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Vård utan hyrpersonal - ett omöjligt uppdrag?

Region Gävleborg ska stoppa beroendet av hyrläkare fram till år 2020. Flera privata
vårdcentraler har redan gjort resan. Vi frågade vårdföretaget Doktoramas vd Robert
Hill hur man driver en framgångsrik vårdcentral.
– Vårt primära fokus är att få vardagen att flyta på, utan krångel, säger han.

Robert Hill är delägarna i Doktorama Ab, som driver privata
vårdcentraler i Hälsingland.
Bild: Henrik Nyblad

Beroendet av hyrpersonal inom sjukvården, framför allt primärvården, skapar onödiga
kostnader och ger patienterna en sämre vård i längden. Därför ska Region Gävleborg ta
krafttag för att bryta den negativa spiralen.
– Många läkare tycker om att arbeta inom primärvården. Det är inget fel på arbetssysslorna.
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Det är förutsättningarna och den höga arbetsbelastningen som är problemet, säger Robert
Hill.
Läs mer: Vården varnar – så drabbas patienterna när regionen stoppar hyrpersonal
Han är delägare och vd för Doktorama Ab. Företaget driver tre av de mest populära
hälsocentralerna i Hälsingland; två i Söderhamn och en i Hudiksvall. När patienterna får ge
betyg ligger Doktoramas vårdcentraler alltid högt upp.
De privata vårdgivarna står dock inför samma utmaning som de offentliga: det är svårt att
hitta, rekrytera och behålla personal.
– Under en lång tid har primärvården behandlats som ett oälskat barn, vilket fått till följd att
förutsättningarna att bedriva bra vård har försämrats, säger Robert Hill.
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Robert Hill har tidigare arbetat åt Region Gävleborg. Han har således
erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet.
Bild: Henrik Nyblad

Fem av Doktoramas delägare arbetar som familjeläkare inom sina egna verksamheter. Det
gör att ledningen, enligt Robert Hill, får en stor förståelse för hur det dagliga arbetet
fungerar – och vad som inte gör det.
– Vårt primära fokus är att få vardagen att flyta på, utan krångel. Och vi har lyckats att
rekrytera och behålla vår personal, säger Robert Hill.
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Det kan vara en nyckel till att de lyckats behålla egen personal. Enligt Robert Hill kan en
hyrläkare kosta 60 000 kronor i veckan. Ett beroende av sådana tjänster kan därför snabbt
tära på ekonomin, som i slutändan drabbar patienterna.

Söderhamnsfjärdens hälsocentral brukar få bra betyg av patienterna.
Bild: Henrik Nyblad

Även om det enligt Robert Hill inte finns något hyrberoende på Doktoramas hälsocentraler,
finns det inget förbud mot hyrpersonal. Precis som att Region Gävleborgs nya målsättning
tillåter hyrpersonal under speciella omständigheter finns det tillfällen då även Doktorama
använder sig av dem.
Det viktiga är dock att inte vara helt i händerna på hyrbolagen – den dagliga verksamheten
måste fungera även utan hyrpersonal, menar Robert Hill.
– Sedan hyr även vi in vid storhelger och semestrar. Tidigare kunde vi hitta vikarier lokalt,
men det är svårare nu, säger han.
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Robert Hill anser att primärvården missgynnats i ﬂera år – nu
efterlyser han krafttag för att komma till rätta med det.
Bild: Henrik Nyblad

Robert Hill tror inte att det finns någon region eller något landsting norr om Dalälven som
med egna medel orkar göra något åt den enligt honom eftersatta situationen inom
primärvården och bryta hyrberoendet.
– Många läkare kan tänka sig att arbeta inom primärvården. Men för att de ska våga ta klivet
behövs det en rejäl satsning, för bättre arbetsförhållanden. Och det måste komma från
statligt håll, säger Robert Hill.
I den nya regeringens lista över reformer återfinns en satsning på primärvården som en
punkt. Det välkomnar Robert Hill.
– Jag önskar att jag hade någon universallösning på problemet. Men det finns ingen quick fix
på det här, säger han.

Henrik Nyblad
0278-27572
henrik.nyblad@mittmedia.se
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