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Interpellationssvar till Thomas Haraldsson (C), angående sommarstängning av Vårdcentralerna
Thomas Haraldsson ställer följande frågor till mig;
1. Hur ser bemanningsläget ut för våra vårdcentraler inför sommaren?
2. Vilka åtgärder är vidtagna för att minimera sommarstängda vårdcentraler?
3. Vilka initiativ kommer Hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande ta för att arbeta med
frågan?

Mina svar är följande;
När det gäller läkare är ju 50 procent av läkartjänsterna vakanta (av sammanlagt 80), och när de ska
ha semester är det ca 20 läkare i tjänst under semesterperioden. Avrop har gjorts på 16 hyrlinjer till
sommaren, men i nuläget vet vi inte hur många vi får. Det är generellt svårare att få hyrpersonal
under sommaren, så vi kan inte lita på att vi får det vi har avropat.
Vi har mycket få vikarier på sjuksköterskesidan. De fåtal som finns på Resursenheten prioriteras till
Jourläkarcentralen i Växjö.
När det gäller undersköterskor och medicinska sekreterare finns också vikarier i begränsad
omfattning.
Det är alltså omöjligt att bemanna 21 vårdcentraler under sommaren.
Sommarplaneringen påbörjas tidigt på året. Noggranna analyser och planering görs inför
sommarperioden, och grundambitionen är alltid att minimera stängningar av vårdcentraler, samtidigt
som man måste hantera patientsäkerheten och arbetsmiljön. Sedan länge har det årligen fattats
beslut om sommarstängningar av vårdcentraler, oavsett om de är placerade i staden eller i mindre
tätorter.
Beslut fattas av respektive verksamhetschef i samråd med Centrumchef och hälso-och sjukvårdens
högsta tjänstemannaledning.
Åtgärder som är vidtagna för att minimera stängningar är alltså avrop av fler hyrläkare, tidig
semesterplanering samt erbjudande till medarbetare att öka sin sysselsättningsgrad under
sommaren, men villkor enligt regionens semesterförmåner.
Jag har ett övergripande uppdrag som ordförande att se till att primärvården är bemannad. De beslut
som tagits om satsningar på och utökning av antalet ST-läkare inom primärvården, lönesatsningen på
specialister i allmänmedicin, nya arbetssätt i linje med Rätt Använd Kompetens och den allmänna
inriktningen på att stärka den ”nära vården”, kommer på sikt göra att vi kommer tillrätta med det

kärva bemanningsläget. Redan nu ser vi att färdiga specialister i allmänmedicin söker sig till oss och
att våra ST-läkare väljer att stanna kvar. Det är grunden för att komma till rätta med många av
primärvårdens utmaningar, så också semesterstängningarna.
Jag för i övrigt en dialog med ledningen kring aktuella stängningar, för att på det sättet hålla mig
informerad och också ha möjlighet att diskutera de synpunkter som jag, andra förtroendevalda och –
inte minst – våra medborgare har.
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