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SAMMANFATTNING 

 

Landstinget i Värmland har under åren 2012 fram tills 2016 kämpat med stigande kostnader 

för hyrläkare och övrig hyrpersonal. Kostnaden för hyrpersonal uppmättes till drygt 167 

miljoner kronor under 2015 [1]. Det är ett tydligt kostnadsproblem för landstinget men frågan 

är också: Hur påverkas andra yrkesgrupper av frekvent förekommande hyrläkare på 

arbetsplatsen? I rapporten sammanställs frågor från enkäten om hur vårdadministratörer 

påverkas av hyrläkare på arbetsplatsen. 63 vårdadministratörer från vårdcentraler, 

öppenpsykiatrin och Centralsjukhuset i Landstinget i Värmland svarade på enkäten. I den fick 

de bland annat frågor om hur ofta hyrläkare förekommer på arbetsplatsen och hur 

arbetsmiljön påverkades av det.  

 

I resultatet framgår att de områden som påverkar vårdadministratörer mest negativt är 

journalskrivning samt kommunikation och tillgänglighet. Många diktat måste skrivas innan 

hyrläkaren slutar och andra diktat blir åsidosatta. Flertalet kommenterar i enkäten att 

hyrläkare är svårtillgängliga och att de inte följer rutinerna. 

 

Det är tydligt att vårdadministratörer inom flera områden påverkas negativt av hyrläkare. Att 

Sveriges Kommuner och Landsting gått ut med ett mål om att vara oberoende av hyrpersonal 

innan 2019 känns som ett drömläge för både Landstinget i Värmlands ekonomi samt för 

personalen som arbetar under dem. Att minska antalet hyrläkare och övrig hyrpersonal 

kommer förhoppningsvis leda till att Landstinget i Värmland blir en attraktivare arbetsplats 

som värnar om patientsäkerheten och arbetsmiljön för sina anställda, vårdadministratörer och 

övriga yrkesroller. 
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1 INLEDNING 

Rapporten bygger på en enkätundersökning som besvarats av 63 vårdadministratörer. I 

rapporten beskrivs hur vårdadministratörer från öppen- och slutenvården i Landstinget i 

Värmland påverkas av hyrläkare på arbetsplatsen. Vårdadministratörerna har fått svara på en 

enkät med sju frågor. Tack vare deras utförliga svar har rapporten tagit sin form. 

 

1.1 BAKGRUND 

En yrkesroll som många kommer i kontakt med är hyrläkare, både som anställd inom vården 

och som patient. Det framkommer ofta siffror på hur stor kostnad Landstinget i Värmland 

lägger på hyrläkare, på Landstinget i Värmlands intranät kan man läsa att året 2015 uppgick 

kostnaden för hyrläkare till drygt 167 miljoner kronor [1]. En hög kostnad som tar stor fokus. 

Man kan även se på det från en annan vinkel, det vill säga hur påverkas medarbetare och 

patienten av hyrläkare? 

   

I Patientsäkerhetslagen [2] står det; vårdgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten 

på ett sätt som leder till att kraven på god vård i Hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. En 

patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården ska så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Det innebär att den enligt Hälso- och sjukvårdslagen [3] bland annat särskilt ska 

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 
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Utifrån lagtext och egna upplevelser efter att varit ute på den tredje LIA (Lärande i arbete), på 

Psykiatriska öppenvården i Karlstad, uppstod ett intresse för att arbeta vidare med frågan om 

hur vårdadministratörernas arbete påverkas av hyrläkare på arbetsplatsen.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att se om och i så fall hur vårdadministratörerna och deras arbete 

påverkas av hyrläkare, positiv, negativt eller neutralt. Målet är att se om det kräver mer arbete 

av vårdadministratörerna och om arbetsmiljön påverkas på grund av hyrläkare på 

arbetsplatsen. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Rapporten är avgränsad till yrkesgruppen vårdadministratörer. Den större bilden vore att titta 

på hur övriga yrkesgrupper påverkas, så som andra läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Arbetets fokus ligger på om eller hur vårdadministratörernas arbete påverkas 

och inom vilket område, det har inte efterfrågats eller arbetats vidare med hur man skulle 

kunna förbättra för de som upplever en negativ påverkan på arbetet. Det beror till stor del på 

att Sveriges Kommuner och Landsting redan har ett mål om att alla landsting och kommuner 

ska vara oberoende av hyrpersonal, alltså ska Landstinget i Värmland vara beroende av 

hyrläkare, och övrig hyrpersonal, under 2019 [4]. Skälet till beslutet om att bli oberoende av 

framför allt hyrläkare är just för patientsäkerheten, att skapa en trygghet för patienterna då det 

med olika hyrläkare ökar riskerna för fel och brister i vårdprocessen. Sveriges Kommuner och 

Landsting menar att när personalen hela tiden byts ut kan patientsäkerheten försämras [5]. 

Personalen vill ha en bättre arbetsmiljö och med ett oberoende av hyrpersonal kan 

arbetsplatser bli mer attraktiva. Andra skäl till beslutet om att bli oberoende av hyrpersonal är 

för att inhyrd personal inte kan bidra till utveckling på samma sätt och ett oberoende skulle 

innebära andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvård [4]. 
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En tidig tanke var att se över hur väl Landstinget i Värmland följer lagarna när de anställer 

hyrläkare och trots att en fråga gällande lagstiftningen finns med i enkäten så fördjupades den 

frågan inte ytterligare i rapporten.  

 

1.4 METOD 

Rapporten baseras på en elektronisk enkätundersökning via Surveymonkey.se. Enkäten 

skickades ut till ett urval av vårdadministratörer inom öppen- och slutenvården i Landstinget i 

Värmland. Enkäten bestod av sju frågor, varav en av dessa var en öppen fråga med 

möjligheter till egna kommentarer baserat på vårdadministratörernas upplevelser beträffande 

hyrläkare, se bilaga 1. 
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2 GENOMFÖRANDE 

En förfrågan om godkännande för vårdadministratörerna till att delta i enkätundersökningen 

med länk till enkäten skickade till 14 slumpmässigt utvalda avdelnings- och enhetschefer 

inom Landstinget i Värmland. En vårdadministratör och två vårdadministratörsstudenter 

testade frågorna och utvärderade enkäten innan den skickade ut till samtliga chefer.  

Efter utsända mejl till avdelning- och enhetscheferna återkom ungefär hälften av dem med 

godkännande samt bekräftelse på att länken till enkäten vidarebefordrats till 

vårdadministratörerna. De övriga chefer som inte bekräftat kan ha valt att vidarebefordra 

länken utan att besvara mejlet. Enkäten var öppen under cirka fyra veckor, efter de veckorna 

hade 63 svar inkommit. På Surveymonkey där enkäten skapades fanns även möjlighet till att 

analysera och sammanställa svaren. När sammanställningen genomförts användes resultatet 

från enkäten till att skapa diagram i Excel, detta för att skapa en tydligare bild över resultatet 

nedan. 
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3 RESULTAT 

I enkätundersökningen deltog 63 vårdadministratörer inom Landstinget i Värmland. Baserat 

på första frågan om var de arbetade, svarade 44 av dem att de arbetar på sjukhuset, 15 av dem 

arbetar på vårdcentral och 4 på annan typ av arbetsplats. I kommentarrutan i anslutning till 

svarsalternativet annat framkom att dessa 4 arbetade inom psykiatriska öppenvården. 

 

På den andra frågan, om det arbetar hyrläkare på din arbetsplats, svarade 50 

vårdadministratörer ja, 12 svarade nej och 1 vet inte. 
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Den tredje frågan hänvisades endast de som svarat ja på föregående fråga, om det arbetar 

hyrläkare på arbetsplatsen, att svara på. Totalt svarade 50 vårdadministratörer på frågan, 13 

hoppade alltså över frågan. Här framkommer det hur ofta hyrläkare förekommer på 

arbetsplatsen. Majoriteten på 18 svarade att det arbetar hyrläkare dagligen på arbetsplatsen, 16 

svarade varje vecka, 6 varje månad och 10 mer sällan.  
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I fjärde frågan efterfrågades om deras dagliga arbete påverkades av hyrläkare. 62 svarade och 

en hoppade över frågan. 36 vårdadministratörer svarade att de påverkades av hyrläkare, 23 

svarade nej och 3 svarade vet inte. 
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På den femte frågan hänvisades de som svarat ja på föregående fråga, att deras dagliga arbete 

påverkas av hyrläkare, att svara. Där efterfrågades inom vilket område deras arbete 

påverkades och hur, det vill säga positivt, negativt eller neutralt. De områden som fanns att 

svara på var; arbetsmiljö, journalskrivning, kommunikation och tillgänglighet, introduktion, 

annat. Som tillägg efterfrågades i sjätte frågan de som svarat att de påverkats negativt inom 

något område att ge exempel, se fullständiga svarskommentarer i bilaga 2. 

 

Gällande arbetsmiljöpåverkan svarade totalt 37 vårdadministratörer, av dessa svarade 9 

negativ, 3 positiv och 25 var neutrala. I den öppna frågan framkom det i svaren, bland annat 

”Arbetsmiljön blir stressigare”, ”Stress att man måste fokusera och skriva klart deras dikat då 

de ofta inte kommer tillbaka”, ”… man märker skillnad när de är här och det bidrar även till 

stress hos administratörerna…”.  

 

Inom området journalskrivning, där totalt 42 vårdadministratörer svarade, påverkades 27 

negativt, 3 positivt och 12 neutrala. I den öppna frågan skrevs kommentarer som ”Det kan ta 

längre tid med journalskrivningen”, ”Det tar längre tid att skriva journalerna”, ”Dikterar dåligt 

och fel”, ”Svårt att få journalen korrekt när läkarna kommer in och plötsligt slutar”, ”Hinner 

inte skriva alla deras diktat innan de åker, vilket är negativt ifall det dyker upp frågor”. 

 

Inom nästa område, kommunikation och tillgänglighet, svarade 39 vårdadministratörer. Av 

deras svar framkom det att 6 påverkades positivt, 20 negativt och 15 neutrala. Kommentarer 

kopplade till frågan var många, exempelvis ”De kan inte rutiner”, ”Hyrläkarna har heller inte 

alltid koll på vilka rutiner som gäller”, ”Svårt att nå en hyrläkare”, ”Svårt att få enhetliga 

rutiner”, ”Det händer att hyrläkare inte alltid följer våra rutiner”, ”Positivt genom att man 

träffar nya människor”. 
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Under introduktion svarade 40 vårdadministratörer, där påverkas 12 negativt, 3 positivt och 

25 neutrala. Av svaren i den öppna frågan framkom kommentarer som ”Jag har hand om en 

del introduktioner av nya hyrläkare och det tar ett par timmar för varje hyrläkare”, ”Mycket 

tid till introduktion”, ”Det tar ju naturligtvis mer tid för introduktion”. 

 

På annat svarade det totalt 29 vårdadministratörer, 7 negativ påverkan, 2 positiv och 20 

neutral. Exempel på annat var ”Bristande kontinuitet vilket leder till frustration hos 

patienterna och ett sämre bemötande av patienterna till följd av det.” 

 

 
 



 

  

Examensarbete YhVA15 17-09-18  10 

 

Hyrläkares påverkan på 

vårdadministratörernas arbete 

 Angelika Stålbrand   

 

 

 

4 DISKUSSION 

Efter enkätundersökningen skickats ut började svaren, till en början, strömma in. Men en kort 

stund därefter tog det stopp. Med facit i hand hade jag gärna sett att fler vårdadministratörer 

från vårdcentralerna svarat då jag hört och själv fått uppfattning om att de har mer erfarenhet 

av hyrläkare på arbetsplatsen. Jag har själv funderat över om enkäten inte nått fram till 

vårdadministratörerna på vårdcentralerna, eftersom jag endast mottagit tre bekräftelsemejl 

från cheferna på vårdcentralerna som jag skickat till, eller om vårdadministratörerna själva 

valt att inte delta i undersökningen. Då 30 stycken ändå bidrog med kommentarer upplevde 

jag att jag fått mycket material att arbeta med. Tack vare dessa valde jag att stänga ner 

enkäten efter några veckor och började sammanställa svar och kommentarer. 

 

I ursprungsplanen fanns ett intresse av att se hur väl lagen efterföljs med avspegling på 

hyrläkare, upprätthålls kraven på god vård i Hälso- och sjukvårdslagen när hyrläkare kommer 

och går, vecka efter vecka? Jag valde dock att inte gå vidare med den frågeställningen, trots 

att den fanns med som en punkt i enkäten. Det vore en intressant fråga att arbeta vidare med, i 

den frågan krävs även svar från andra arbetsgrupper, patienter samt kanske även hyrläkare för 

att höra deras syn på saken. 

 

I resultatet framkommer det att många vårdadministratörer faktiskt påverkas av hyrläkare och 

att det på flera ställen även leder till en sämre arbetsmiljö. Administratörer upplever mer 

stress, bristande rutiner och merarbete. Jag fick fram ett resultat, snarlikt vad jag förväntat mig 

där journalskrivningen är den starkaste negativa punkten. Att hyrläkarnas diktat ska 

prioriteras gör att andra diktat blir åsidosatta, och för att återgå till lagstiftningen så är inte det 

speciellt patientsäkert. Det område som även fick många negativa kommentarer var 

kommunikation och tillgänglighet, där ett flertal kommenterade att hyrläkarna var 
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svårtillgängliga. Inom vården är man ett team, för att hela processen inom vård och omsorg 

ska fungera så behövs alla yrkeskategorier. Ska en arbetsgrupp fungera behövs 

kommunikation, vilket blir svårt om hyrläkare stannar en vecka för att sedan återkomma 

några veckor eller kanske månader senare, om de kommer tillbaks överhuvudtaget.  

 

Jag är nöjd över mitt val av examensarbete då det är ett väldigt aktuellt ämne eftersom 

Sveriges Kommuner och Landsting nu har satt som mål att vara oberoende av hyrpersonal 

inom mindre än två år [4]. De stora summor pengar som gått till kostnader för hyrpersonal 

kommer förhoppningsvis i fortsättningen läggas på medarbetare, arbetsmiljö och en god och 

säker vård. Framtiden ser ljus ut inom Landstinget i Värmland, enligt SVT Värmlands 

reportage har det under de tio första månaderna 2016 minskat kostnaderna för hyrpersonal 

med tio miljoner kronor [6]. 

 

5 SLUTSATSER 

Hyrpersonal är ett stor ekonomiskt problem för Landstinget i Värmland, vilket man tydligt ser 

på kostnaden för hyrpersonal 2015. Sveriges Kommuner och Landsting har nu infört ett mål 

på att vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019. Undersökningen som genomförts visar 

även att vårdadministratörernas arbete påverkas av hyrläkare, och inom ett flertal områden 

negativt. Med mindre kostnader på hyrpersonal och en stabilare arbetsplats kommer 

arbetsmiljön att förbättras och att de pengarna som betalt hyrpersonal i framtiden kommer att 

läggas på att göra Landstinget i Värmland till en mer attraktiv arbetsgivare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enkät från Surveymonkey. 

Bilaga 2. Svarskommentarer till fråga 6 i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hur påverkas vårdadministratörernas arbete av hyrläkare?  

1. Arbetar du på en vårdcentral eller sjukhus? 

Vårdcentral 

Sjukhus 

Annat, exempelvis Conscriptor 

 

2. Arbetar det hyrläkare på din arbetsplats? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

3. Om du svarat JA på ovanstående fråga, hur ofta förekommer det hyrläkare på din 

arbetsplats? 

Dagligen 

Varje vecka 

Varje månad 

Mer sällan 

4. Påverkas ditt dagliga arbete av hyrläkare? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

5. Om du svarat JA på ovanstående fråga, inom vilket område? 

  Positiv påverkan Negativ påverkan Neutralt 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö Positiv påverkan Arbetsmiljö Negativ påverkan Arbetsmiljö Neutralt 

Journalskrivning Journalskrivning Positiv påverkan Journalskrivning Negativ påverkan Journalskrivning Neutralt 

Kommunikation 

och tillgänglighet 
Kommunikation 

och tillgänglighet Positiv påverkan 
Kommunikation 

och tillgänglighet Negativ påverkan 
Kommunikation 

och tillgänglighet Neutralt 

Introduktion exempelvis av 

arbetsplatsen eller 

journalsystem 

Introduktion exempelvis av 

arbetsplatsen eller journalsystem Positiv 

påverkan 

Introduktion exempelvis av arbetsplatsen 

eller journalsystem Negativ påverkan 
Introduktion exempelvis av 

arbetsplatsen eller journalsystem Neutralt 

Annat Annat Positiv påverkan Annat Negativ påverkan Annat Neutralt 

6. Om ditt arbete påverkas negativt, inom vilket område och på vilket sätt? Ge 

gärna exempel. 

 

 



 

7. I Patientsäkerhetslagen står följande: 

 

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 

till att kraven på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls.  

Det innebär att den bland annat särskilt ska 

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

Baserat på ovanstående text, din erfarenhet av hyrläkare samt egna reflektioner, 

anser du att lagen efterhålls?  

 

0 = Lagen efterföljs inte 10= Lagen efterföljs helt 

 

Klar 

 

 

 



 

Visar 30 svar 

De kan inte rutiner. Gör fel. Är inte på plats längre när problem uppstår tex i ett diktat. Mycket tidsödande. 
2017-04-04 20:32   
Jobbigt med nya läkare som inte kan rutinerna. 
2017-04-04 20:29   
Deras diktat ska prioriteras vid slut, vilket kan vara en hel del om det är flera som slutar samtidigt. 
2017-03-27 08:53   
Det kan ta längre tid med journalskrivningen om det är en hyrläkare som inte varit här förut, andra rutiner m.m. 
Kan hända att det går mer tid åt att hjälpa vederbörande med journalsystem och övriga rutiner. 
2017-03-16 13:20   
Hinner inte skiva alla deras diktat innan de åker, vilket är negativt ifall det dyker upp frågor. 
2017-03-10 15:32   
Det som är negativt är om de är kort period och patienter ska följas upp, blir till någon annan. Viktigt att journalen 
är tydlig vad som var tänkt. 
2017-03-09 16:53   
Om det byts hyrläkare ofta så måste deras diktat prioriteras vilket gör att andra läkares diktat får vänta. 
Hyrläkarna har heller inte alltid koll på vilka rutiner som gäller på vårdcentralen. Vissa patienter har oturen att få 
träffa olika hyrläkare om dom kommer för samma sak flera gånger vilket resulterar i att de måste dra sin historia 
från början igen, svårt ibland för ny hyrläkare att sätta sig in i hur föregående har tänkt. 
2017-03-09 12:51  
Vi har hyrläkare som inte har arbetat i Värmland tidigare och inte kan det "värmländska systemet" gällande t ex 
vart remisser skickas. En hyrläkare är leg läkare, alltså inte Specialist i allmänmedicin, vilket faktiskt märks ibland 
i hans medicinska beslut. 
2017-03-08 15:13   
Det tar längre tid att skriva journaler som en ny läkare dikterat. Det tar alltid längre tid att skriva ut ett diktat innan 
man "lär känna" rösten och sättet att diktera på en ny läkare. Jag har hand om en del introduktioner av nya 
hyrläkare och det tar ett par timmar för varje ny hyrläkare, mer tacksamt om hyrläkaren ska stanna en längre 
period än att lägga ner samma tid på en läkare som stannar i en vecka. 
2017-03-08 11:56   
Svåra att få tag på. Kan bli stressigt att göra klart deras arbete innan de slutar. Dikterar dåligt och fel. Men finns 
även jättebra/duktiga hyrläkare! 
2017-03-08 11:50   
Vi har hyrläkare på akutmottagningen som nattjour. Inte många diktat som hamnar på mottagningen. 
2017-03-08 10:31   
Om man behöver fråga dem något och de inte är på plats på flera veckor hamnar det hos någon annan. Då 
måste man ta reda på vilken annan doktor som kan tänka sig att svara på frågan/skriva på intyg etc. 
2017-03-08 08:59   
Arbetsmiljön blir stressigare. Diktatkistorna växer. Det blir mer att göra och vi försöker att prioritera deras diktat. 
Som kommentar på fråga 7: Våra hyrläkare kommer med tre veckors intervall, så det blir kontinuitet i vården. 
2017-03-08 08:51   
En del utländska, tar tid att komma in i deras dikterande, lära sig uttal med mera. 
2017-03-08 08:25   
Det kan vara svårt att få tag i hyrläkare om man har frågor. Dessutom måste man skriva allt den läkaren har 
dikterat innan den slutar, kan bli stressigt att hinna med detta. 
2017-03-08 08:19   
Positivt genom att man träffar nya människor. Negativt i följande: Journalskrivning då get blir nytt att lyssna in sig 
på, olika brytningar på språk, svårt att få enhetliga rutiner, många påminnelser om remisser och vidimerade. 
Kommunikationen kan vara bristande ibland beroende på språkkunskaper men annars okej. Mycket tid till 
introduktion, tar bland annat av skrivtiden. Positivt gällande annat då det kan bli ny input, tips och idéer. Negativt 
med patientsäkerheten och kontinuiteten. 
2017-03-07 19:51   
Rutinerna på arbetsplatsen samt otydligheter i dokumentation m.m. därav. 
2017-03-07 12:35   
Bråttomdiktat från hyrläkare då de vill ha diktat utskrivna innan de försvinner från akuten. 
2017-03-06 11:22   
Hyrläkare vill helst ha sina diktat utskrivna innan de slutar för veckan. 
2017-03-06 08:01   
Svårt att nå en hyrläkare om det är något man undrar över. 
2017-03-05 11:47   
Stress att man måste fokusera och skriva klart deras diktat då de oftast inte kommer tillbaka. Vissa kanske inte 
använder våra sökord vilket ger merarbete. 
2017-03-03 10:02   
Det tar ju naturligtvis mer tid för introduktion, diktatskrivning och annat "krångel" (nycklar, kort, telefoner med 
mera) som kommer med hyrläkare. 
2017-03-03 09:48   



 

Självklart är det så att hyrläkare innebär sämre patientsäkerhet utifrån att de inte är på plats för uppföljning och 
rättelser om det blir frågetecken i journalen eller med beställningar/remisser. Nu har vi inte hyrläkare så ofta hos 
mig men man märker skillnad när de är här och det bidrar även till stress hos oss administratörer för att vi ska 
försöka hinna med allt de producerar innan de slutar. 
2017-03-03 09:08   
Mitt arbete påverkas de få veckor (det dagliga arbetet påverkas men det är inte dagligen som det påverkas) som 
vår hyrläkare är på plats. Då måste ju hans diktat skrivas ut innan han lämnar Värmland, utifall det finns luckor i 
diktatet eller andra frågetecken och så att han kan signera allt han dikterat. Nu är det inte så ofta han är här och 
han är en väldigt ansvarsfull läkare så han ser till att han väntar tills allt är skrivet men jag vet andra läkare som 
jobbar som hyrläkare och är inte lika ansvarsfulla. (Nummer 7 baseras på min erfarenhet som patient, jag hatar 
hyrläkare eftersom läkare 1 beställde prover som läkare 2, någon vecka senare ignorerade för han inte tyckte de 
var viktiga och det var de) 
2017-03-03 08:51   
Svårt att få journalen korrekt när läkarna kommer in och så plötsligt slutar. Om man vill få journalanteckningen 
rättad eller justerad, och så har läkaren slutat, utan att man fått en vink om det tidigare. 
2017-03-03 08:41   
När hyrläkare endast kommer för en vecka måste all dokumentation vara utskrivet innan de går hem för fredagen. 
Samt att man måste titta över så de har signerat allt. Är det fler hyrläkare som jobbar under en vecka måste alla 
prioriteras och annan dokumentation släpar efter. Ofta får man inte rätt information från hyrbolagen om 
hyrpersonalen kan journalsystemet, kan de inte systemet blir arbetet svårare och tar längre tid. Då utbildning ska 
ske via E-Learning är det svårt att kontrollera och veta om de gjort det som åtligger dem innan de kommer för 
arbetet. Har de med sig rätt sithskort? En del hyrläkare tycker att de kan ställa krav när de kommer till 
verksamheten och vill endast utföra vissa arbetsuppgifter, vilket leder till att annan personal får ta mer arbete som 
hyrläkaren skulle haft. Då hyrläkare som aldrig varit ute i verksamheten tidigare och inte har kännedom om 
patienter, behöver de tid på sig att läsa in sig på patienterna och introduktion måsta anpassas innan dess. En del 
hyrläkare är ute i god till verksamheten för att ta till sig informationen de får, andra inte och tycker att de kan allt. 
2017-03-03 07:55   
Det händer att hyrläkarna inte alltid följer våra rutiner och/eller är tydliga i sina diktat vad gäller återbesök, sökord 
med mera vilket leder till merarbete för oss. Stressigt på fredagar då alla diktat måste vara klara då hyrläkaren gör 
sista dagen. Måste prioritera hyrläkardiktat vilket leder till att andra diktat ibland måste vänta. 
2017-03-03 07:26   
Då det alltid finns en deadline på fredagen när hyrläkare slutar blir det ofta stressigt för att man ska hinna med att 
skriva alla diktat vilket leder till en negativ arbetsmiljö. 
2017-03-03 07:25   
Stressigare arbetsmiljö, mer att skriva och rätta till i systemet. Ofta fel vårdkontakter eller fel användande av 
sökord osv. 
2017-03-02 21:16   
Bristande kontinuitet vilket leder till frustration hos patienter och ett sämre bemötande av patienterna till följd av 
det. 

 

 


