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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utökade resurser för ST-läkare i allmänmedicin
Bakgrund
Utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) och slutrapporten Framtidens nära
vård i Östergötland (2017), konstaterar att alltmer vård kommer att ges nära
patienten. Det medför att fokus förflyttas från sjukhusvården till den nära
vården.
I förstudierapporten Framtidens bästa primärvård (2014) framgick att cirka
60 tillsvidareanställda specialistläkare i allmänmedicin saknades. Mellan
åren 2014 till 2017 har regionen förstärkt antalet ST-läkare inom
allmänmedicin med totalt 56 tjänster, varav 25 var en engångssatsning under
perioden 2015-2019.
Före 2014 fanns cirka 68 ST-läkare i allmänmedicin under utbildning.
Därefter har följande förstärkningar beslutats:
• Engångssatsning under åren 2015-2019 (LiÖ 2014-984) = ca 25 ST
• Resursfördelningsärende 2016 (HSN 2015-603) = ca 8 ST
• Framtidens primärvård 2016 (HSN 2016-331) = ca 10 ST
• Resursfördelningsärende 2017 (HSN 2016-472) = ca 13 ST
Trots dessa nödvändiga satsningar har primärvården fortsatta utmaningar
vad gäller kompetensförsörjningen av specialistläkare. Vid årsskiftet
2017/2018 hade Region Östergötland 180 specialistläkare inom
allmänmedicin anställda.
Av dessa beräknas 32 gå i pension mellan åren 2018-2022. Under samma
period beräknas ca 104 ST-läkare avsluta sin utbildning och ta ut sin
specialistkompetens. Till detta kommer en vakanssituation på ca 68 tjänster.
Sammantaget innebär detta att den nuvarande nivån av ST-läkare täcker
pensionsavgångar och rådande vakanssituation, men inte behovet av
utökning av bemanning på grund av utökade uppdrag (exempelvis utvidgad
jourcentral) eller utfasning av bemanningsföretag.
Ärende
Mot bakgrund av ovanstående föreslås en ramhöjning för ytterligare 6 STläkare i allmänmedicin. Ersättning utgår efter genomförd rekrytering.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA
a t t utöka ersättningen för ST-läkare i allmänmedicin till
Primärvårdscentrum med 5 000 000 kr årligen fr.om. 2018-01-01.

Krister Björkegren
Regiondirektör

Lena Lundgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutet expedieras till:
Produktionsenhetschef Primärvårdscentrum
Produktionsenhetschef Närsjukvården i Finspång
Verksamhetschef Johannelunds vårdcentral
Verksamhetschef och ägarrepresentant Geria vårdcentral
Verksamhetschefer och ägarrepresentant Helsas vårdcentraler
Verksamhetschef och ägarrepresentant Trädgårdstorgets vårdcentral
Verksamhetschef och ägarrepresentant Capio Berga vårdcentral
Camilla Paananen

