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Sammanfattning 
 
Kostnader och produktion i vårdvalets primärvård 

Det obligatoriska vårdvalet i primärvården är en bra och viktig reform som flyttat fram 

positionerna för den svenska primärvården.   

De uppföljningar av reformen som hittills gjorts har främst berört icke medicinska frågor så 

som tillgänglighet, valfrihet och konkurrens. Läkarförbundet anser att detta inte är 

tillräckligt. Hur primärvårdens kostnader/resurser och produktion utvecklas som en del av 

den samlade hälso- och sjukvården över tid och regionalt är viktig kunskap för att bedöma 

hur reformen fungerar och hur den bör utvecklas.  

Primärvårdens resurser var i fokus för det sjukvårdspolitiska förändringsarbetet åren efter 

millennieskiftet. Riksdagen lade fast en handlingsplan där landstingen tilldelades medel för 

att bygga ut primärvården för att åstadkomma en bättre balans mellan uppdrag och 

resurser. I vårdvalet är det varje enskilt landsting som beslutar om vilka resurser som 

primärvården tilldelas.   

Den här rapporten belyser hur primärvårdens kostnader och produktion utvecklats innan 

och i samband med att vårdvalet infördes. Den svenska sjukvården sätts också i relation till 

jämförbara länder. Ambitionen är att belysa frågan om primärvårdens resurser är 

anpassade till uppdraget och hur resurserna och produktionen utvecklats. Rapporten är 

tänkt att vara underlag för lärande och förbättringsarbete på politisk och administrativ 

ledningsnivå.  

 

Rapportens tre huvudresultat  

De viktigaste resultaten i Läkarförbundets uppföljning av hur primärvårdens kostnader och 

produktion utvecklats innan och efter att det obligatoriska vårdvalet införts är att:  

1. Primärvården var tidigare mer utvecklad i landets norra delar och i andra mindre 

tätbefolkade områden. Detta har förändrats det senaste decenniet. Storstäderna har 

lyckats bygga ut sin primärvård medan den haft svårare att hävda sin ställning framför allt i 

de norra delarna av landet. Vårdvalet behöver utvecklas med inriktning mot att skapa mer 

jämlika förutsättningar över hela landet. 

2. Primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens kostnader har inte förändrats det 

senaste decenniet. Samtidigt har primärvårdens andel av läkarbesöken ökat. Obalansen 

mellan resurser och uppdrag ser alltså ut att ha förstärkts.  
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3. En snabb och kraftfull investering i ST-tjänster i allmänmedicin är det viktigaste 

sättet att säkerställa balansen mellan resurser och uppdrag och att öka primärvårdens 

andel av hälso- och sjukvårdens resurser.  

  

Primärvården är vår kanske viktigaste kvalificerade lokala samhällsservice  

År 2012 var landstingens nettokostnad för primärvård 37 miljarder kronor vilket innebär att 

den svarade för drygt 18 procent av landstingens samlade nettokostnader för hälso- och 

sjukvård. Allmänläkarvården svarar för drygt hälften av primärvårdens kostnader och 

sjuksköterskevården för närmare 1/6.  

Sverige tillhör de länder där sjukvården redovisar bäst resultat. Inte minst gäller detta den 

dödlighet som sjukvården kan påverka. I vården av personer med kroniska sjukdomar har 

vi inte samma goda resultat. Den kontinuitet och samordning som primärvården kan svara 

för är viktiga förbättringsområden. 

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen var år 2012 drygt 20 miljarder. Enligt SKL 

kan drygt 7 miljarder av dessa kostnader hänföras till primärvården. Primärvårdens totala 

kostnader var alltså 45 miljarder kr. Detta innebär att primärvårdens kostnader var i samma 

storleksordning som försvarskostnaderna. Till skillnad från annan serviceverksamhet sker 

ingen centralisering i primärvården. Den är därför vår kanske viktigaste kvalificerade lokala 

samhällsservice med stor betydelse för den trygghet befolkningen upplever.       

     

Ingen samlad strukturförändring mot öppna vårdformer under 2000-talet 

I diskussionen om hälso- och sjukvården utveckling ses det som en sanning att uppgifter 

och resurser successivt förts över från specialiserad vård till primärvård. Läkarförbundets 

bearbetningar av SKL:s statistik visar att kostnadsandelarna för vårdens olika 

huvudområden varit oförändrade under 2000-talet. I den mån uppgifter har förts över från 

den specialiserade vården till primärvården har det således inte fått effekten att 

primärvårdens andel av resurser och kostnader också ökat. 

Den obalans mellan resurser och uppdrag som den nationella handlingsplanen syftade till 

att åtgärda kan alltså förutsättas kvarstå. Utöver att kostnaderna för läkemedel i öppen vård 

minskat kraftigt från 2006 till 2012 är förändringarna i kostnadsandelar mellan hälso- och 

sjukvårdens olika huvudområden obetydliga.   

 

Stora skillnader primärvårdens utbyggnad mellan landstingen  

Norrbotten hade den högsta andelen av nettokostnaderna i primärvården år 2012 (22 

procent). Gotland den lägsta (15 procent). Skillnaderna dem emellan var alltså närmare 50 

procent.  
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Flera av landstingen där primärvården svarar för en hög andel av hälso- och sjukvårdens 

kostnader är relativt glest befolkade där många i befolkningen har långa avstånd till andra 

vårdalternativ. Mönstret är dock inte entydigt. Till exempel har tätbefolkade områden så 

som Halland, Västra Götaland och Skåne idag relativt stor andel av kostnaderna i 

primärvården.    

Primärvården har olika struktur i olika landsting och det finns ett tydligt utbytesförhållande 

mellan allmänläkarvård och sjuksköterskevård. Flera landsting som rapporterar att 

allmänläkarvården svarar för en hög andel av kostnaderna har låg andel för 

sjuksköterskevård och vice versa. Högst kostnadsandel för allmänläkarvården hittar man i 

Västra Götaland där den svarar för 14 procent av hälso- och sjukvårdens nettokostnader. 

Dalarna har en särpräglad struktur där allmänläkarvården svarar för en lägre andel av 

kostnaderna än vad sjuksköterskevården gör och allmänläkarvårdens kostnadsandel är 

mindre än hälften mot genomsnittet i landet.  

 

Dynamisk utveckling i söder och kräftgång i norr  

För något decennium sedan fanns ett tydligt mönster där primärvården var mest utvecklad i 

de glesare befolkade delarna av landet medan den var minst utbyggd i flera av våra större 

städer. Här har det skett en förändring under senare år. De nya regionerna Västra 

Götaland och Skåne är tillsammans med några landsting i södra Sverige och Uppsala 

områden där primärvårdens resursandel har ökat med mer än tio procent mellan 2002 och 

2012. I de två storstadsregionerna har andelen ökat cirka 20 procent.   

Under samma period har resursandelen minskat med tio procent eller mer i Västerbotten, 

Jämtland och Västernorrland. I Västernorrland är minskningen nästan 25 procent.  

Det kan alltså konstateras att primärvården flyttat fram sina positioner i flera landsting där 

den tidigare varit svagt utvecklad medan den tillbakabildats på en del håll där den tidigare 

legat i framkant. Att primärvården tidigare var mest utvecklad i de senare landstingen 

speglade sannolikt medvetna prioriteringar som utgått från att den har en viktigare roll på 

de platser där befolkningen har längre avstånd till andra vårdalternativ. Dessa prioriteringar 

förefaller alltså inte kunnat upprätthållas under det senaste decenniet. Läkarförbundet 

anser att det finns skäl att särskilt analysera hur förändringarna påverkar primärvårdens 

förutsättningar att ges på lika villkor med utgångspunkt i befolkningens behov. Det behöver 

göras en översyn av hur primärvårdens vårdval kan fungera jämlikt i alla delar av landet.   

 

Sverige har få läkarbesök och låg andel av läkarna i primärvården 

I genomsnitt gör svensken tre läkarbesök per år. I ett internationellt perspektiv är detta ett 

mycket litet antal. Snittet i OECD är dubbelt så högt och inget av de nordiska länderna gör i 

närheten så få läkarbesök som vi gör i vårt land.  
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Lite drygt hälften av alla läkarbesök sker i primärvården och de resterande inom den 

specialiserade vården.  

Sverige har totalt sett en hög läkartäthet. Inget av våra nordiska grannländer har så många 

läkare som vi när antalet relateras till befolkningen. Det som utmärker Sverige är att den 

andel av läkarna som arbetar i primärvården är mycket låg. I Frankrike, Tyskland och 

Nederländerna arbetar mer än 40 procent av läkarna inom primärvården. I vårt land bara är 

1/6 av läkarna som arbetar inom primärvården.   

   

Samma antal läkarbesök som år 2001 – primärvården andel har ökat 10 procent  

Totalt var antalet läkarbesök per invånare något lägre år 2012 än vad det var 2001.  

Det totala antalet läkarbesök per invånare sjönk med sex procent mellan år 2001 och 2004. 

Därefter har antalet ökat stadigt till år 2011 då ökningen planade ut strax under nivån för 

2001.    

Det var i primärvården som antalet läkarbesök per invånare minskade kraftigast under åren 

efter 2000, det vill säga under de första åren för nationella handlingsplanen. Från år 2003 

har antalet besök per invånare ökat kontinuerligt för att återigen minska något år 2012. 

Ökningen planade ut år 2012 och primärvårdens vårdval inte haft någon specifik påverkan 

på trenden från 2003.   

Sedan millennieskiftet har primärvårdens andel av samtliga läkarbesök inom hälso- och 

sjukvården ökat från 48 till 53 procent det vill säga drygt 10 procent.  

   

Stockholm sticker ut både i antal och ökning av läkarbesöken  

Invånarna i Stockholm gör flest läkarbesök inom alla av sjukvårdens huvudområden. Trots 

detta kommer antalet besök per invånare i Stockholm inte i närheten av det genomsnittliga 

antalet i våra nordiska grannländer. Eftersom Stockholm befolkningsmässigt är en så stor 

del av landet innebär detta också att befolkningen i andra delar av landet gör påtagligt få 

läkarbesök i internationell jämförelse.     

Det brukar anses att det stora antalet besök i Stockholm har att göra med att man har fler 

läkare än i andra delar av landet. Vi vet inte om detta gäller för den specialiserade vården. 

För primärvården verifieras dock inte detta av resultaten i Läkarförbundets 

bemanningsenkät. Stockholm tillhör inte de landsting som hade den högsta tätheten av 

läkare i primärvården år 2012, inte heller om allmänläkarna som arbetar i Nationella taxan 

räknas in. Förklaringarna till det stora antalet besök i primärvården i Stockholms måste 

alltså sökas i andra faktorer än enbart antalet läkare.    

Också i Halland och Skåne gör befolkningen totalt sett förhållandevis många läkarbesök 

per invånare.  
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Västernorrland och Östergötland är de landsting där befolkningen gör minst antal 

läkarbesök per invånare och år.  

Även när det gäller förändringen av antalet läkarbesök i primärvården sticker Stockholm ut. 

Under perioden 2002 till 2012 ökade antalet besök per invånare med 27 procent vilket är 

nästan sju gånger så stark ökning som i landet som helhet. Också Halland, Kronoberg och 

Västra Götaland hade en stark ökning av antalet läkarbesök per invånare i primärvården.   

I likhet med vad som gäller för kostnaderna kan det konstateras att flera av de glest 

befolkade landstingen halkar efter i utvecklingen av antalet läkarbesök i primärvården. I 

Västmanland, Dalarna och Västernorrland har antalet läkarbesök per invånare i 

primärvården minskat mellan år 2002 och 2012. Även Skåne rapporterar att antalet 

läkarbesök i primärvården ökat oavsett att Skåne tillhör ett av de landsting där 

primärvårdens resursandel ökat mest.  

 

Tillgång till kvalificerad personal och kostnader är två sidor av samma mynt  

Tillgången till specialistläkare och annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal är det 

som i första hand avgör hur kostnaderna fördelas och vilken struktur som hälso- och 

sjukvården har. Läkarförbundets förslag att Landstingen måste genomföra en snabbt och 

kraftfull investering i ST-tjänster i allmänmedicin är den viktigaste åtgärden för att 

åstadkomma en strukturförändring där resurserna balanserar primärvårdens uppdrag (se 

Jämlik Vård, Läkarförbundet 2014).   
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Förord  
 
Den här rapporten redovisar andra steget i Läkarförbundets utvärdering av primärvårdens 

vårdval. Rapporten beskriver primärvårdens kostnader och produktion åren innan och efter 

att vårdvalet införts. Beskrivningarna bygger på statistik från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL).  

Rapporten är ett försök att belysa hur vårdvalet påverkat primärvården som en del av den 

samlade hälso- och sjukvården. Allmänläkarvården fokuseras särskilt. Den svenska 

sjukvården sätts också i relation till jämförbara länder.  

Vårdvalet i primärvården har redan varit föremål för ett stort antal utvärderingar. 

Strukturfrågorna har dock inte uppmärksammats tidigare. Rapporten gör inte anspråk på att 

ge någon heltäckande analys av primärvårdens utveckling. Förhoppningen är att 

redovisningen ska stimulera till ytterligare studier och ge underlag till diskussioner om hur 

den svenska hälso- och sjukvårdens struktur kan utvecklas.  

Redan i första steget av förbundets utvärdering av vårdvalet - som var inriktat mot 

läkarbemanningen - konstaterades att verksamheten med öppna jämförelser behöver 

kompletteras. Behovet av kompletteringar gäller dock inte bara vårdens 

kompetensförsörjning utan även vårdens struktur. Att fördelningen av resurser mellan 

sjukvårdens olika huvudområden är en av de faktorer som avgör vilken effektivitet och vilka 

resultat som vården kan uppnå torde det finnas bred enighet om.  

Förbundet anser att det är viktigt att diskussionen om hur vårdstrukturen påverkar hälso- 

och sjukvårdens kvalitet och resultat kan breddas och fördjupas. Vårdbehoven ökar snabbt 

till följd av det ökade antalet äldre i befolkningen. Att vårdens struktur är väl avvägd är en 

av de faktorer som avgör läkarnas framtida arbetsförutsättningar och arbetsmiljö.   

De uppgifter som använts som underlag för den här rapporten samlas in av landstingen. 

Oavsett den vikt SKL och Socialstyrelsen lägger vid att öppet redovisa jämförande statistik 

om resultat mellan landstingen saknas kontinuerligt arbete med att försöka koppla dessa till 

de strukturfrågor som Läkarförbundet här lyfter i den här rapporten. SKL rapporten 

Produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården från 2011 har en bra ansats som det 

finns skäl att vidareutveckla i samverkan med vårdens professioner.   

Det är alltså förbundets förhoppning att de jämförande redovisningar av kostnader och 

produktion som presenteras här ska stimulera debatten om sjukvårdens framtidsfrågor. Vi 

hoppas att de ska kunna fungera som underlag för lärande och förbättringsarbete på både 

politisk och administrativ ledningsnivå inom landstingen, organisationer och myndigheter.  

Siv-Marie Lindquist Statistiksektionen på Sveriges Kommuner och Landsting har fungerat 

som referensperson och biträtt med värdefulla synpunkter. 

Svante Petterson vid Läkarförbundets avdelning för politik och profession har ansvarat för 

att ta fram rapporten. 
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Bakgrund  
 
Inledning  

Läkarförbundet har uppdrag av fullmäktige att utvärdera vårdvalet i primärvården. Här 

redovisas utvärderingens andra steg. Första steget rapporterades mars 2013 och var en 

kartläggning av vårdcentralernas läkarbemanning. Ett tredje steg planeras i form av en 

enkät till primärvårdens läkare. Den ska bl.a. beskriva hur läkarna tycker att vårdvalet 

fungerar i vardagen och vilka utvecklingsbehov som finns.  

Läkarförbundet var en drivande kraft i den utveckling som ledde fram till riksdagsbeslutet 

om det obligatoriska vårdvalet i primärvården. Förbundet tog ett antal initiativ under åren 

efter millennieskiftet för att få tillstånd en reformering av den svenska primärvården. 

Bakgrunden var framför allt landstingens tillkortakommanden när det gällde att skapa en 

väl fungerande primärvård.  

Många av förbundets förslag känns igen i grundelementen i det vårdval riksdagen 

beslutade år 2009 och även i de regelverk landstingen infört. Utgångspunkten för 

förbundets arbete var det behov som fanns av att stärka patienternas ställning. Att skapa 

förutsättningar för större frihet att organisera verksamheterna på vårdcentralerna utifrån 

tydligt definierade uppdrag var också ett viktigt mål. Ett annat syfte var att stimulera en 

utveckling av mångfalden genom fler privata vårdcentraler, särskilt mindre verksamheter 

där den personal som arbetar på vårdcentralen också är ägare.      

Att Läkarförbundet haft en pådrivande roll i framväxten av vårdvalet är ett motiv till att 

arbetet med att utvärdera reformen getts hög prioritet. Reformen har också i övrigt väckt 

stort engagemang för utvärdering och uppföljning. Förbundets arbete inleddes med att 

inventera de utvärderingar som gjorts fram till januari 2012. Inventeringen visade att det 

redan under reformens första två år gjorts ett stort antal uppföljningar både av stat, 

landsting och fristående organisationer.  

Den höga aktivitetsnivån har fortsatt. Bland annat har Socialstyrelsen, Sveriges kommuner 

och landsting och Vårdanalys presenterat ytterligare utvärderingsrapporter under 2012 och 

2013. Konkurrensverket och Vårdanalys har också för närvarande regerings uppdrag att 

genomföra utvärderingar av primärvårdens vårdval. Uppdragen ska redovisas i april 

respektive november 2014. Också Riksrevisionen har på eget initiativ påbörjat arbete med 

att utvärdera primärvårdens vårdval och som ska redovisas i juni 2014.  

Förbundets analys av de genomförda utvärderingsaktiviteterna visar att dessa i påfallande 

hög grad utgår från snarlika perspektiv. Det är främst interna förhållanden inom 

primärvården som fokuseras. De frågor som rönt störst intresse är tillgänglighet, service, 

valfrihet, mångfald och konkurrens.    

Läkarförbundets inledande analys visade att frågorna om personal- och 

kompetensförsörjning helt saknades i de utvärderingar som gjorts till och med januari 2012. 
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Det saknades också i övrigt uppgifter som kunde användas för jämförande beskrivningar 

och analyser av hur läkarförsörjningen i primärvårdens fungerade. Att det finns ett 

tillräckligt antal specialistläkare är grundläggande för all hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Första steget i Läkarförbundets utvärdering inriktades därför mot att ta fram underlag för 

landstingen att kunna planera tillgången till specialistläkare i primärvården.  

Inför det andra steget av arbetet har förbundet gjort en förnyad analys och kunnat 

konstatera att det på motsvarande sätt saknas uppföljningar av hur vårdvalet påverkat 

primärvårdens utveckling som en del av den samlade hälso- och sjukvården. Vidare 

saknas övergripande analyser av hur reformen påverkat balansen mellan primärvårdens 

resurser och uppdrag. 

  

Rapportens utgångspunkter  

Huvudtanken med primärvården är att den ska fungera som hälso- och sjukvårdens bas. 

Hälso- och sjukvårdslagen anger att primärvården har uppgiften att svara för de insatser 

som inte kräver den specialiserade vårdens kompetens och resurser. Befolkningen ska 

också erbjudas möjlighet att etablera en fast läkarkontakt i primärvården.  

Att primärvården tillförs de resurser som krävs för att kunna fullgöra dessa uppgifter är 

avgörande för vilka arbetsförutsättningar och vilken arbetsmiljö vårdcentralerna kan erbjuda 

både läkare och annan personal. Det kanske viktigaste i sammanhanget är dock att 

resurstilldelningen till vårdcentralerna också i hög grad avgör arbetsförutsättningarna inom 

övriga delar av hälso- och sjukvården. Om primärvården inte kan fylla sin funktion som 

första linje kan andra delar av vården får kapacitets- och prioriteringsproblem. Överfulla 

akutmottagningar, brister i koordineringen av olika vårdinsatser och återinläggningar som 

skulle kunna undvikas är aktuella exempel på de problem som uppstår när primärvården 

inte lyckats fullgöra sina uppgifter. (BDO Consulting group 2011 Hälso- och sjukvård på fel 

nivå? och VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom, 

Rapport 2014:2, Myndigheten för vårdanalys).   

Reformer som rör primärvården kan därför enligt Läkarförbundets mening inte enbart följas 

upp utifrån ett avgränsat perspektiv så som t.ex. hur valfrihet, tillgänglighet och konkurrens 

utvecklats mellan olika vårdcentraler. Lika viktigt är att klarläggs hur primärvårdens 

förutsättningar att fylla rollen som hälso- och sjukvårdens bas påverkas av de olika 

förändringar som genomförs. En reform som framstår som framgångsrik i ett avgränsat 

perspektivet kan vara behäftad med stora brister som ger kvalitetsförsämringar och ökade 

kostnader i andra delar av hälso- och sjukvården.  

Enligt Sveriges läkarförbund finns det indikationer som pekar i den riktningen. 

Primärvårdens funktion som basen för hälso- och sjukvården har särskild relevans för de 

patienter som har flera samtidiga sjukdomar och särskilt när sjukdomarna är långvariga. De 

kvalitetsbrister som finns inom den svenska hälso- och sjukvården är i hög grad 

koncentrerade till dessa områden. De omfattande särskilda satsningar som regeringen 

genomför för att förhållandena för de mest sjuka äldre och för kroniskt sjuka ska kunna 
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förbättras är tydliga illustrationer till att det också är regeringens uppfattning att 

kvalitetsbristerna är stora inom dessa områden.  

När det gäller de mest sjuka äldre har Läkarförbundet genomfört ett omfattande utrednings- 

och analysarbete där slutsatsen är att primärvårdens brist på resurser är det enskilt 

viktigaste faktorn bakom de kvalitetsbrister som sköra äldre idag upplever i vårt land 

(www.lakarforbundet.se/jämlikvard). Läkarförbundet är kritiskt till att dessa frågor inte 

uppmärksammats vare sig i det stora antalet utvärderingar av vårdvalet eller i regeringens 

miljardsatsning till landstingen för att utveckla vården för de mest sjuka äldre.  

Något motsvarande analysarbete har Läkarförbundet inte gjorts avgränsat till kroniskt 

sjuka. Förbundet har dock kunnat notera regeringen inte närmare har berört frågorna om 

primärvårdens resurser och uppgiftsfördelningen mellan olika delar av vården i den 

satsning som nu startas upp inom detta område. Läkarförbundets bedömning är att ökade 

resurser och ett bredare uppdrag till primärvården är en viktig faktor när det gäller att 

förbättra både förebyggande insatser och behandling av kroniska sjukdomar och efterlyser 

en komplettering i regeringens strategi härvidlag.       

I den här rapporten har tillgängliga data om ekonomi och produktion för primärvården 

sammanställts och analyserats. Det ideala skulle ha varit att kunna relatera dessa uppgifter 

till det uppdrag som primärvården har i de olika landstingen, detta har dock inte varit 

möjligt. Ambitionen är istället att presentera ett underlag som ger förutsättningar att värdera 

och diskutera dynamiken under åren kring införandet av det obligatoriska vårdvalet i 

primärvården. Vidare redovisas vissa jämförande uppgifter som sätter in den svenska 

hälso- och sjukvården i ett internationellt perspektiv. Jämförelserna begränsas till länder 

som är likartade med vårt land.   

Det bör betonas att den här rapporten inte gör anspråk på att ge en fullständig bedömning 

av hälso- och sjukvårdens strukturutveckling och hur primärvården kan fylla sin roll som 

sjukvårdens basverksamhet. Enligt Läkarförbundets mening visar rapporten dock på flera 

intressanta resultat som kan ge underlag för diskussioner om hur den svenska hälso- och 

sjukvårdens struktur bör utvecklas och vilka reformer som kan vara aktuella. Förbundets 

förhoppning är också att diskussionerna kring rapporten ska leda till att andra tar vid och 

fördjupar de analyser som presenteras. Särskilt angeläget är att Socialstyrelsen och SKL 

kompletterar verksamheten med öppna jämförelser till att också omfatta frågorna om 

vårdens struktur och dess utveckling.        

Tidigare utredningar och initiativ      

Frågorna om primärvårdens resurser och hur dessa bör utvecklas i relation till hälso- och 

sjukvården som helhet rönte stor uppmärksamhet i det sjukvårdspolitiska förändrings-

arbetet från slutet av 1990-talet. Riksdagens revisorer redovisade i en granskning 1998 att 

primärvården då omfattade 18 procent av landstingens kostnader vilket bedömdes vara en 

alltför låg siffra. Revisorerna konstaterade även att det pågick ett arbete inom landstingen 

med att föra över patientströmmar från den sjukhusanknutna öppna vården till 

primärvården men att det saknandes konkreta planer om hur resurserna skulle ökas.  

http://www.lakarforbundet.se/jämlikvard
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År 2000 beslutade riskdagen om nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården och 

regeringen träffade särskilda överenskommelser med sjukvårdshuvudmännen som innebar 

att dessa åtog sig att bygga ut primärvårdens resurser. Huvudsyftet med satsningarna vara 

att minska obalansen mellan primärvårdens åtagande och dess resurser.  

Läkarförbundet presenterade år 2003 en rapport med en ansats att följa upp handlings-

planen (Hur går det med den nationella handlingsplanen? Sveriges läkarförbund 2003). 

Läkarförbundet framhöll att god tillgänglighet i primärvården får positiva återverkningar på 

hela hälso- och sjukvården. Förbundet konstaterade att landstingen inte lyckats omsätta 

visionerna om en väl utbyggd primärvård i praktiken och att primärvårdens andel av 

resurserna var mycket låg i förhållande till vad som borde eftersträvas. Läkarförbundet 

pekade i rapporten på att den omfördelning av uppgifter som skett från sluten vård till 

primärvård inte åtföljts av en motsvarande omfördelning av resurser och vilket också sågs 

som en bakgrund till de brister i arbetsmiljön som fanns vid många vårdcentraler.  

Den kartläggning Läkarförbundet då gjorde antydde att primärvårdens andel av hälso- och 

sjukvårdens resurser skulle vara 21,6 procent år 2004 och att den därmed skulle ha ökat 

med drygt två procentenheter från 2001. Beräkningarna byggde på uppgifter som Läkar-

förbundet inhämtat direkt från landstingens ekonomifunktioner. Förbundet kritiserade 

landstingen för att inte kunna redovisa uppgifter som gör det möjligt att följa hur resurserna 

olika vårdgrenar utvecklas över tid.  

Kritiken har fått effekt. Från 2000-talets inledande år har Sveriges kommuner och landsting 

utvecklat redovisningen av landstingens statistik över verksamhet och ekonomi och från 

den tiden finns alltså de datamässiga förutsättningar att följa utvecklingen t.ex. när det 

gäller primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Ett betydande arbete har 

lagts ned på att göra statistiken jämförbar mellan olika landsting.  

 



 

17 

Svensk sjukvård i internationell jämförelse 
 
Inledning  

Att jämföra olika länders sjukvårdsystem ger nya infallsvinklar där utveckling i vårt eget 

land kan sättas in i ett bredare sammanhang. Svensk hälso- och sjukvård har i vissa delar 

också en särpräglad struktur. Det gör att internationella jämförelser kan vara viktiga för att 

bedöma vilken utveckling och vilka utvecklingsbehov som är viktigare än andra.  

Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdens medicinska resultat står sig Sverige mycket väl 

internationellt sett. Faktum är att vårt land tillhör toppskiktet bland jämförbara länder i 

nästan alla mått som brukar användas för att beskriva kvaliteten i hälso- och sjukvården. 

Ett viktigt exempel är den så kallat påverkbara dödligheten där resultaten tyder på att vi till 

en icke oväsentlig del har hälso- och sjukvården att tacka för att medellivslängden ökat så 

starkt. Att den svenska hälso- och sjukvården står sig bra i ett internationellt perspektiv 

understryks också av att vådens kostnader står för en relativt låg andel av bruttonational-

produkten också jämfört med en del länder som rapporterar sämre medicinska resultat. Vid 

sidan av sjukvården kan det också lyftas fram att den relativa jämlikhet som präglar Sverige 

är ett viktigt skäl till våra goda resultat.    

Det finns dock undantag från denna generella bild. Detta gäller främst den del av hälso- 

och sjukvården där kontinuitet i kontakterna med läkare och annan vårdpersonal är viktiga 

faktorer för vårdens resultat. Här är också samordning och kommunikation mellan 

vårdnivåerna viktig. Jämfört med vissa jämförbara länder är till exempel är biverkningar till 

följd av dåligt koordinerade läkemedel vanligare i Sverige. Äldre med sammansatta 

vårdbehov har också svårare att få tillgång till vård i öppna former under helger eller kvällar 

och hänvisas därför ofta till sjukhusens akutmottagningar. Andelen som uppger att de har 

en fast läkarkontakt är mycket mindre än i jämförbara länder. (The 2011 Commonwealth 

Fund international Health policy survey, Resultat för äldre i Sverige, januari 2012). 

Generellt är också befolkningens tillgänglighet till bassjukvården ett större problem i vårt 

land jämfört med många andra.     

Strukturfrågorna är idag inget stort ämne i debatten om den svenska hälso- och 

sjukvårdens utveckling. Kanske har detta att göra med att man slagit sig till ro med att 

resultaten är goda och att kostnaderna relativt låga. Dock kan det noteras att det 

befolkningsrelaterade förändringstrycket varit mindre starkt det senaste årtiondet både i 

förhållande till tidigare decennier och framför allt i relation till vad vi har att förvänta oss 

framöver. Födelsetalen var mycket låga under 30-talet och 40-talistgenerationen har ännu 

inte nått de åldrar då de vårdbehoven på allvar gör sig gällande.  

Sett i perspektivet av något årtionde framåt kan vi alltså vänta att vården utsätts för stora 

påfrestningar. Arbetsförutsättningar och arbetsvillkor för personalen som då är verksam 

kommer i hög grad att vara beroende av att vårdstrukturen är anpassad efter den situation 

som då gäller. Vårdens struktur kan ändras bara långsamt och Läkarförbundet anser att det 

är viktigt att vi redan nu för en öppen diskussion om hur utmaningarna bäst ska kunna 
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hanteras. Internationella jämförelser kan vara en viktig del av underlaget till en sådan 

debatt och kan visa att olika lösningar är möjliga.  

I det följande redovisas uppgifter från OECD:s databank för internationella jämförelser. 

Uppgifterna som avser 2011 eller närmast tillgängliga år samlas in för att kunna användas 

som underlag för att belysa de skillnader som finns mellan olika länder. Redovisningen är 

tänkt att ge en kort resumé av vad som kännetecknar den svenska hälso- och sjukvården i 

ett internationellt perspektiv.  

Läkarförbundet avstår från att närmare försöka analysera eller bedöma effekterna av de 

skillnader som redovisas här. Kanske framför allt när det gäller vårdplatser och läkarbesök 

finns det olika sätt att betrakta de stora skillnader som finns internationellt. Att vi har för få 

vårdplatser är en högaktuell debatt i Sverige. Men av diskussionen framgår att många 

jämförbara länder har betydligt fler vårdplatser än vad någon anser vara nödvändigt i vårt 

land och att det heller inte finns några enkla svar om vad som är en optimal nivå. När det 

gäller läkarbesök finns det visserligen köer inom viss områden men detta finns också i 

länder där besöken är många fler. Vårdvalet markerar en utveckling mot att det är patienten 

som ska ha sista ordet men samtidigt finns en stark uppfattning att tendenser till onödiga 

läkarbesök måste motverkas.  

Syftet med avsnittet är alltså inte att visa att det ena systemet skull vara bättre än det 

andra. Avsikten är istället att stimulera diskussionen om de mer övergripande 

systemfrågorna och sätta in utvecklingen av vårdvalets primärvård i ett lite bredare 

sammanhang. Det vi vill visa är alltså att många jämförbara länder har en annan struktur. 

Att förbundet lyfter dessa frågor ska också ses som en markering att läkarkåren vill 

medverka i diskussionen om vilken struktur hälso- och sjukvården bör ha för att bäst kunna 

möta framtidens utmaningar.  

 

Sverige har minst antal läkarbesök och minst antal vårdplatser  

Som framgår av figur 1 gjorde den svenska befolkningen i genomsnitt närmare tre 

läkarbesök inom hälso- och sjukvården som helhet 2011. Antalet är mycket lågt i ett 

internationellt perspektiv och Sverige placerar sig sist bland de tretton OECD-länder som 

ingår i den primära jämförelseramen som används här. Genomsnittet i OECD länderna var 

mer än dubbelt så högt. I Tyskland gjorde befolkningen tre gånger så många läkarbesök 

som i vårt land.  
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Sverige intar en särställning med få läkarbesök även bland de nordiska länderna. Finland, 

som låg närmast, där gjorde befolkningen 40 procent fler besök per invånare och år.  

Även när det gäller vårdplatser karakteriseras Sverige av att antalet är mycket litet i relation 

till befolkningen. Sverige har bara hälften så många vårdplatser totalt som genomsnittet i 

25 OECD-länder räknat per invånare. Tyskland ligger högt även i vårdplatser. Antalet är 

nästan fyra gånger så stort som i vårt land. Figur 2.  

 

Norge - som är det nordiska land som ligger närmast Sverige - har 20 procent fler 

vårdplatser. Island och Danmark ligger mycket nära Norge. Men Finland har mer än 

dubbelt så många vårdplatser som Sverige när antalet relateras till befolkningen.  
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Många läkare och låg andel generalister  

Sverige har förhållandevis hög läkartäthet och placerar sig på tredje plats efter Österrike 

och Portugal bland de tretton OECD-länderna. Antalet läkare räknas här utifrån hur många 

kliniskt verksamma som de olika länderna rapporterar att man har. Lägst antal läkare per 1 

000 invånare redovisar Storbritannien, Belgien och Nederländerna. Dessa har ungefär 25 

procent färre läkare än vad vi har i Sverige. Figur 3.  

 

Alla Nordiska länder har lägre läkartäthet än Sverige. Finland har drygt 15 procent färre 

kliniskt verksamma läkare än Sverige relaterat till befolkningen.  

När det gäller andelen av de kliniskt verksamma läkarna som arbetar som generalister har 

Sverige tillsammans med Island den lägsta andelen bland de aktuella 13 OECD-länderna. 

Jämfört med 24 OECD-länder har Sverige nästan hälften så låg andel generalister. Figur 4. 

Som generalister räknas här alla läkare som arbetar inom det som motsvarar våra 

vårdcentraler oavsett om dessa är specialister eller ej.    

I Portugal och Frankrike arbetar nästan var annan kliniskt verksam läkare som generalister. 

Också Tyskland och Nederländerna har relativt höga andelar av läkarna som är 

verksamma som generalister (42 procent).   

Finland är det Nordiska land som rapporterar högst andel generalister – en dryg tredjedel 

av samtliga kliniskt verksamma läkare. I Norge var drygt var fjärde läkare verksam som 

generalist och i Danmark var femte.   
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Få läkarbesök per läkare och beräkning av hur andelen generalister kan påverka 

antalet läkarbesök     

Svenska läkare utför betydligt färre läkarbesök per år jämfört med andra OECD-länder. I 

förhållande till genomsnittet för 32 OECD-länder genomför svenska läkare en tredjedel så 

många besök. Sverige har det lägsta antalet utförda besök per läkare av alla OECD-länder. 

Figur 5.  

 

De utvecklade europeiska OECD-länderna har ett lägre genomsnittligt antal besök per 

läkare jämfört med andra delar av OECD. De nordiska länderna är tillsammans med 

Schweiz de länder där läkarna utför minsta antal besök per läkare och år. 
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Det faktum att Sverige har en låg andel generalister och att primärvården svarar för en 

relativt liten andel av den samlade hälso- och sjukvården kan vara en bakgrund till varför 

antalet läkarbesök i förhållande till antalet invånare är lågt. Likaså kan detta vara en 

bakgrund till att vi har ett så lågt antal besök per läkare och år. En primärvårdsläkare utför i 

genomsnitt betydligt fler läkarbesök än vad en sjukhusläkare gör per år. Storleken på den 

andel av läkarkåren som arbetar i primärvården är alltså en av de faktorer som avgör både 

det totala antalet läkarbesök och det genomsnittliga antalet besök per läkare och år.  

För att illustrera hur en annan hälso- och sjukvårdsstruktur än den vi idag har skulle kunna 

påverka antalet läkarbesök redovisas här en beräkning av det antal läkarbesök som skulle 

produceras i Sverige år 2012 beroende av om primärvården svarar för 20, 30 eller 40 

procent av samlade hälso- och sjukvården. Vi har gjort beräkningen utifrån antagandet att 

det finns ett fast förhållande mellan antal läkarbesök och den andel av resurserna som går 

till primärvård respektive till specialiserad vård. Figur 6.  

 

 

Beräkningarna visar att de 28 miljoner läkarbesök som utfördes år 2012 skulle ha varit 33 

miljoner om primärvården svarat för 30 procent av kostnaderna istället för 20 procent som 

var det faktiska förhållandet. Om primärvården andel ökade till 40 procent av de samlade 

resurserna skulle antalet besök uppgå till 39 miljoner utifrån samma förutsättningar. Med 

dessa förutsättningar skulle Sverige alltså haft drygt 4 besök per invånare år 2012.  
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Kostnader och kostnadsutveckling   
 
Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård  

Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård var 210 miljarder kr år 2012. Med 

nettokostnader menas de totala kostnaderna sedan patientavgifterna och eventuella privata 

ej skattefinansierade sålda tjänster räknats bort. Den vård som landstingen köpt av andra 

landsting eller från privata utförare ingår dock i nettokostnaden.  

Tandvården räknas i den här rapporten inte in i hälso- och sjukvård. 

Sammantaget var kostnaden för landstingens hälso- och sjukvård närmare 22 000 kr per 

invånare år 2012.   

Den specialiserade somatiska vården svarar för den dominerande delen av hälso- och 

sjukvårdens kostnader – kostnaderna var 115 miljarder kr (55 procent). Den psykiatriska 

vården och läkemedelsförmånen kostade 19 respektive 20 miljarder kr samma år - eller 

närmare 10 procent vardera. Läkemedelsförmånen är kostnaderna för läkemedel i 

öppenvård efter att patienternas egenandel räknats bort. Den slutna vårdens 

läkemedelskostnader ingår i kostnaderna för den specialiserade hälso- och sjukvården. 

Tabell 1 och figur 7.  

 

Tabell 1. Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård 2012. Miljarder kronor. 

 

Primärvård  37 

Specialiserad somatisk vård  115 

Specialiserad psykiatrisk vård  19 

Övrig hälso- och sjukvård  17 

Politisk verksamhet  1 

Läkemedel öppen vård  20 

  varav i primärvård  7,4 

   

Summa hälso- och sjukvård exkl. tandvård  210 
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Övrig hälso- och sjukvård svarade för 17 miljarder kr eller 8 procent av landstingets 

nettokostnader för hälso- och sjukvård. Här ingår sådana kostnader som inte är relaterad 

till vårdtillfällen eller besök så som hjälpmedel, sjuktransporter, folkhälsofrågor, FoUU. 

Vidare ingår kostnaderna för LSS och andra liknande insatser i övrig hälso- och sjukvård.  

Kostnaden för landstingens politiska verksamhet relaterad till hälso- och sjukvård var 1 

miljard kr eller 0,5 procent av sjukvårdens nettokostnad.  

 

Primärvårdens kostnader  

Primärvårdens nettokostnad var år 2012 37 miljarder eller drygt 18 procent av de samlade 

hälso- och sjukvårdskostnaderna. Räknat per invånare kostade primärvården närmare 4 

000 kr 2012.     

Nettokostnaden för allmänläkarvård var 21 miljarder kr eller 56 procent av primärvårdens 

samlade kostnader.  Här ingår till exempel jourverksamhet och kostnaderna för de 

allmänläkare som arbetar på Nationella taxan.  

Nettokostnaden för primärvårdens sjuksköterskevård var 5 miljarder kr eller 14 procent av 

primärvårdens kostnader. Till sjuksköterskevården räknas vårdcentralernas 

distriktssköteverksamhet och annan mottagningsverksamhet av sjuksköterskor utöver MVC 

och BVC. Nettokostnaderna för MVC var cirka 1,5 miljard kr och BVC 1,7 miljard kr. De 

svarade tillsammans för 9 procent av primärvårdens kostnader.  
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Sjukgymnastik och arbetsterapi svarade tillsammans för 10 procent av primärvårdens 

kostnader, 4 miljarder kr. 

Landstingens kostnader för primärvårdsansluten hemsjukvård var närmare 1,5 miljard kr 

eller 4 procent av de samlade kostnaderna. Dessa kostnader gäller framför allt sådana 

verksamheter som i flertalet landsting växlats till kommunernas äldreomsorg.  

I övrig primärvård ingår kostnaderna för ungdomsmottagningar, rökavvänjning, 

vaccinationer med mera. Sluten primärvård är en mindre verksamhet som finns i fyra 

landsting och tillsammans med övrig primärvård uppgick nettokostnaden för dessa 

verksamheter till 3 miljarder kr 2012 (8 procent).  

Som angivits var landstingens nettokostnad för läkemedelsförmånen till cirka 20 miljarder 

kr år 2012. SKL redovisar att 37 procent av läkemedelskostnaderna eller 7,4 miljarder kr 

kan hänföras till primärvården.     

Även om primärvården är en minde del av den samlade hälso- och sjukvården kan det 

konstateras att primärvården sammantaget är en högts betydande verksamhet sett i ett 

allmänt samhällsperspektiv. De totala kostnaderna för primärvården uppgick till 45 miljarder 

kr när kostnaderna för läkemedelsförmånen inkluderas. Primärvårdens kostnader är alltså i 

samma storleksordning som t.ex. kostnaderna för landets försvar och krisberedskap (46 

miljarder 2012).  

Nettokostnaden för den del av primärvården som definieras som allmänläkarverksamhet 

var ca 21 miljarder. Om läkemedel inkluderas blir den samlade kostnaden för 

allmänläkarvården 27 miljarder kr. Kostnaden för allmänläkarvården är därmed i samma 

storleksordning som för polisverksamheten och kriminalvården tillsammans. Till skillnad 

från nästan alla annan kvalificerad service har det inte skett någon centralisering av 

verksamheten under senare år. Tendensen är snarare att antalet vårdcentraler ökar. 

Primärvården är därmed idag en av våra viktigaste lokala samhällsresurser.   

 

Ingen strukturförändring mot ökad resursandel i primärvården från millennieskiftet  

I figur 8 beskrivs hur landstingens nettokostnader fördelat sig mellan olika delar av hälso- 

och sjukvården under åren 2001 till och med år 2012. För att göra uppgifterna jämförbara 

för hela perioden har kostnaderna för läkemedelsförmånen exkluderats.  Bakgrunden är att 

staten svarade för dessa kostnader till och med år 2005. 
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Figuren visar att det inte skett några egentliga strukturförändringar i den svenska hälso- 

och sjukvården under perioden efter 2000. Eller rättare sagt, inte några ändringar som tagit 

sig uttryck att resursandelen mellan hälso- och sjukvårdens olika vårdgrenar förändrats 

sammantaget nationellt. Exkluderas kostnaderna för läkemedelsförmånen har 

primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens nettokostnader varit 20 procent under hela 

perioden från millennieskiftet till och med 2012.     

Den allmänna bild som ofta lyfts fram i som ett axiom är att det under det senaste 

decenniet skett en strukturförändring inom hälso- och sjukvården som innebär att ansvar, 

uppgifter och resurser förts över från den specialiserade vården till primärvården. 

Statistiken visar att någon sådan förändring inte skett, i alla fall i termer av att 

primärvårdens andel av de samlade resurserna för hälso- och sjukvård har ökat de senaste 

10 – 15 åren.  

Figur 9 beskriver fördelningen av landstingens nettokostnader för olika vårdgrenar under 

den period då kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen har legat inom landstingen, det 

vill säga från år 2006 och framåt. Av figuren framgår att det då finns en annan dynamik. 

Både för primärvården och den specialiserade vården har andelen av nettokostnaderna 

ökat med en procentenhet. För primärvårdens innebär detta att resursandelen ökat med 5 

procent under dessa år.  
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Dessa förändringar hänger dock samman med att kostnaderna för läkemedelsförmånen 

minskat förhållandevis kraftigt. Under dessa sju år sjönk kostnadsandelen för läkemedel i 

öppen vård från 11,5 till 9,6 procent, det vill säga med närmare två procentenheter eller 

med drygt 16 procent. Till skillnad från övriga huvudområden av hälso- och sjukvården 

uppvisar således läkemedelskostnaderna en betydande dynamik. Det kan då noteras att 

läkemedel i öppen vård tidigare var en kostnadspost som ökade snabbt. De senare årens 

utveckling markerar alltså ett viktigt trendbrott i läkemedelskostnadernas utveckling vad 

gäller de kostnader som ingår i läkemedelsförmånen. Den viktigaste orsaken anses vara att 

flera kostnadsdrivande patent har gått ut under senare år. (Öppna jämförelser 2013, Hälso- 

och sjukvård, Socialstyrelsen 2014) 

När kostnaderna för läkemedelsförmånen ingår i totalen sjunker primärvårdens andel av 

nettokostnaderna sjunker till 17 - 18 procent.  Å andra sidan blir primärvårdens andel av 

sjukvårdens nettokostnader närmare 22 procent om kostnaderna för de läkemedel som 

förskrivs i primärvården räknas in i vårdgrenens totalkostnad.     

Ser man till olika delområden inom primärvården har det också skett vissa förändringar 

under perioden efter år 2006.  

2012 svarade allmänläkarvården för närmare 10 procent av hälso- och sjukvårdens 

nettokostnader. Detta kan jämföras med 2006 och 2008 då den svarade för drygt 9 

procent. Enligt SKL:s redovisningar ökade allmänläkarvårdens resursandel av hälso- och 

sjukvården med 10 procent i anslutning till att det obligatoriska vårdvalet i primärvården 

infördes.      
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Enligt statistiken har även sjuksköterskevården utvecklats under perioden även om den inte 

på samma sätt som för läkarna är tidsmässigt kollar till införandet av vårdval. 

Sjuksköterskevårdens resursandel av hälso- och sjukvården har ökat från 2,2 till 2,5 

procent mellan 2006 till 2012.  

Uppgifterna bör dock tolkas med försiktighet eftersom de framför allt baseras på olika 

nyckar som landstingen tillämpar och bara till en mindre del på den faktiska 

kostnadsfördelningen.   

 

Primärvårdens andel av nettokostnaderna i olika landsting   

Det är stora skillnader mellan landstingen i vilken andel av hälso- och sjukvårdens 

nettokostnader som går till primärvård. Differensen mellan det landsting som har högst 

respektive lägst andel av sina resurser i primärvård är närmare 50 procent. Figur 11. 

Här har primärvårdsansluten hemsjukvård exkluderats. Detta för att undvika att olikheter i 

ansvarsgränserna till kommunerna ska slå igenom i jämförelserna.  

Flera av de landsting som har högst andel av sina nettokostnader i primärvården ligger i de 

mer glest befolkade delarna av landet där det kan förutsättas att fler i befolkningen har 

längre avstånd till andra vårdalternativ än till primärvård och att primärvården där alltså har 

ett något bredare ansvar än på andra håll. De landsting som redovisar högst andel av 

nettokostnaderna i primärvården är Norrbotten och Gävleborg (dryg 21 procent) och dessa 

är således exempel där det kan antas att geografin kan vara en viktig bakgrund till att 

andelen är hög. I dessa landsting finns sängbunden primärvård (sluten). Om den 

exkluderas är det Halland som har högst andel av sjukvårdens nettokostnader i 

primärvården.    
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Mönstret är dock inte på något sätt entydigt då storstadsregioner som Västra Götaland och 

Skåne har relativt höga andelar liksom det förhållandevis tätt befolkade Halland. Samtidigt 

som relativt glest befolkade delar av landet så som Västerbotten och Gotland är de som 

har lägst andel av nettokostnaderna i primärvården.  

Alla landsting med universitetssjukhus - utöver de två nyss nämnda storstadsregionerna – 

tillhör den grupp av landsting som har en lägre andel av sina nettokostnader i primärvård.  

Nettokostnadernas fördelning mellan olika delar av primärvården i olika landsting visar att 

primärvården har olika struktur i olika landsting. Figur 12.  

Skillnaderna mellan landstingen är stora vad gäller den andel av resurserna som går till 

allmänläkarvård. Störst är dock variationerna i den andel som sjuksköterskevården svarar 

för. Även för övriga delar av primärvården finns betydande skillnader.  

De senare kan dock vara något svårtolkade eftersom gränsdragningen i vad som definieras 

som till exempel primärvårdsrehabilitering respektive rehabilitering inom specialiserad vård 

och nationella taxan sannolikt kan variera mellan landsting (se också tidigare kommentar 

landstingens metod för att fördela kostnaderna inom primärvården).  

Vad gäller vårdcentralernas kärnverksamhet med allmänläkare och 

distriktssköterskor/andra sjuksköterskor finns inte samma osäkerhet om definitioner. 

Skillnaderna kan alltså antas spegla att olika landsting har olika struktur i sin primärvård.  
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Fördelningen tyder på att det kan finnas ett relativt stort utbytesförhållande mellan 

allmänläkarvård och sjuksköterskevård och där fördelningen är olika mellan olika landsting. 

Det vill säga flera av de landsting som har relativt hög andel av nettokostnaderna i 

allmänläkarvård har relativt lägre kostnadsandel i sjuksköterskevård och vise versa.  

Exempel på detta är Västra Götaland, Uppsala, Halland och Västmanland respektive 

Dalarna, Gotland och Jämtland. I Västra Götaland är kostnadsandelen för allmänläkarvård 

drygt 6 ggr så hög som den är för sjuksköterskevård. Dalarna redovisar å andra sidan - 

som det enda landsting – en kostnadsfördelning där allmänläkarvården svarar för en lägre 

andel av nettokostnaderna än vad sjuksköterskevården gör 2012. Sjuksköterskevården 

svarar där nästan för en dubbelt så hög andel av nettokostnaden i relation till 

allmänläkarvården. 

I Dalarna svarar även andra delar av primärvården för en relativt stor del av de samlade 

nettokostnaderna. Trots att allmänläkarvården i Dalarna har lägsta andel av 

nettokostnaderna av alla landsting har Dalarna samtidigt landets femte högsta resursandel 

i primärvården. 
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Delvis motsatt förhållande har Uppsala där allmänläkarvården svarar för den näst högst 

andelen av nettokostnaderna. Samtidigt har Uppsala den tredje lägsta andelen av 

kostnaderna i primärvården totalt sett.     

Västerbotten har en särpräglad struktur med samtidigt relativt låg andel av hälso- och 

sjukvårdsresurserna för allmänläkarvård och lägst andel i landet för primärvårdens 

sjuksköterskevård.  

 

Förändring i primärvårdens andel av landstingens nettokostnader år 2002 - 2012 

Som framgått har förändringarna i primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens 

nettokostnader varit obetydliga totalt sett i landet sedan millennieskiftet. Ser man däremot 

till hur andelen förändrats i de olika landstingen blir bilden delvis en annan. Figur 13.  
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Vi har valt att jämföra år 2002 med 2012. Skälet är att det infördes en ny 

verksamhetsindelning 2001 och uppgifterna från 2002 är därför mer jämförbara med dem 

från senare år. Primärvårdsansluten hemsjukvård har exkluderats för att undvika att lokala 

förändringar i hur ansvaret för äldre- och handikappomsorgen fördelats mellan landstinget 

och kommunerna inte ska påverka jämförelserna. Likaså har landstingens kostnader för 

läkemedelsförmånen 2012 räknats bort. 

Som framgår av figuren har det skett viktiga förändringar i hur primärvårdens andel av 

hälso- och sjukvårdens nettoresurser fördelar sig i flera av landstingen det under det 

senaste decenniet.  

I hälften av landstingen har primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens nettokostnader 

förändrats med tio procent eller mer under perioden. Den största ökningen har skett i de 

nya regionerna Skåne och Västra Götaland. Störst minskning uppvisar några av 

landstingen i Norrland. Särskilt påtaglig är minskningen i Västernorrland där primärvårdens 

andel av hälso- och sjukvårdens nettokostnader gått ned med närmare 25 procent.   

Regionerna i Skåne och Västra Götaland bildades i slutet av 1990-talet och den aktuella 

perioden sammanfaller alltså med att samordningen inom de nya regionerna börjat 

omsättas i praktisk handling. Utmärkande för både Skåne och Västra Götaland var att 

primärvården var mycket olika utvecklad i de delar som bildade regionen – framför allt var 

den svagt utvecklad i de befolkningsrika storstadsdelarna. Både regionbildningen och 

vårdvalet driver mot mer likartade förhållanden inom regionerna och den utjämning som 

skett kan således vara en förklaring till varför primärvårdens andel ökat totalt sammantaget 

i bägge regionerna.   

Att primärvårdens andel av kostnaderna minskat så påtagligt i tre landsting i Norrland är 

värt att notera. En tänkbar förklaring kan vara att befolkningsunderlaget minskar och att 

primärvården inte lyckats försvara sina positioner i de processer detta leder till. 

Läkarbristen kan också spela en roll i sammanhanget. Det finns skäl att löpande följa den 

regionala och lokala utvecklingen särskilt analysera hur de förändringar som sker påverkar 

förutsättningarna för att primärvården ges på lika villkor med utgångspunkt i befolkningens 

behov. 

 

Landstingens nettokostnader per vårdområde totalt sett  

För att ge en referensram till övriga figurer redovisas här också fördelningen av 

nettokostnaderna i kronor för sjukvårdens olika huvudområden per landsting år 2012.  
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Som framgår av figur 14 finns vissa skillnader i totalkostnad mellan landstingen. 

Differensen mellan det landsting som har högst respektive lägst totala kostnader för hälso- 

och sjukvård per invånare är drygt 3 800 kr eller närmare 19 procent. Skillnaden är således 

mindre än för flera av de övriga fördelningar som redovisas i rapporten.  

Figuren visar inte på några tydliga samband mellan totala kostnader och fördelningen i 

förhållande till de olika huvudområdena. Det som återigen kan konstateras är att hälso- och 

sjukvårdens struktur skiljer sig mellan landstingen.  

Den fördelning som redovisas ovan kan inte se som relaterad till hur effektiva olika 

landsting är att driva hälso- och sjukvårdsverksamheten. Detta eftersom både 

åldersfördelning, socioekonomiska faktorer och sjukdomspanoramat inverkar på behovet 

av och kostnaderna för hälso- och sjukvården. I Socialstyrelsens och SKL:s öppna 

jämförelser ingår en summerad redovisning av strukturjusterade hälso- och 

sjukvårdskostnader. Enligt dessa beräkningar är det Stockholm som har högst kostnader 

för sjukvården i landet räknat per invånare.   
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Besök och besöksutveckling  
 
Läkarbesökens fördelning inom hälso- och sjukvården  

År 2012 utfördes 28 miljoner läkarbesök i den hälso- och sjukvård som landstingen 

finansierar. Samma år skedde 37 miljoner besök hos andra personalkategorier än läkare. 

Antalet besök i sjukvården uppgick således till 66 miljoner var av läkarbesöken utgjorde 42 

procent.    

Av det totala antalet läkarbesök utfördes 14,8 miljoner eller 53 procent i primärvården. I 

psykiatrin gjordes ungefär 1 miljon läkarbesök och i den specialiserade somatiska vården 

utfördes 12 miljoner besök. Tabell 2.     

Hemsjukvårdsbesök av läkare förekommer i stort sett enbart i primärvården. Totalt gjordes 

ca 250 000 hembesök (cirka 260 000 hemsjukvårdsbesök) av läkare i ordinärt eller särskilt 

boende. Detta motsvarar 1,7 procent av samtliga läkarbesök i primärvården.  

 

Tabell 2. Läkarbesök i landstingens hälso- 

och sjukvård 2012, tusental 

          

Primärvård: 14 850 53 % 

Varav:   

  Allmänläkarvård 13 977 94 % 

  MVH 117 1 % 

  BVH 436 3 % 

  Hemsjukvård 256 2 % 

  Sluten  64 0 % 

Specialiserad somatisk vård 12 090 43 % 

Psykiatrisk vård 1 095 4 % 

   

Summa hälso- och sjukvård 28 069 100 % 
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Utveckling över tid av antalet läkarbesök  

Som framgått av tidigare avsnitt gjordes totalt 28 miljoner läkarbesök i Sverige år 2012. 

Detta motsvarar 2,9 per person och år. Av läkarbesöken gjordes 53 procent i primärvården, 

43 procent i specialiserad somatisk vård och 4 procent i den psykiatriska vården.  

I figur 15 beskrivs hur antalet läkarbesök per invånare inom primärvård, specialiserad vård 

och psykiatri har utvecklats under perioden 2001 till och med 2012. Utvecklingen beskrivs i 

form av procent av antalet besök år 2001.  

Sammantaget kan det konstateras att antalet läkarbesök per invånare i den svenska hälso- 

och sjukvården totalt sett är något lägre idag jämfört med för tio år sedan. Eftersom antalet 

besök är större i högre åldersgrupper och befolkningen har blivit äldre under perioden kan 

det sägas att antalet läkarbesök minskat än mer om man standardiserar för ålder.  

Läkarbesöken sjönk med 6 procent från år 2000 till år 2004. Därefter har de långsamt ökat 

fram till år 2011 då de nådde nästan samma nivå som år 2000. Gemensamt mellan alla tre 

av vårdens huvudområden är att förändringarna i antal läkarbesök har avstannat under de 

senaste två åren data finns tillgängliga för det vill säga under 2011 och 2012 och då också 

visat på en vikande trend.      

Antalet läkarbesök per invånare i den specialiserade somatiska vården minskade varje år 

fram till 2007. Därefter stabiliserade den sig på en nivå ungefär 12 procent lägre än vid 

millennieskiftet.   

 

Psykiatrin uppvisar de största variationerna över tid. De första åren efter millennieskiftet 

ökade antalet läkarbesök per invånare relativt kraftigt. Därefter sjönk de tillbaks till 

utgångsläget för att sedan återigen öka. 2011 och 2012 är antalet närmre 10 procent högre 

än vad det var år 2001.  
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Primärvården hade en kraftigaste minskning av antalet läkarbesök per invånare under åren 

närmaste efter 2000. Mellan 2001 och 2003 minskade antalet läkarbesök per invånare med 

6 procent. Det finnas här skäl att hålla i minnet att detta var den tid då riskdagen beslutade 

om den nationella handlingsplanen som bl.a. gav landstingen statliga stimulansbidrag för 

att bygga ut primärvården och öka antalet läkare på vårdcentralerna.    

Från 2004 har antalet besök per invånare i primärvården ökat kontinuerligt till och med 

2011. Mellan 2009 och 2010 det vill säga när det obligatoriska vårdvalet infördes ökade 

antalet besök per invånare med tre procent och antalet har därefter stabiliserats på en nivå 

med 8 – 9 procent högre antal besök per invånare i primärvården än vad som gällde för 

2001. Mellan 2011 och 2012 sjönk antalet läkarbesök per invånare i primärvården.  

Sedan millennieskiftet har primärvårdens andel av samtliga läkarbesök inom hälso- och 

sjukvården ökat med drygt 10 procent. Från 48 till 53 procent.   

 

Antal läkarbesök i olika landsting   

Antalet läkarbesök per invånare varierar stort mellan landstingen. Figur 16.  
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Stockholm har en särställning i landet när det gäller antalet läkarbesök per invånare och år. 

Inom både primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatri har Stockholm ett högre 

antal läkarbesök per invånare än något annat landsting. I förhållande till Västernorrland - 

som hade det lägsta antalet - gjorde Stockholms invånare totalt sett 65 procent fler 

läkarbesök år 2012.  

Det brukar anses att antalet läkarbesök i hög grad speglar utbudet. Det högre antalet besök 

i Stockholm skulle därmed bero på att antalet läkare är större i Stockholm än i andra delar 

av landet. När det gäller primärvården verifieras detta av den bemanningsenkät 

Läkarförbundet genomförde hösten 2012. Enligt bemanningsenkäten låg Stockholm först 

på sjunde plats när det gäller läkartäthet i primärvården hösten 2012. Det höga antalet 

besök i primärvården har alltså inte någon enkel förklaring i att antalet primärvårdsläkare är 

större än på andra håll.      

I sammanhanget bör noteras att Stockholms ersättningssystem i vårdvalet är annorlunda 

utformat än i andra landsting gjort. Särpräglat för Stockholms ersättningssystem är att 

antalet läkarbesök väger tungt i de ersättningar som utbetalas till vårdcentralerna. En 

delförklaring till det höga antalet besök kan alltså vara att ersättningssystemet stimulerar att 

det genomförs många läkarbesök. En annan förklaring skulle kunna vara att antalet 

allmänläkare som arbetar på Nationella taxan är större i Stockholm än vad den är på andra 

håll i landet. I förhållande till antalet allmänläkare i Stockholm motsvarade de läkarbesök 

som gjordes hos taxeanslutna allmänläkare dock bara fem procent. Det finns också skäl 

notera att allmänläkarvårdens resursandel är under genomsnittet i Stockholm och även 

detta talar för att det stora antalet besök per invånare inte sammanhänger med att 

kostnaderna också är höga.     

Det bör vidare hållas i minnet att Sverige som helhet har ett unikt lågt antal läkarbesök per 

invånare i perspektivet av jämförbara OECD-länder. Oavsett det relativt stora antalet 

läkarbesök i Stockholm når man inte heller där upp till närmaste OECD-land. Jämfört med 

genomsnittet i 32 OECD-länder är antalet besök i Stockholm nästan 50 procent lägre.  

Att Stockholm har ett så högt antal läkarbesök per invånare innebär att 

huvudstadsregionen drar upp genomsnittet i landet. Räknas Stockholm bort sjunker det 

genomsnittliga antalet läkarbesök per invånare och år i landet till 2,7 istället för vara 3,0 när 

också Stockholm ingår.  

Utöver Stockholm har också Halland och Skåne förhållandevis många läkarbesök per 

invånare totalt sett. I och med att dessa landsting tillsammans svarar för en så stor del av 

befolkningen i landet är antalet läkarbesök per invånare och år lägre än genomsnittet i 

landet i samtliga övriga landsting. Bortsett från Stockholm är variationsbredden 

förhållandevis liten. 

Det är också i Stockholm och Halland som antal läkarbesök per invånare är störst 2012. 

Utöver dessa är det framför allt Västra Götaland, Jämtland och Gävleborg som har relativt 

många läkarbesök per invånare i primärvården. Detta kan ses som en indikation på att 

läkartätheten, i enlighet med vad Läkarförbundets bemanningsenkät från hösten 2012, 
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visade har visst genomslag i form av fler läkarbesök per invånare än vad landsting med 

lägre läkartäthet.  

 

Förändring av antalet läkarbesök i olika landsting  

I figur 17 beskrivs hur antalet läkarbesök per invånare har förändrats i olika landsting 

mellan 2002 och 2012. År 2002 har valts som basår för att statistiken på landstingsnivå då 

var något säkrare än vad den var för 2001. Vi valde detta basår också för att kunna göra 

jämförelser med hur primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens nettokostnader har 

förändrats mellan olika landsting (se figur 13).   

Totalt ökade antalet läkarbesök i primärvården i med 4 procent från 2002 till 2012 relaterat 

till antalet invånare. Skillnaderna är stora mellan landstingen. Det som sticker ut är den 

snabba ökningstakten i Stockholm.  

 

 

I Stockholm ökade läkarbesöken i primärvården per invånare med 27 procent under 

perioden. Även i Halland skedde en stark ökning som motsvarar 16 procent fler besök per 
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invånare och år. I likhet med Stockholm var Halland ett av de tre landsting som var 

föregångare i utvecklingen av vårdvalet.  

Att den starka ökning inte är någon entydig effekt av vårdvalet framgår dock av att 

Västmanland – som var det tredje landstinget som gick före i utvecklingen – tillhör den 

grupp av landsting där antalet läkarbesök i primärvården tvärt om har minskat under 

perioden.    

Västra Götaland, Kronoberg, Sörmland och Uppsala är andra landsting där antalet 

läkarbesök i primärvården per invånare ökat mer än i landet som helhet. 

Västmanland, Skåne, Dalarna och Västernorrland och tillhör den grupp av landsting där 

antalet läkarbesök i primärvården minskat mest mellan 2002 och 2012.  

I fråga om utvecklingen av antalet läkarbesök i primärvården är bilden således splittrad. I 

ett antal landsting har det skett en förhållandevis stark ökning samtidigt som befolkningen i 

andra delar av landet har fått känna av en motsatt utveckling.  

Befolkningen i de två storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland tillhör 

tillsammans med några landsting i södra Sverige de som kunnat få ett ökat antal 

läkarbesök i primärvården under den senaste tioårsperioden. Flera landsting i Norrland har 

tillsammans med vissa mer glest befolkade landsting i Mellansverige halkat efter i 

utvecklingen. I mer än var tredje landsting har antalet läkarbesök per invånare i 

primärvården minskat de senaste tio åren.    

En jämförelse mellan förändringarna i primärvårdens resursandel och i antal besök visar att 

det går att hitta vissa samband (se figurerna 13 och 17). Flertalet av de landsting där 

primärvården ökat sin andel av nettokostnaderna tillhör den grupp där antalet läkarbesök 

ökat mer än i andra och vice versa.  

Det bör dock betonas att särskilt Stockholm men också Halland bör ses som undantag där 

antalet läkarbesök per invånare kunnat öka starkt utan att resursandelen haft någon 

motsvarande ökning. Samtidigt som uppgifterna för Skåne uppvisar en motsatt fördelning 

där resursandelen ökat relativt kraftigt samtidigt som Skåne tillhör den grupp av landsting 

där besöken minskat kraftigast.  

 

Alla besök i sjukvården per landsting 

För att kunna relatera läkarbesöken till helheten i den öppna hälso- och sjukvården 

redovisas här hur det totala antalet besök i både primärvård och i specialiserad vård 

fördelas per landsting. Utöver läkarbesöken redovisas de besök som utförs hos annan 

hälso- och sjukvårdspersonal det vill säga av sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer 

med flera. Se figur 18.  

Av det totala antalet besök i sjukvården 2012 utfördes 42 procent av läkare och 58 procent 

av annan hälso- och sjukvårdspersonal. Den enskilt största kategorin av besök utfördes av 

annan personal inom primärvård. De svarade sammantaget för närmare 40 procent av 
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samtliga besök som gjordes i den sjukvård som finansieras av landstinget. Läkarbesöken 

svarade för en betydligt högre andel av samtliga besök inom den specialiserade vården i 

förhållande till vad de gör inom primärvården. Drygt hälften av alla besök i den 

specialiserade vården gjordes hos läkare. I primärvården svarade läkarna för en dryg 

tredjedel av samtliga besök.  

I genomsnitt gjorde befolkningen 6,9 besök inom hälso- och sjukvården 2012. Det totala 

antalet besök i sjukvården överstiger alltså endast obetydligt det genomsnittliga antalet 

läkarbesök per invånare i OECD-länderna (se figur 1). I OECD:s databaser saknas 

uppgifter om besök hos andra yrkesgrupper än läkare. De redovisningar som finns om 

förhållandet mellan antalet läkare och antalet sjuksköterskor tyder dock på att antalet besök 

hos sjuksköterskor torde vara väl så stort i jämförbara OECD-länder. Detta bör kunna ses 

som en indikation på att det låga antalet besök per läkare också motsvaras av ett relativt 

lågt antal besök hos andra yrkesgrupper än läkare i vårt land.   
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Stockholm har det största antalet besök per invånare även när man ser till besök hos alla 

kategorier av hälso- och sjukvårdspersonal. Skillnaden i förhållande till övriga landsting är 

ändå avsevärt mindre för läkarbesöken. Efter Stockholm har Jönköping det näst största 

antalet besök per invånare och år totalt sett.  

Besökens fördelning mellan de fyra olika kategorierna skiljer sig stort mellan landstingen. 

Jönköping uppvisar det största antalet besök hos annan personal än läkare i primärvården, 

dessa besök utgör där så mycket som hälften av alla besök.  

Den kategori av besök som uppvisar störst variation mellan landstingen är de som utförs av 

andra än läkare inom den specialiserade vården. Här har framför allt Gotland, Västerbotten 

och Västmanland höga tal.     

Värmland är det landsting som har lägst antal besök per invånare totalt sett och landstinget 

har lägre antal än genomsnittet i landet i alla de fyra kategorierna av besök.       
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Metod och dataunderlagets tillförlitlighet  
 
De delar av rapporten som behandlar förhållanden inom Sverige bygger på bearbetningar 

av den officiella statistik som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar. Där 

Sverige jämförs med andra länder bygger jämförelserna på data som publicerats av OECD 

inom ramen för Health at Glance 2013.  

Läkarförbundet har således inte genomfört några egna insamlingar av data för att skapa 

underlag för den här rapporten.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar sedan 2003 årligen rapporten, Statistik 

om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik om 

kostnader och prestationer för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, 

tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Statistiska Centralbyrån 

producerar ekonomistatistiken från och med mätperioden 2007. SKL får ta del av resultatet. 

SKL producerar verksamhetsstatistiken.  

På SKL:s webbplats finns underlag publicerat i form av tabeller som kan laddas ned. 

Tabellerna finns tillgängliga för verksamhet och ekonomi från och med år 2001.  

När det gäller statistiken för år 2001 anges att det inför detta år skedde flera 

genomgripande förändringar och som innebär att uppgifterna för detta år är mer osäkra än 

för andra år.  

Någon generell bedömning av statistikens tillförlitlighet och vilka felaktigheter som kan 

finnas redovisas vare sig på webben eller i de rapporter som publiceras. I den senaste 

rapporten från 2013 konstateras kortfattat att ”kvaliteten på statistiken från landstingen och 

regionerna har ökat successivt”. Det framhålls vidare att ”vissa kostnadsuppgifter kan vara 

behäftade med viss osäkerhet” bland annat eftersom inte alla landsting har mer utvecklade 

system för internredovisning och att de därför använder nycklar för att fördela kostnaderna. 

I rapporten betonas att användningen av statistiken bidrar till att successivt öka kvaliteten.  

När det gäller de uppgifter som redovisas av SKL är bedömningen att de framför allt under 

senare år har förhållandevis hög kvalitet. Kvaliteten bedöms vara högre i de delar som 

handlar om besök i förhållande till de delar som rör kostnader.   

Bedömningen är vidare att de uppgifter som gäller hela landet bör ses som mer tillförlitliga 

än de som gäller förhållanden inom enskilda landsting. När uppgifter från olika landsting 

slås samman kan olikheter i inrapportering med mera ta ut varandra. 

De uppgifter om ekonomi som rör olika verksamhetsgrenar inom primärvården är de som 

kanske har störst osäkerhet. Fördelningen gör framför allt genom olika nycklar och som 

delvis är olika i olika landsting. I vårdvalet utgår ersättningarna till vårdcentralerna och 

några tydliga gemensamma krav på återrapportering av hur medlen används när det gäller 

olika delverksamheter finns inte.      
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I de figurer där uppgifter för de olika landstingen särredovisas bör det hållas i minnet att det 

är mycket stora skillnader i storlek dem emellan. Till exempel har Gotland 57 000 invånare 

och Stockholm 2,1 miljoner vilket självfallet har betydelse för hur statistiskt säkra de 

uppgifter som redovisas är. 

Uppgifterna i den internationella jämförelsen är hämtade från OECD Health Statistics 2013. 

Liksom SKL har OECD utvecklat sin redovisning av hälsodata under hela 2000-talet. 

Underlaget för de internationella jämförelserna kan förutsättas vara behäftade med större 

osäkerhet än de nationella data som används i rapporten. Uppgifterna insamlas via 

kontaktpersoner i de olika länderna och liksom för nationella data bör kunna förutsättas att 

det sker en löpande utveckling av kvaliteten på data.  

De internationella uppgifter som redovisas i rapporten bör alltså ses som mer osäkra än de 

som beskriver våra nationella förhållanden. I och med att jämförelserna görs med flera 

länder från Europa och som valts ut för att deras allmänna samhällsförhållande liknar de 

som gäller i vårt land bör uppgifterna dock sammantaget kunna anses ge en relativt god 

bild av hur vårt land förhåller sig till andra.  

De underlag som redovisas i rapporten kan alltså i vara behäftade med fel som beror på 

brister underlagsmaterialet. Vid sidan av de oklarheter som kan finnas i de internationella 

redovisningarna är det framför allt i de jämförelser som görs mellan landsting som det kan 

finnas mer markanta fel. Läkarförbundet hänvisar dessa fall till SKL.  

Ambitionen har dock varit att löpande göra en bedömning av om fördelningen av data tyder 

på att det finns brister i dataunderlaget.  
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Diskussion  
 
Översyn av vårdvalet och lika förutsättningar över landet  

Till skillnad från vad Läkarförbundet föreslog i rapporten Vårdvalet i primärvården – hur bör 

det utformas (2009) lämnade riksdagen stor frihet för landstingen att själva utforma 

regelverket för primärvårdens vårdval. Därför finns det idag 21 olika vårdval i landet och 

variationsbredden i hur de utformats är utomordentligt stor.  

Det steg i utvärderingen av vårdvalet som redovisas här inriktat mot att analysera hur 

primärvården utvecklats som en del av hälso- och sjukvården. Fördelningen av kostnader 

och produktion har används som underlag för att bedöma dessa frågor.  

Allmänt kan konstateras att det inte finns några tydliga exempel på att landstingen valt att 

konstruera regelverken så att man byggt in mer kraftfulla dynamiska faktorer som på ett 

övergripande plan kopplar till frågorna om vilken roll primärvården bör ha inom hälso- och 

sjukvården i stort. Det som närmast anknyter till detta är de justeringar av ersättningarna 

som görs utifrån så kallad täckningsgrad. Huvuddelen av landstingen har justeringar för 

täckningsgraden i de ersättningar som utgår till vårdcentralerna (Vårdval i primärvården, 

Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar, Sveriges Kommuner och 

Landsting 2012).          

Dessa justeringar innebär i första hand att det görs avdrag från de fasta ersättningarna 

beroende av hur vanligt det är att listade patienter gör besök på andra 

primärvårdsmottagningar än vid den vårdcentral man är listad vid. Vid sidan av detta 

avdrag förekommer också i vissa landsting att det görs avdrag för de besök som listade 

personer gör inom vissa delar av den specialiserade vården och i något fall också vid 

akutmottagningar.  

Generellt kan konstateras att justeringarna som görs utifrån täckningsgrad är förhållandevis 

små sett till vårdcentralernas samlade intäkter. Dessa ersättningar ger alltså inte några 

egentliga förutsättningar för vårdcentralerna att kunna förändra sina resurser i perspektivet 

av vilken andel av invånarnas kostnader för hälso- och sjukvård som fördelas till 

primärvården.  

Så vitt läkarförbundet känner till finns det ingen samlad redovisning av hur ersättningarna 

till vårdcentralerna utvecklats i olika landsting under den tid då vårdvalet varit i funktion. 

Den bild som ges av Läkarförbundets och Distriktsläkarföreningens lokalavdelningar är att 

många av landstingen använt det obligatoriska vårdvalet i primärvården för att åstadkomma 

besparingar i primärvården i termer av att ersättningarna inte räknats upp med de 

kostnadsökningar som skett sedan det infördes. Det har också framförts att detta skiljer sig 

från den specialiserade vården där sådana uppräkningar har skett på många håll.  

Läkarförbundet gör inte anspråk på att ha någon helhetsbild av hur primärvården hanterats 

i ekonomiskt hänseende sedan vårdvalet infördes. Dock kan vi alltså konstatera att det 
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saknas exempel på att regelverket i vårdvalet har utformats så att vårdcentralerna 

stimuleras att successivt utvidga sin funktion och roll som hälso- och sjukvårdens bas. 

Istället är det snarare så att landstingen valt att ytterligare urholka primärvårdens 

förutsättningar att fylla en bredare och mer offensiv roll inom hälso- och sjukvården genom 

att inte göra tillräckliga uppräkningar av ersättningarna.  

Läkarförbundet anser att det är mycket olyckligt att införandet av det obligatoriska vårdvalet 

i primärvården fått dessa konsekvenser. De jämförelser som redovisas i den här rapporten 

- både mellan landstingen och internationellt – ger indikationer på att det på många håll 

återstår ett omfattande förändringsarbete innan man kan slå oss till ro med antagandet att 

man lyckats etablera en primärvård som kan sägas fylla rollen av en väl fungerande bas för 

den svenska hälso- och sjukvården.  

Reformen med obligatoriskt vårdval i primärvården har gett oss en bättre och något mer 

stabil grund att stå på i primärvårdens utveckling. Viktiga delar av förändringsarbetet 

återstår dock. Staten var initiativtagare till det första steget och Läkarförbundet ser det som 

rimligt att staten också tar initiativet i det steg av primärvårdens utveckling som nu bör tas.   

        

Kompetensförsörjning och sjukvårdens struktur  

Som förbundet konstaterade i rapporten Läkarförbundets undersökning av primärvårdens 

läkarbemanning (mars 2012) har frågorna om primärvårdens kompetensförsörjning inte 

varit föremål för någon egentlig analys under det senaste decenniet. Det har heller inte 

förekommit några analyser av vilka krav primärvårdens uppdrag ställer på tillgång till 

specialistläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Än mindre har det gjorts några 

analyser av vilka utbildningsbehov som finns och hur dimensioneringen av ST-tjänster i 

allmänmedicin förhåller sig till väntade avgångar, till hur primärvårdens uppdrag väntas 

utvecklas eller vilka krav befolkningsförändringar kan väntas medföra.  

Enligt Läkarförbundets bemanningsrapport har detta lett till att vi nu står inför en mycket 

utmanande situation där antalet ST-tjänster måste utökas med mellan 50 och 100 procent 

för att behovet av specialistläkare ska kunna täckas 2017.   

Kompetensförsörjningen har självfallet bäring också på frågorna om hur resurserna är 

fördelade inom hälso- och sjukvården. Allt talar för att det är just kompetens-försörjningen 

som är den huvudsakliga nyckeln till hur resurserna inom hälso- och sjukvården fördelas. 

Om det inte finns någon personal att tillgå uppstår inga nettokostnader. Framför allt i den 

öppna hälso- och sjukvården är personalkostnaderna den helt avgörande resursinsatsen.  

Mindre obalanser i personalförsörjningen kan möjligen under kortare tider överbryggas av 

inhyrd personal utan specialistkompetens, så som idag sker på många håll inom både 

primärvård och annan hälso- och sjukvård. I grunden kan det dock förutsättas att 

kostnadernas fördelning framför allt kan ses som en funktion av tillgången till kvalificerad 

kompetens. Tillgången till olika kategorier av specialiserad hälso- och sjukvårdspersonal är 
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alltså nyckelfaktorn som avgör hur kostnaderna fördelas mellan olika verksamheter, 

vårdgrenar m.m.    

De frågor som behandlas i den här rapporten och i den tidigare kan alltså ses som två sidor 

av samma mynt. Mot den bakgrunden är Läkarförbundets förslag om snabba och kraftfulla 

investeringar i ST-tjänster i allmänmedicin (se Jämlik Vård, Läkarförbundet 2014) också 

den viktigaste åtgärden för att åstadkomma en förskjutning där primärvården ökar sin andel 

av hälso- och sjukvårdens nettokostnader och för att primärvården ska nå balans mellan 

uppdrag och resurser.     
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Bilaga 1.  

Ett viktigt syfte med den här rapporten är att tydliggöra hur primärvårdens kostnader, 

produktion och dess olika delverksamheter förhåller sig till varandra och hur de har 

utvecklats som en del av den samlade hälso- och sjukvården. I och med detta har 

redovisningen fokuserat på hur olika andelar förhåller sig till varandra och hur de utvecklats 

över tid.  

För att lyfta fram dessa aspekter har vi till exempel valts att i vissa fall redovisa den 

procentuella förändringen av hur andelarna har förändrats över tid. För att närmare belysa 

uppgifterna i en sådan beskrivning relaterar till varandra redovisas här basuppgifterna för 

figur 13 som beskriver hur primärvårdens andel av landstingens nettokostnader förändrats 

mellan år 2002 och 2012 både som procentuell förändring och som faktisk förändring av 

primärvårdens andel av nettokostnaden.  

Landsting  Andel 2012  Andel 2002 

Diff i antal 

procent-

enheter  

Diff som 

procent   

Västra Götaland  20,4 16,9 3,5 21 

Skåne 20 16,8 3,3 19 

Blekinge  15,9 13,6 2,2 17 

Kronoberg  16,5 14,2 2,3 16 

Uppsala 17 15 2 13 

Västmanland 17,9 16 1,9 12 

Örebro 16,8 15,3 1,5 10 

Gotland 14,8 13,6 1,2 9 

Stockholm 18,1 17,1 1,1 6 

Totalt  19 17,9 1,1 6 

Värmland  19,8 18,6 1,2 6 

Halland  21 20,1 0,9 5 

Dalarna 20,2 19,6 0,6 3 

Sörmland  18 17,6 0,4 2 
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Norrbotten 21,6 21,5 0,1 0 

Kalmar 19,1 19,2 -0,1 -1 

Jönköping 18,2 19,3 -0,1 -1 

Gävleborg  21,4 21,8 -0,5 -2 

Östergötland  18,8 19,6 -0,8 -4 

Jämtland 19,9 22,7 -2,8 -12 

Västerbotten 15,3 17,5 -2,2 -13 

Västernorrland 18,7 24,3 -5,6 -23 

     

 

 


