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Sammanfattning halvår 1 2019
Bemanningstrenden är en halvårsvis sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.

Bemanningstrenden för det första halvåret 2019 visar en total ökning med 3,7 procent, eller 95 miljoner kronor. Men också en 
minskning inom flera områden. 

 Kostnadsandelen för inhyrd personal i förhållande till egen personal totalt är 3,5 procent och i nivå med motsvarande period 
2017.



 Tio regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal det första halvåret 2019 jämfört med samma period föregående 
år. Värmland, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg, Jämtland, Gotland och Norrbotten.

 Kostnaderna för inhyrd personal i primärvården har ökat med två procent totalt i landet under första halvåret jämfört med 
samma period föregående år. Kostnaderna minskade i 9 av 21 regioner. Hyrkostnaderna ökade med 1 procent för läkare och 
för sjuksköterskor med 36 procent.

 Tolv regioner har minskat sina kostnader för psykiatrin. Totalt i landet minskar kostnaderna med 2 procent. Hyrkostnaderna 
minskade för läkare i psykiatrin med sex procent men ökade för sjuksköterskor med 8 procent. 

 I somatiken ökade kostnaderna totalt med sex procent. I åtta regioner minskade kostnaderna. Kostnaderna för inhyrda 
läkare minskade med 1,5 procent men ökade för sjuksköterskor 15 procent.

 Den totala kostnaden i landet för inhyrda sjuksköterskor fortsätter att öka, med 17 procent, medan kostnaden för inhyrda 
läkare minskar med 2 procent.



Förändring av hyrkostnader per kvartal



Hyrkostnadernas andel av egna 
personalkostnader



Tolv landsting minskade hyrkostnadernas andel av 
egna personalkostnader det första halvåret



Kostnaderna för inhyrd personal minskade 
i tio regioner



Kostnaderna för inhyrd personal i primärvården 
minskade i 9 regioner men ökade totalt med 2%



Hyrkostnaden i psykiatrin minskade i tolv regioner 
och totalt med 2 procent



Hyrkostnaden i somatisk vård minskade i åtta 
regioner men ökade totalt med 6%


