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sjukvården

Jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017

Sammanfattning



Sammanfattning 
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.

Sammanfattning
Nästan hälften, nio av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under 
första kvartalet i år. Trots detta ökade den totala kostnaden för samtliga landsting och regioner. Men den 
kraftfulla ökningen med 25 procent som vi såg för ett år sedan har nu planat ut och är för samma period 
2018 sex procent.

De landsting och regioner som minskar i mätningen för årets första kvartal är Kronoberg, Skåne, 
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gotland, Halland, Örebro och Blekinge. Skåne minskade under 
hela 2017 och fortsätter alltså att minska under de tre första månaderna i år. Kronoberg, Västerbotten 
och Västernorrland har nu minskat under sex månader. 

Inom primärvården och psykiatrin har andelen inhyrd personal under lång tid varit som störst. Under 
första kvartalet i år minskade kostnaderna för inhyrningen inom primärvården i tolv landsting och 
regioner och med sex procent totalt i landet jämfört med första kvartalet 2017. Inom psykiatrin 
minskade kostnaderna hos åtta landsting och regioner men ökade totalt i landet med sex procent. 

Inom somatisk vård, sjukhusvård, är det sju landsting och regioner som minskat sina kostnader jämfört 
med samma tid förra året men totalt ökade kostnaderna med 17 procent. 



Kostnaderna för inhyrd personal minskade i nio 
landsting



Förändring av hyrkostnader per kvartal



Kostnaderna ökar men i långsammare takt



Kostnaderna för inhyrd personal i primärvården 
minskade i tolv landsting och även totalt med 6 %



Hyrkostnaden i psykiatrin minskade i åtta landsting 
men ökade totalt med 6 %



Hyrkostnaden i somatisk vård minskade i sju 
landsting men ökade totalt med 17 %


