
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och
sjukvården

Jämförelser av kvartal 3 2017 med kvartal 3 2016



Flera positiva tendenser för att nå ett 
oberoende av inhyrd personal
Beroendet av inhyrda läkare i psykiatrin i landet minskar och tre landsting och regioner har lyckats vända trenden 
och minskar beroendet av inhyrd personal. Det visar den senaste bemanningstrenden. Kostnaderna för inhyrd 
personal i hela landet fortsätter dock att öka.

Bemanningstrenden är en kvartalsvis sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. 
Bemanningstrenden ger en bild av landsting och regioners beroende men ökningen omfattar även dyrare avtal. 

Bemanningstrenden för kvartal tre 2017 visar en fortsatt total ökning med 14 procent, eller 164 miljoner kronor. Men också en
positiv utveckling inom flera områden. 

§ Fyra landsting och regioner har minskat sina kostnader. Skåne, Östergötland och Kalmar har haft en minskning över tid och 
anses därför ha nått sina trendbrott. Fler är på väg, exempelvis Västmanland har minskat i senaste mätningen men det är 
för tidigt att säga att det är ett trendbrott. 

§ Åtta landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrda läkare inom psykiatrin. Men inhyrning av andra 
personalgrupper inom psykiatrin gör att den totala kostnaden ökat något. 

§ Inom primärvården har sju landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal. Men även inom primärvården 
har den totala kostnaden för alla landsting och regioner ökat något. 

Under drygt ett år har landsting och regioner tillsammans arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal för bättre 
kontinuitet och säkerhet för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen. Landsting och regioner räknar med ett trendbrott
för den totala kostnaden under första halvåret 2018 och målet är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari
2019. 



Kostnaderna för inhyrd personal har 
ökat med 14 % jämfört med kvartal 3 
2016. 



Kostnaderna för inhyrd personal minskade i fyra 
landsting



Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor 
har ökat som andel av totala kostnaden



Kostnaderna för inhyrda läkare i psykiatrin minskade 
i åtta landsting och totalt med 3,5 %



Hyrkostnaderna i primärvården minskade i sju 
landsting men ökade med 7% totalt


