är en samling av flera 

direktiv och reglerar rättigheterna för läkares rörlighet inom EU.  Det går att utläsa ur artikel 3 att 

alla medlemsstater ska ömsesidigt erkänna utbildnings-, examens- och övriga behörighetsbevis 

från examinerade läkare inom EU och även specialistutbildningar enligt artikel 4.   

Direktivet innebär inte att en läkare kan arbeta i en annan medlemsstat endast med den nationella 

läkarlegitimationen. Normen är att värdlandets myndigheter ska utfärda en speciell legitimation 

för den utländska läkaren. Värdlandet har dock en skyldighet att utfärda denna legitimation till en 

läkare med en godkänd utbildning från en annan medlemsstat.  Om en läkare utnyttjar sin fria 

rörlighet och blir vårdgivare, d.v.s. arbetar i ett annat EU/EES-land får inte värdlandet ställa 

några ytterligare krav för erkännandet av läkarutbildningen. Alla utbildningar som har genomförts 

inom EU ska anses vara lika mycket värda. Dock har arbetsgivaren i värdlandet ett viktigt ansvar 

att kontrollera läkarens språk- och medicinkunskaper, vilket ska förhindra att patientsäkerheten 

hotas. Skulle det uppstå problematik kring läkarens språkkunskaper, kan konsekvenserna 
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innebära disciplinära åtgärder i värdlandet, eller i allvarliga fall kan läkaren få läkarlegitimation 

återkallad. 63   

Den fria rörligheten är en nödvändighet för att arbetskraft ska kunna röra sig mellan 

medlemsstaterna, både från och till Sverige. Det finns flera olika faktorer varför läkare i detta fall 

väljer att röra sig mellan medlemsstaterna i EU, bland annat ekonomiska och geografiska. Om det 

råder brist på ett speciellt yrke är utländsk arbetskraft ett sätt att balansera den inhemska 

arbetsmarknadens tillgång samt efterfrågan.  Det råder en allt större uppmärksamhet kring den 

fria rörligheten av utbildning och arbetskraft.  Bland vårdpersonal är det framförallt läkare som 

utnyttjar rättigheten att utbildas utomlands och rör sig mellan Sverige och andra länder för 

sysselsättning efter examen.  Denna migration kan vara ett sätt att tillfälligt kompensera bristfällig 

tillgång i en viss personalgrupp eller i en viss region. Dock finns det en risk att personalen 

använder den fria rörligheten för att röra sig bort från den svenska arbetsmarknaden.64 

Socialstyrelsen publicerade en rapport i början av 2014 för att kartlägga tillgången av bl.a. läkare i 

Sverige och har tagit migrationen som en aspekt av den rådande läkartillgången. Rapporten visar 

att läkares årliga migration har ökat genom åren från 21 % av den totala migrationen under 1996 

till 42 % 2011, detta är enligt Socialstyrelsens beräkningar 466 läkare 1996 respektive 936 läkare 

2011. Den största ökningen ligger i arbetskraft som immigrerar till Sverige och arbetar, vilket 

antingen kan vara utländsk arbetskraft eller svenska läkare som återvänder från att vara vårdgivare 

utomlands. Det har även skett en ökning av personer som har erhållit en svensk läkarlegitimation 

genom en utländsk utbildning. Mellan 1995 och 2011 beviljades 13 515 personer med en utländsk 

utbildning en legitimation. Under samma period erhöll 14 710 personer en läkarlegitimation, vilka 

hade genomfört en svensk utbildning. Läkarstudenter som genomför en utbildning utomlands 

och erhåller en läkarlegitimation i Sverige har ökat årligen och sedan 2003 är det vanligare än att 

genomföra en utbildning i Sverige.65 

Årlig migration till och från sysselsättning i Sverige 1996 - 2011  

(Läkare)      

Migration    1996 2011 

      

Invandring för sysselsättning i Sverige 248 705 

      

Utvandring för sysselsättning utanför Sverige 218 231 
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Total Migration    366 936 

Tabell 2 – Hämtad från Socialstyrelsens nationella planeringsstöd 201466 

Antalet svenska läkarstudenter som väljer att påbörja studier utomlands har ökat kraftigt under 

hela 2000-talet. Mellan 2001 och 2013 har antalet sexdubblats, från 514 studenter 2001 till 3 279 

studenter 2013. Denna ökning är överraskande då antalet platser vid den svenska 

läkarutbildningen har ökat markant under samma period. Under början av 2000-talet var kvinnor 

en majoritet av kategorin som studerade utomlands. Den högsta omfattningen var 61 % kvinnor 

av utländska läkarstudenter 2003. Dock har antalet kvinnor minskat under senare år men kvinnor 

är fortfarande i en knapp majoritet med 52 % under 2013. 67 

Det är svårt att förutspå hur det ökande antalet av svenska studenter som väljer att studera 

utomlands kommer påverka den svenska tillgången på läkare. Detta beror främst på den långa 

utbildningstiden, vilken skapar otillräckligt material från Socialstyrelsens undersökning. Av den 

informationen som går att utläsa är tillskottet av läkare litet bland studenterna som har utbildats 

utomlands. Under 2011 var det 182 läkarstudenter som återvände och arbetade i Sverige. 

Rapporten visar en ökning för varje år som går men det är för tidigt att se på vilken nivå 

tillkomsten kommer att stagnera68.  

Den fria rörligheten används inte endast för att genomföra läkarutbildningen utomlands. Under 

2011 var det 8 925 läkare med utländsk utbildning som var sysselsatta i den svenska hälso- och 

sjukvården. Denna grupp utgjorde 24 % av alla läkare i Sverige 2011 och av dessa har två 

tredjedelar genomfört en utbildning inom EU/EES-området. Dock ska det poängteras att i 

Socialstyrelsens register saknas läkare som arbetar i Sverige utan att ha registrerat personnummer 

och de hamnar därför utanför rapportens omfång. Detta leder till att siffrorna underskattar det 

faktiska antalet som arbetar i Sverige med utländsk utbildning. Denna grupp har ökat på tio år 

och av de 13 515 personer som nämndes tidigare saknade 35 % ett svenskt personnummer och 

kan inte följas.69 
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4 Analys 
 

4.1 Arbetsmiljö och patientsäkerhet 
 

Enligt 2a § HSL ska patientens behov av kontinuitet och trygghet bli tillgodosedd av den svenska 

vården. Rönnberg70 menar att en vård av högsta kvalité innebär att patienten känner sig trygg i 

behandlingsarbetet, vilket grundas i en långvarig relation mellan patienten och läkaren. Detta är 

speciellt viktigt för personer med kroniska sjukdomar samt inom psykiatrin. Problemet kring 

stafettläkare cirkulerar i mina ögon runt detta fenomen. För att patienten ska få den lagstadgade 

rättigheten till en fast läkarvård, god kontinuitet och trygghet är det inte möjligt i ett långsiktigt 

perspektiv att ha ett omfattande beroende av stafettläkare.  När patienten inte träffar samma 

läkare under behandlingsperioden, vilket kan vara under en längre period, skapas brister i 

behandlingen. Patienten och stafettläkaren måste vid upprepande tillfällen bygga upp en relation 

till varandra och förklara samma vårdbild istället för att kontinuerligt fokusera på eventuella 

förbättringar eller ändringar i behandlingen.  

I rättspraxis har det uppkommit problematik med stafettläkare. Båda individerna hade psykiska 

svårigheter och försökte genom en medicinsk diagnos för att få behandling och underlag till 

sjukpenning. I ”Mål nr 1627-08” förtäljer Martina att hon försökte presentera sin bild för 

stafettläkarna men fick svaret att de inte kunde skapa sig en uppfattning under en kort tid och 

inte behandla hela sjukdomsbilden. I RÅ 2010 ref. 120 menar T.H. J att hans psykiska tillstånd 

inte kom fram i kontaken med stafettläkaren. Dessa två fall ger en klar bild över den problematik 

som kan uppstå med stafettläkare.  Individer med en sjukdom som kräver en längre behandling, 

psykisk eller fysisk får inte samma framsteg i behandlingen i jämförelse med en ordinarie läkare. 

Patienten måste lära känna den nya läkaren och kontinuiteten försämras genom svårigheter att 

följa upp provsvar och framsteg/komplikationer i behandlingen71. Statens offentliga utredningar 

menar att en konstant underbemanning skapar otillfredsställande kortvariga vikariat som leder till 

en bristande kontinuitet och att personer med psykiska sjukdomar kräver rätt kompetens, 

engagemang och tålamod72. Med denna information som grund anser jag att i ett längre 

perspektiv riskerar stafettläkare behandlingen och patientens rätt till en god vård enligt HSL. 
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Vården är en av de arbetsplatser som verkligen kräver mycket av arbetstagarna och deras 

arbetsuppgifter kan innebära stora psykiska påfrestelser. Därför är det viktigt att resten av 

arbetsplatsen har en god arbetsmiljö som underlättar det dagliga arbetet och inte lägger mer tyngd 

på personalen.  Inhyrd personal är ett sätt att täcka den personalbrist som uppstår på 

arbetsplatsen. Jag delar åsikten med Socialstyrelsen73 och påstår att en inhyrd läkare är bättre än 

ingen läkare alls för att möta det vårdbehov som finns. I dagens flexibla arbetsmarkanad med en 

internationell rörlighet kan det vara svårt att rekrytera samt behålla personal. Därför är det viktigt 

att skilja på en kortvarig användning av hyrläkare och en långvarig. För att täcka ett akut 

personalbehov är hyrläkare en bra lösning som kortvarigt kan täcka den vakanta posten och svara 

på det vårdbehov som finns. Dock under en längre period finns det risk att hyrläkare skapar en 

sämre kontinuitet för patienterna och påverkar arbetsplatsen negativt.  

Den psykosociala arbetsmiljön kan bli lidande av ett långvarigt beroende av inhyrd personal, 

vilket i sin tur kan påverka vårdarbetet. Joan Davidsson74 menar att det behövs ett stort register 

av olika personalkategorier för att kunna säkerställa en god och trygg vård. Enligt 3 § SAM ska 

det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och ska 

omfatta alla fysiska, psykiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Vidare 

förtäljer föreskriften att arbetsgivaren ska ta hänsyn till fysiska och psykiska arbetsmiljö t.ex. 

arbetsbelastning, sociala kontakter, variation och möjligheter till återhämtning.75 En konstant 

underbemanning kräver en större arbetsbelastning hos personalen på arbetsplatsen, vilket kan 

leda till stress och ohälsa.  En stor arbetsbelastning och lite tid till återhämtning ger mindre tid för 

patienterna och en större risk för utbränning, vilket kan leda till misstag i vårdarbetet och psykisk 

ohälsa hos personalen. En annan viktig aspekt av en fast arbetsgrupp är det sociala samspelet 

mellan arbetstagarna. Den sociala aspekten är en viktig faktor för att de flesta arbetstagare ska 

trivas på arbetsplatsen och yrkesgrupper inom vården har en utvidgad social relation. Läkare och 

t.ex. sjuksköteskor behöver varandras kompetens för att kunna garantera en god och trygg vård. 

En arbetsgrupp som ständigt får in stafettläkare som innebär kortvariga relationer vilket påverkar 

sociala relationer negativt. Jag anser att det är viktigt att landstingen arbetar för en god 

psykosocial arbetsmiljö och uppmärksammar problemen kring ett beroende av kortvariga 

stafettläkare. 
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En statlig utredning från 200676 tar även upp att det skapas en negativ trend på arbetsplatsen när 

det finns en brist på specialistläkare. Bristen leder till att handledning under vidareutbildning blir 

bristfällig och rekrytering försvåras. Specialisterna som arbetar på klinikerna får en hög 

arbetsbörda vilket leder till att de byter till en arbetsplats med bättre bemanning. Detta leder till i 

sin tur att resten av arbetsgruppen får ett otillräckligt stöd i vårdarbetet.77 Jag anser att detta är en 

av många problematiker med en läkarbrist som får tillfälliga lösningar genom stafettläkare. 

Problemet med en underbemanning som inte blir löst genom en fast rekrytering skjuter endast 

problemet fram i tiden, trots att en stafettläkare är ett bra akut alternativ på kort sikt. För att bryta 

denna negativa trend är det viktigt att tänka och planera långsiktigt med tillgången för 

specialistläkare och arbeta hårt för en god och attraktiv arbetsmiljö, det anser jag kommer locka 

till sig en starkare fast bemanning och en bättre vård i Sverige. 

4.2 Tillgången på läkare 
 

Debatten kring stafettläkare hade inte varit av samma slag om det inte hade funnits en 

genomgående brist av ordinarie läkare i hälso- och sjukvården. Majoriteten av landstingen i 

Sverige anser att det råder brist på specialistläkare, framförallt inom allmänmedicin och psykiatri. 

Det som är klart är att läkarbristen och omfattningen av hyrpersonal beror på vilken region 

vårdtagaren befinner sig. I glesbygderna och i mindre landsting finns det omfattade problem med 

att ha en konstant personalstyrka och hålla den årliga budgeten. Landstinget i Västernorrland 

redovisade att deras budget för hyrläkare inte är självständig från övriga personalkostnader. 

Budgeten blir svår att hålla p.g.a. höga kostnader för hyrläkare.78 När landstinget överstiger 

budgeten försvinner pengar som kunde användas till t.ex. kompetensutveckling och 

arbetsmiljöarbete för den ordinarie personalen. 

Enligt Socialstyrelsen är efterfrågan minst lika hög som tillgången om en personalgrupp kan få 

arbete inom det första året efter examen79, vilket är den rådande situationen för läkare. 

Arbetsmarkanden är väldigt god för läkare och 95 % av nyexaminerade läkare får arbete inom det 

första året efter examen. Socialstyrelsen bedömer att efterfrågan överstiger tillgången på 

specialistläkare och erfarna läkare i majoriteten av landstingen i Sverige. Däremot råder det en 

balans på nyexaminerade läkare, d.v.s. AT-läkare. I vissa delar av landet råder väntetider upp till 
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nio månader för läkare som söker AT-tjänst.80 I omarbetningen av HSL exkluderades kravet på 

att den fasta läkarkontakten i primärvården skulle vara en specialistläkare i allmänmedicin. 

Anledningen till lagändringen var den rådande bristen på specialistläkare och hälso- och 

sjukvården kunde inte garantera en god läkarkontakt enligt HSL.  Detta visar tydligt att det är 

ordinarie specialistläkare och erfarna läkare som saknas i hälso- och sjukvården, speciellt i 

glesbygderna. Den största läkarbristen går att finna inom psykiatri och allmänmedicin som har 

haft den mest omfattande bristen i många år.  

Läkarutbildningen har alltid inkluderat en restriktiv antagningsprocess och få studenter torde 

resultera i färre läkare. Dock som ett resultat av en ökande befolkning och ett ökande vårdbehov 

har platserna på läkarutbildningen ökat årligen, 1977 var det 882 studenter och i den nuvarande 

årskullen är det 1040 studenter. Läkarutbildnigen innefattar fem och ett halvt år grundläggande 

utbildning fram till examen. Vidare krävs en allmäntjänstgöring på 21 månader innan 

läkarstudenten erhåller sin legitimation. Den grundläggande idén bakom en allmäntjänstgöring 

var att skapa en bra introduktion till läkaryrket och förbereda läkarstudenten på det praktiskta 

som ingår i yrket och en framtida specialisering. Det andra huvudsakliga syftet med 

allmäntjänstgöring var arbetsmarknadspolitiskt. Genom utbildningens praktiska del ville staten 

fördela läkare över hela landet och öka förutsättningarna för rekrytering inom bristande områden 

som allmänmedicin och psykiatri, vilket skulle uppfylla det vårdbehov som fanns i samhället.81 

I en pågående statlig utredning föreslår utredarna att kravet på en allmäntjänstgöring ska 

exkluderas från läkarutbildningen, utbildningen ska istället pågå under sex års tid och läkarens 

kompetens ska garanteras av examinatorn. Utredarna hävdar att den nya utbildningen kommer 

skapa fler specialistläkare på en kortare tid, vilket bidrar till att läkarna är mer effektiva och bättre 

förberreda för det framtida läkaryrket.82  Jag är dock kritisk till förslaget att helt exkludera en 

praktisk del av utbildningen. Anledningen till mitt ställningstagande är det tillskott hälso- och 

sjukvården får genom AT-läkare, vilket kan vara viktigt under en personalbrist i mindre regioner. 

I detta fall menar utredarna att tillfälliga bemanningssvårigheter i relation med AT-tjänstgöringen 

endast är tillfällig. Förutom AT-läkarnas viktiga tillskott i personalgruppen finns det ett långsiktigt 

syfte med AT-tjänsten. Om landstingen visar att de arbetar hårt med arbetsmiljön och tar väl 

hand om sina arbetstagare finns det en större chans att AT-läkarna stannar inom landstinget och 

genomför sin ST-tjänstgöring. I ett senare skede skapar denna upplevelse av en god arbetsplats 

att läkaren mer troligt stannar kvar och arbetar som specialistläkare. Utredningen att 
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läkarstudenter sannolikt väljer att vikariera och prova på sitt yrke i flera olika regioner, 

verksamheter och i mindre regioner där det råder stor läkarbrist.83 

Flera landsting har även motarbetat en personalbrist med utländsk arbetskraft istället för att 

specifikt öka kostnaderna för hyrläkare, vilket är en stor möjlighet tack vare läkardirektivet som 

harmoniserar krav och förväntningar av läkarutbildningar inom EU/EES-länder. En aspekt av 

den ökande trenden av arbetskraft från EU är den mer omfattande introduktionen, vilket kan 

anses problematisk inom vårdarbetet. För att förbereda läkaren för juridiken och systemet i den 

svenska vården krävs en längre introduktion på arbetsplatsen. Det finns även komplikationer 

kring språkkunskaperna84, förutsatt att den utländska läkaren inte bemästrar svenska sedan 

tidigare. Detta kan skapa komplikationer för bl.a. äldre, vilka kan uppleva svårigheter att förstå 

engelska eller bristfällig svenska.  Jag håller med Socialstyrelsen som menar att migrationen är ett 

viktigt tillskott av läkare i den svenska hälso-och sjukvården.85 Trots den möjliga problematiken 

som finns kring en längre introduktion och språkanpassningar är den rörliga arbetsmarknaden en 

stor möjlighet att minska beroendet av stafettläkare, förutsatt att läkaren vill stanna en längre tid 

på arbetsplatsen. Eftersom svenska läkarstudenter och läkare beslutar att arbeta utomlands måste 

landstingen ha ett öppet sinne att utnyttja arbetskraften som kommer till Sverige för att försöka 

jämna ut migrationen. 

Läkaryrket har varit i stor grad dominerad av män men i början av 2000-talet började kvinnor ta 

en allt större roll. I den senaste årskullen på läkarutbildningen är kvinnorna en knapp majoritet av 

studenterna, 536 stycken jämfört med 504 män och har även en knapp majoritet med att studera 

utomlands. Dock det som går att utläsa i SCB:s statistik86 är att kvinnor tjänar betydligt mindre än 

män och detta kan visa sig ha betydelse för den framtida läkartillgången. Fler kvinnor på 

arbetsmarknaden kommer kräva en jämlik inkomst och landstingen bör uppmärksamma denna 

löneskillnad. Enligt ekonomiska redovisningar87  tjänar hyrläkare betydligt mer än ordinarie 

läkare. Om ersättningen fortsätter att skilja sig mellan manliga och kvinnliga läkare med likvärdig 

kompetens kan möjligtvis kvinnorna söka sig till bemanningsföretagen för att öka sin ersättning 

istället för att fortsätta som ordinarie anställda hos landstingen. 
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5 Slutats och framtida forskning 
 

Genom denna uppsats ville jag svara på följande frågeställningar:  

 Vilka begränsningar sätter arbetsmiljö- och patientsäkerhetslagstiftningen för 

användningen av stafettläkare?  

 Vad motiverar landstingen att använda stafettläkare? Hur kan detta beroende minska?  

 Finns det andra alternativ än stafettläkare för att täcka den rådande läkarbristen i Sverige? 

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar i arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljölagen och SAM 

förtäljer att arbetsgivaren ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för arbetsmiljön. Med en mer konstant arbetsgrupp främjas den psykosociala 

arbetsmiljön, vilket leder till ett bättre vårdarbete och en bättre arbetsmiljö. Läkare och andra 

arbetsgrupper skapar en relation till varandra som är beroende av varandras kompetens och 

erfarenheter. En konstant underbemanning skapar stress och ohälsa och det är viktigt att 

arbetstagarna känner en viss mån av avbelastningsmöjligheter och tillit till arbetskamraterna. 

Enligt 2a § HSL ska patientens behov av kontinuitet och trygghet bli tillgodosedd av den svenska 

vården, vilket inte uppfylls av ett långvarigt beroende av stafettläkare. Det är viktigt att bryta 

denna negativa trend av otillfredsställande kortvariga vikarielösningar, vilket leder till en bristande 

behandling, kontinuitet och en negativ arbetsmiljö. 

Det råder en omfattande brist på specialistläkare i Sverige, framförallt i allmänmedicin och 

psykiatrin. Läkarbristen är av störst problematik för glesbygden och de norra delarna i Sverige 

eftersom det är svårt att locka dit och rekrytera personal. För att landstingen ska kunna uppfylla 

en god vård enligt HSL anlitas stafettläkare för att täcka vakanta poster. I ett kortsiktigt 

perspektiv är stafettläkarna bättre än ingen läkare alls och innan en fast läkarkontakt kan 

garanteras är hyrläkare nödvändigt. I ett längre perspektiv skadas dock kontinuiteten och 

förhållandet mellan patienten och läkaren av ett långvarigt beroende av stafettläkare. Ett 

alternativ för landstingen att minska beroendet av stafettläkare är arbetskraft från EU/EES-

länder. Trots möjliga språkkomplikationer och en längre introduktion är läkare från EU/ESS ett 

bra alternativ för stafettläkare och det är viktigt att landstingen uppmärksammar migrationen. 

Landstingen bör även uppmärksamma den stora gruppen inom läkaryrket som representeras av 

kvinnor. Det råder en löneskillnad mellan könen och genom ett starkare arbete för jämnställda 

löner minskar risken för att kvinnor söker högre löner och bättre arbetsförhållanden hos 

bemanningsföretagen. 
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Läkare som genomför AT-tjänstgöringen är ett viktigt tillskott i arbetsgruppen för flera landsting 

och genom ett starkt arbete för en god arbetsmiljö och personlig utveckling finns det en större 

chans att läkaren fortsätter sin karriär hos landstinget.  Läkaren genomför sin ST-tjänstgöring 

under fem år och om landstinget t.ex. kan erbjuda en attraktiv lön med en god arbetsmiljö ökar 

chansen för en fast arbetsgrupp. I ett mer långsiktigt perspektiv är det viktigt att landstingen 

planerar dimensioneringen av ST-tjänstgöringen efter det framtida vårdbehovet för att minska 

beroendet av stafettläkare.   

Stafettläkare och hyrpersonal inom vården är ett ämne som ständigt utvecklas och behöver 

ytterligare forskning. Den ökande trenden med utländsk arbetskraft sträcker sig utanför EU och 

läkare börjar i en större omfattning komma från tredje land. Frågan kring erkännandet av 

läkarutbildningar från tredje land och hur det påverkar arbetskraften i Sverige är en intressant 

aspekt att undersöka vidare. Slutligen kommer det bli intressant att se utvecklingen kring en ny 

läkarutbildning. Kommer en kortare, mer effektiv utbildning skapa fler specialistläkare eller 

kommer exkluderingen av AT-tjänster skapa svårigheter att rekrytera nyexaminerade läkare till 

landsting med stora personalbehov? Kommer en ny utbildning påverka landstingens planering av 

ST-tjänstgöringen? Framtiden skapar många frågor, men det går att fastställa stafettläkarens roll i 

dagens vårdarbete. En stafettläkare är bättre än ingen läkare och är en dyr nödvändighet för att 

garantera god vård för alla medborgare i Sverige.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej, 

Jag har kollat lite på några avtal för bemanning med inhyrd personal och där ligger kostnaden per 
timmer för en distriktsläkare 2013, dvs specialist i allmän medicin, på mellan 1 230:- och 971:- 
kronor. 

Och jag har också kollat vad lönestatistiken – dvs noggrannare än mitt tidigare intervall – säger om 
genomsnittslönen för distriktsläkare 2013. Distriktsläkare ligger då på 67 809:- kr/månad, med en soc 
avgift på 43,98 % och en beräknad arbetstid på 165 timmar/månad så skulle det ge en timkostnad på 
592:- kr/timme.   

Region Skåne 

Koncernstab ekonomistyrning 

 


