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Sammanfattning
Landstingens strategiska personalplanering
Läkarförbundets undersökning av läkarbemanningen vid landets vårdcentraler som presenteras i
denna rapport är den första som gjorts på 15 år där det har varit möjligt att jämföra hur
läkarresursernas är fördelade mellan olika landsting. Primärvården är inget undantag, jämförbar
statistik saknas för alla kategorier av specialistutbildade läkare.
I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen är det landstingen som har ansvaret för läkarnas
specialistutbildning. Lagen anger att landstingen ska dimensionera antalet utbildningstjänster
utifrån det framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.
Socialstyrelsen ska genom det nationella planeringsstödet (NPS) ge underlag för planeringen av
specialistutbildningarna. De bedömningar som NPS presenterar ger dock inte några konkreta
svar hur många utbildningstjänster som behövs för att täcka de framtida behoven. Inte heller
landstingen tar fram något samlat underlag.
De uppgifter som redovisas här om verksamhetschefernas bedömning av hur många ST-läkare
som behövs för att det framtida behovet av specialistläkare i primärvården ska kunna täckas är
således de första i sitt slag.

Undersökningens två huvudresultat
De två viktigaste resultaten i Läkarförbundets undersökning av vårdcentralernas
läkarbemanning är:
1.

Antalet specialistläkare i primärvården är otillräckligt. Antalet räcker inte för att det
ska vara möjligt att fullgöra uppdragen i primärvårdens vårdval. Det saknas fortfarande
cirka 1 400 heltidsarbetande läkare (30 procent) för att nå det mål riksdagen lagt fast för år
2008. De stora skillnaderna i läkartäthet som finns mellan och inom landstingen innebär att
befolkningen inte erbjuds primärvård på lika villkor.

2.

Verksamhetschefernas bedömning är att nuvarande antal ST-läkare vid
vårdcentralerna är otillräckligt för att täcka det framtida behovet av specialistläkare i
primärvården. Om vårdcentralernas uppdrag kommer att vara det samma som idag år 2017
måste antalet ST-läkare öka med 50 procent. Om uppdraget utökas så att det i genomsnitt
skulle krävas en specialist per 1 500 listade i befolkningen behöver antalet ST-läkare
nästan fördubblas.

Starkt engagemang och hög svarsfrekvens
Den enkät som genomförts har mött ett påtagligt starkt engagemang i verksamheterna. Det är
tydligt att vårdcentralernas personalförsörjning upplevs vara en viktig framtidsfråga.
I stort sett alla landets vårdcentraler har besvarat enkäten (98,5 procent).
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Antal specialistläkare i primärvården
Hösten 2012 fanns 4 784 specialistläkare i den svenska primärvården omräknade till heltider. 85
procent av dessa var fast knutna till verksamheten medan 15 procent arbetade på vikariat tänkta
att vara längre än en månad.
Senaste tillfälle då antalet heltidsbefattningar i primärvården räknades var år 1998.
Socialstyrelsen gjorde undersökningen och den visade att det då fanns 4 251 heltidsarbetande
specialister i primärvården. Metoderna skiljer sig mellan undersökningarna och resultaten är inte
direkt jämförbara. Tillsammans med andra beräkningar ger dock detta en indikation på att
förändringen av antalet heltidsarbetande specialistläkare i primärvården de senaste 15 åren varit
liten.
I samband med reformen om lagstadgat vårdval i primärvården ändrades hälso- och
sjukvårdslagen så att kravet på att erbjuda en fast läkarkontakt i primärvården också kan
fullgöras av andra specialister än allmänläkare. Tanken var att detta skulle förbättra
förutsättningarna att rekrytera fasta läkare till primärvården. Av enkätsvaren framgår att denna
nya möjlighet inte har använts i särskilt hög grad. Totalt hade fem procent av läkarna annan
specialitet än allmänmedicin. Dessa läkaren hade olika specialiteter och det var ingen specialitet
som dominerade framför andra.
Åtta procent av primärvårdens specialistläkare var 65 år eller äldre. Några mer markerade
olikheter mellan landstingen i denna andel fanns inte, förutom att Norrtälje och Gotland har en
högre andel äldre.
Totalt var 36 procent av läkarresursen verksam i privata vårdcentraler. Högst andel hade
Västmanland med 60 procent följt av Stockholm med 56 procent. Jämförelsevis låg andel hade
Jämtland, Dalarna och Örebro där det var färre än en läkare av sex som arbetade på privata
vårdcentraler.

Läkartäthet
Kartläggning visar att det genomsnittliga antalet listade per specialistläkare i primärvården
uppgick till 1 942 hösten 2012. Detta betyder att det fortfarande fattas 1 400 heltidsarbetande
specialister – eller närmare 30 procent – för att den svenska primärvården ska vara
dimensionerad med en allmänläkare per 1 500 invånare.
Mellan det landsting som har högst respektive lägst läkartäthet skiljer mer än 50 procent. Inte
något landsting har en läkartäthet med 1 500 invånare per heltidsarbetande. Jämtland hade den
högsta tätheten med 1 584 invånare per specialist. Örebro hade lägst med 2 422 invånare per
heltidsarbetande specialistläkare.
Också år 1998 var Jämtland det landsting som hade den högsta läkartäthet i landet. I likhet med
Jämtland har Gävleborg lyckats försvara sin position i tätklungan vad gäller läkartätheten. I
övrigt har det skett ganska stora relativa förskjutningar mellan 1998 och 2012. Dalarna har
tappat 16 positioner och även Örebro har försämrat sin position rejält. Uppsala, Halland och
Jönköping är tre landsting som lyckats öka sin relativa läkartäthet. Stockholm är det enda bland
de tre stora landstingen/regionerna som mer påtagligt förbättrat sin position. Jämförelserna bör
dock göras med viss försiktighet eftersom metoderna skiljer sig något åt.
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Vårdcentraler
Hösten 2012 fanns det drygt 1 160 vårdcentraler landet. 41 procent av vårdcentralerna var
privata.
En fjärdedel av vårdcentralerna hade en förhållandevis god läkartäthet med i genomsnitt 1 600
eller färre listade. Å den andra sidan var det en femtedel av alla vårdcentralerna som hade en så
låg läkarbemanning att varje heltidsarbetande läkare hade 2 400 personer eller fler att ansvara
för. Skillnaderna i läkartäthet mellan vårdcentraler, både lokalt och mellan landsting, är
antagligen det område där sjukvården har störst problem att erbjuda befolkningen vård på lika
villkor.
Antalet listade per vårdcentral var i genomsnitt 8 021. Sörmland och Östergötland hade störst
vårdcentraler, båda med mer än 10 000 listade. Jämtland och Kronoberg var de landsting som
hade de genomsnittligt minsta vårdcentralerna (6 000 eller färre listade).
De privata vårdcentralernas snitt per vårdcentral ligger nästan 1 900 personer lägre än de
offentliga.

Vakanser
De verksamhetschefer som svarat ja på frågan om man har ekonomiska förutsättningar, angav
att man skulle vilja anställa ytterligare 858 heltidsarbetande specialister vid vårdcentralerna.
Totalt var det 41 procent av vårdcentralerna som hade möjlighet och behov av att anställa fler
specialistläkare.
I Norrbotten var det närmre två av tre vårdcentraler som hade möjlighet och behov av att
anställa fler, medan det i Gotland, Kronoberg och Stockholm var färre än var tredje. Behovet av
att anställa ytterligare var betydligt mindre vid de privata vårdcentralerna än vid de offentliga.

Stafettläkare
En vanlig tisdag hösten 2012 tjänstgjorde 949 personer som stafettläkare vid landets
vårdcentraler. 41 procent av vårdcentralerna rapporterade att de anlitade sådana läkare under
den vecka då de besvarade enkäten. Huvuddelen av dessa läkare (71 procent) var allmänläkare
och en femtedel var inte färdiga specialister.
Offentliga vårdcentraler använde hyrläkare i något högre grad än de privata när man relaterar
användningen till listan. Skillnaden i användning var dock liten. Var tredje hyrläkare arbetade
vid en privat vårdcentral.
Användningen av hyrläkare tillhör de undersökta frågeställningar som varierade mest mellan
landstingen. Jämtland och Blekinge hade mer än dubbelt så hög användning av hyrläkare
i förhållande till genomsnittet medan Östergötland bara använde hälften så många som landet i
stort, i relation till listan. Möjligheten till stafettläkare är ett viktigt andningshål för
vårdcentraler som behöver överbrygga läkarbristen. Det är viktigt att denna möjlighet inte
stryps innan andra åtgärder för att minska betroendet av hyrläkare får effekt.
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Antal ST-läkare
Totalt fanns 1 863 ST-läkare i allmänmedicin vid landets vårdcentraler hösten 2012.
Skillnaden i satsningen på ST-läkare var stor mellan olika landsting. Halland låg högst med 38
procent fler ST-läkare i allmänmedicin än genomsnittet relaterat till listan. Låg dimensionering
hade framför allt Västmanland, Gävleborg och Östergötland med 47, 39 respektive 23 procent
färre ST-läkare än vad de skulle haft om de legat på samma nivå som landet i stort.
De privata vårdcentralerna är betydligt mindre involverade i specialistutbildningen av
allmänläkare än de offentliga. 81 procent av de offentliga vårdcentralerna hade minst en STläkare medan motsvarande andel bland de privata var 52 procent. I förhållande till antalet listade
hade de offentliga vårdcentralerna ungefär dubbelt så många ST-läkare som de privata.

Behov av ST-läkare
I undersökningen har prövats en metod för att beskriva hur det aktuella antalet ST-läkare
förhåller sig till behovet utifrån att vårdcentralen ska kunna vara fullt bemannad om fem år. Fem
år har valts som tidshorisont för att det är den kortaste tid som specialisttjänstgöringen kan
fullgöras på.
Verksamhetscheferna har ombetts att göra sin bedömning utifrån två olika förutsättningar. Den
ena har utgått från att det uppdrag och den lista som vårdcentralen hade hösten 2012 inte
kommer att förändras de närmaste fem åren. Den andra förutsättningen var att uppdraget ändras
så att det kräver en allmänläkare per 1 500 listade.
Verksamhetschefernas bedömning är att det behövs ytterligare drygt 957 ST-läkare för att
vårdcentralerna ska vara fullt bemannade år 2017 om uppdraget är detsamma som idag. Svaren
visar alltså att verksamhetscheferna anser att en av tre ST-läkare idag saknas för att
bemanningen ska vara i balans om fem år. Om uppdraget skulle utvidgas så att det behövs en
allmänläkare per 1 500 listade bedömer verksamhetscheferna att bristen är totalt cirka 1 700 STläkare. Förutsättningen för att nå målet om en heltidsarbetande specialistläkare per 1 500 listade
om fem år är således att antalet ST-läkare i det närmaste behöver fördubblas.
Stockholm är det enda landsting där ST-dimensioneringen kan anses vara något så när
balanserad i förhållande behoven. Detta samtidigt som det både i Gävleborg och i Västmanland
behövs en tredubbling av antalet ST-läkare om vårdcentralerna ska kunna bemannas med fasta
läkare om uppdraget är oförändrat om fem år.
I flertalet landsting finns det alltså starka skäl att prioritera arbetet med att snabbt öka antalet
ST-läkare i primärvården. Det finns en uppenbar risk att antalet fasta specialistläkare i
primärvården kommer att minska på många håll i landet om ett kraftfullt åtgärdspaket inte
genomförs.
Detta understryks av att läkarnas arbetsmarknad allmänt kan väntas vara god de närmaste åren.
De landsting som inte kan ska skapa en trovärdig bild av att bemanningssituationen kommer att
vara stabil kan riskera att situationen snabbt förvärras.
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Förord
Sveriges läkarförbund anser att Öppna jämförelser är en bra verksamhet som bidrar till att
utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Det behövs dock ett förbättringsarbete för att
potentialen ska tas tillvara. Nya perspektiv behöver föras in. Förändringsarbetet bör målinriktas
till områden där riskerna för kvalitetsbrister är särskilt stora och där patientsäkerheten kan vara
hotad.
Vårdpersonalen – särskilt den med specialistutbildning – är hälso- och sjukvårdens viktigaste
resurs. Tillgången till personal är avgörande både för vårdkvaliteten och för patientsäkerheten.
Hur specialistläkarna fördelas och hur specialistutbildningarna dimensioneras är områden där
det är särskilt angeläget att Öppna jämförelser mellan landstingen kan utvecklas.
Den undersökning som Läkarförbundet redovisar här kan ses som ett första steg i ett sådant
utvecklingsarbete. Undersökningen visar att antalet specialistläkare är otillräckligt i förhållande
till de uppdrag landstingen har gett vårdcentralerna i vårdvalet. Många vårdcentraler kan inte
rekrytera tillräckligt många specialistläkare. Kostnaderna blir stora eftersom vårdcentraler måste
anlita hyrläkare för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Undersökningen visar att det också finns risk
att problemen förvärras. Specialisttjänstgöringen är underdimensionerad i förhållande till
väntade avgångar. Behovet av att öka antalet ST-läkare vid vårdcentralerna är i det närmaste
akut.
Det är landstingen som har ansvaret för att specialisttjänstgöringen dimensioneras så att behovet
av specialistutbildade läkare kan täckas både vid offentliga och privata vårdcentraler.
Undersökningen visar att allt för många landsting inte tagit sitt ansvar. Möjligheterna till
förbättringsarbete är utomordentligt stora. Några landsting har bättre situation än andra och de
öppna jämförelser som presenteras här ger viktigt underlag till lärande mellan landstingen.
Vikten av transparenta redovisningar av hur landstingen fullgör sina uppgifter inom detta
område blir särskilt påtagligt när andelen privat vård ökar. Undersökningen visar att det kan
finnas skäl att närmare studera om specialistutbildningen för läkare i primärvården sker utifrån
konkurrensneutrala förutsättningar.
Öppna jämförelser förutsätter enhetliga mått och bra mätmetoder. Vår kartläggning visar att
webbverktyg gör att mätningar av primärvårdens läkarresurser kan vara både enkla och billiga.
Svante Petterson vid Läkarförbundets avdelning för politik och profession har varit
projektledare för undersökningen och ansvarat för att ta fram denna rapport i samarbete med
Åsa Jaktlund, Läkarförbundets statistiker.

Tack!
Läkarförbundet vill tacka verksamhetscheferna vid landets vårdcentraler, landstingens
vårdvalskontor, förbundets delföreningar, medlemmar med flera för det engagemang som
visats!

9

Inledning
Att primärvården behöver utvecklas och att antalet specialister i allmänmedicin måste öka har
sedan lång tid varit prioriterade verksamhetsmål för Sveriges läkarförbund.
Länge fanns en tydlig enighet mellan olika nationella aktörer om att insatser för att öka antalet
specialister i primärvården var en central utvecklingsfråga i hälso- och sjukvården. Trots att
rekryteringsproblemen kvarstått har frågorna om primärvårdens läkarbemanning tonats ned de
senaste åren. De frågor som satts i centrum för förändringsarbetet är istället patienternas
valfrihet, styrformer, konkurrens och marknad. Den senaste tiden har dock frågan om
läkarbemanningen åter fått ökad aktualitet bl.a. till följd av vårdcentralernas växande beroende
av hyrläkare.
Läkarförbundet har verkat för att föra upp frågorna om valfrihet, konkurrens och mångfald av
vårdgivare på dagordningen. Mycket av det som idag ingår i det obligatoriska vårdvalet i
primärvården har även Läkarförbundet talat för i sitt sjukvårdspolitiska program från år 2004.
Både i det sjukvårdspolitiska programmet och i andra sammanhang har emellertid
Läkarförbundet poängterat att ett fungerande vårdval förutsätter att vårdcentralerna bemannas
med ett tillräckligt antal specialistläkare och det har förutsatts att ett fungerande vårdval
förutsätter en kraftfull förstärkning av läkarresursen. Läkarbemanningen måste vara anpassad
till vårdcentralernas uppdrag.
Utgångspunkten för Läkarförbundets krav när det gäller primärvårdens läkarbemanning är 5 § i
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Lagen anger att primärvården ska svara för befolkningens
behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och
rehabilitering. Lagen säger också att befolkningen har rätt att kunna välja en fast läkare i
primärvården. En bemanning med minst en fast läkare per 1 500 listade invånare är nödvändig
för att det ska vara möjligt att leva upp till lagstiftningens krav. Förbundets uppfattning är att
denna läkare ska vara specialist i allmänmedicin men lagen medger att den fasta läkaren också
kan vara en specialist med annan inriktning.
Läkarförbundets syn på nya styrformer, valfrihet och mångfald i primärvården har alltså utgått
från att vårdcentralerna måste vara bemannade med minst en fast läkare per 1 500 invånare.
Senast Läkarförbundets fullmäktige upprepade detta krav var hösten 2011. Då beslutades också
att förbundet ska göra en utvärdering av det obligatoriska vårdvalet och bl.a. belysa
läkarförsörjningen i vårdvalets primärvård.
Den här rapporten är en första avrapportering av detta utvärderingsuppdrag. Här redovisas
resultaten från en kartläggning av läkarbemanningen i den svenska primärvården.
Kartläggningen omfattar också landstingens dimensionering av ST-tjänster och hur denna
förhåller sig till det framtida behovet av specialistläkare. Kartläggningen har gjorts genom en
enkät till verksamhetscheferna vid samtliga vårdcentraler i landet. Undersökningen har nått en
utomordentligt hög svarsfrekvens och så vitt det kan bedömas har verksamhetscheferna i allt
väsentligt kunnat besvara de frågor som ställts på ett enhetligt sätt. De resultat som redovisas
bör därmed kunna ses som i det närmaste heltäckande och tillförlitliga.
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Undersökningen är unik i den meningen att det är första gången sedan år 1998 som det gjorts en
kartläggning som beskriver den läkarresurs som är tillgänglig på vårdcentralerna för att
tillgodose befolkningens behov primärvård. Det övergripande syftet är alltså att fylla denna
kunskapslucka och skapa underlag för en mer strukturerad framtidsplanering av primärvårdens
läkarförsörjning.
Resultaten av Läkarförbundets enkät kan ses som uppfodrande. Primärvårdens läkarbemanning
förefaller inte ha förbättrats annat än mycket marginellt sedan år 1998. Fördelningen av
läkarresursen mellan och inom landstingen visar på att det finns stora ojämlikheter och att
landstingen inte lever upp till kraven på att vården ska ske på lika villkor. Antalet privata
verksamheter har ökat snabbt men det kan ifrågasättas om landstingen erbjuder de privata
vårdgivarna neutrala förutsättningar när det gäller försörjningen av specialistläkare. Framför allt
visar kartläggningen att det nuvarande antalet ST-läkare i allmänmedicin innebär att
rekryteringssituationen riskerar att förvärras de närmaste åren. Enligt Läkarförbundet måste det
göras en nationell översyn av hur antalet ST i allmänmedicin snabbt kan ökas så att det
motsvarar behovet och utan att det kvalitativa innehållet i tjänstgöringen äventyras. Det är också
nödvändigt att det skapas en mer enhetlig och långsiktig syn på vilken dimensionering av
specialistläkare i primärvården som vi ska ha för att den ska kunna fullgöra de krav som bör
ställas. Det behövs också en mer enhetlig syn på vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna
uppnå de mål som läggs fast.
Det är landstingen som enligt hälso- och sjukvårdslagen har ansvaret för att se till att antalet ST
motsvarar behovet av specialistläkare. Undersökningen har utformats så att den ger alla
landsting ett underlag för hur många ytterligare ST-läkare i allmänmedicin som de lokalt
ansvariga i verksamheterna bedömer att mer det finns behov av för att verksamheten ska vara ha
det antal specialistläkare som krävs i primärvården om fem år. Läkarförbundet ställer dessa
uppgifter till landstingens förfogande och erbjuder sig att på både nationell och lokal nivå
medverka till att bristen på specialistläkare vid vårdcentralerna kan åtgärdas.
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Nationella reformer inom
primärvården
Inledning
Sedan 1960-talet har ansvaret för planering och utveckling av hälso- och sjukvården varit samlat
i landstingen. Primärvården är hälso- och sjukvårdens mest decentraliserade verksamhet.
Oberoende av att det skulle kunna antas att primärvården är det område av hälso- och
sjukvården där lokalt beslutsfattande är mest motiverat och ändamålsenligt, har primärvården
under den senaste 30 åren varit ett område där staten ansett det nödvändigt att gripa in i
landstingens självstyre och använda både lagstiftning och andra åtgärder för att utveckla
verksamheten. En gemensam utgångspunkt för dessa initiativ har varit att landstingen inte
lyckats komma tillrätta med den obalans som präglar den svenska hälso- och sjukvården i
internationella jämförelser. Samt att den decentraliserade öppna vården i vårt land är betydligt
mindre utvecklad i förhållande till den resurskrävande specialiserade hälso- och sjukvården.
Flera av de statliga initiativen har varit särskilt inriktade mot utveckling av specialistläkarnas
verksamhet – både deras roll och antal. För att ge en bakgrund sammanfattas kort de aktuella
initiativ och de ställningstaganden som gjorts när det gäller dimensioneringen av
läkarresursen.

Husläkarlagen
Husläkarlagen (1993:588) som trädde i kraft 1994 kan sägas vara den första i raden av statliga
initiativ när det gäller att från nationell nivå påskynda utvecklingen av primärvården. Den
innebar att alla invånare i Sverige gavs möjlighet att själva välja en husläkare. Huvudsyftet
angavs vara att förbättra tillgängligheten och kontinuiteten, men en viktig bakomliggande faktor
var att öka attraktiviteten bland läkare att välja att arbeta i landstingens primärvård. Ökad
mångfald var ett mål och reformen innebar att det infördes fri etablering av vårdcentraler i
landet.
I reformens förarbeten diskuteras bristen på allmänläkare och att det fanns en oro att antal läkare
inte skulle vara tillräckligt för att husläkaråtagandet skulle kunna fullföljas. Med syfte att
åtgärda bristen infördes en möjlighet att ge dispens från kravet om allmänläkare och särskilda
åtgärder genomfördes för att stimulera andra specialister än allmänläkare att komplettera sin
kompetens. När lagen trädde i kraft fanns 4 188 läkare registrerade. Siffran var oväntad hög och
reformen anses ha lockat läkare till att ansluta sig till det nya systemet.
Enligt propositionen om husläkarlagen var målsättningen att det i genomsnitt skulle finnas en
husläkare på cirka 2 000 invånare. Utifrån den befolkning som då fanns innebar detta att
behovet uppgick till minst 4 325 specialister i allmänmedicin.
Husläkarlagen upphävdes redan efter ett år och ersattes med ett tillägg till hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) där det reglerades att landstingen skulle ge alla möjlighet till en fast
kontakt med en specialist i allmänmedicin. I anslutning till lagändringen upprepades
målsättningen om en läkare per 2000 invånare och landstingen skulle eftersträva denna
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dimensionering av den fasta läkarresursen. Det upprepades också att landstingen allmänt måste
prioritera en utbyggnad av primärvården i fördelningen av resurser till hälso- och sjukvården.

Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården
Nästa statliga initiativ som syftade till att påskynda landstingens utveckling av primärvården är
1999 års Nationella handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården. Genom en särskild
uppgörelse i riksdagen tillfördes landstingen totalt 5,6 miljarder under perioden 2002 – 2004.
Hur resurserna skulle användas reglerades i ett avtal mellan sjukvårdshuvudmännen och
regeringen. Primärvården var ett prioriterat område. Bakgrunden till denna del av
överenskommelsen angavs vara behovet av att ”minska obalansen mellan primärvårdens
åtagande och dess resurser”. En central del av handlingsplanen var att landstingen skulle tillse
att alla invånare tillförsäkras tillgång till en egen vald läkare i primärvården.
Regeringen var tydlig med att en ökad läkartillgång i primärvården var ett av handlingsplanens
viktigaste mål. Det angavs t.ex. att ”önskan med denna handlingsplan för utveckling av hälsooch sjukvården är att stärka primärvården med sin allmänmedicinska generalistkompetens. Det
är just bristen på allmänmedicinsk kompetens som utgör ett av svensk hälso- och sjukvårds
stora problem”.
I avtalet som ligger till grund för handlingsplanen åtog sig sjukvårdshuvudmännen att avsevärt
förstärka läkartätheten i primärvården. Regeringen definierade kvantitativa mål för den
förstärkning som skulle ske och man preciserade att antalet specialister i allmänmedicin i
genomsnitt skulle öka med 170 per år fram till år 2010. Ökningen relateras till att det år 1998
fanns 4 300 heltidsarbetande specialister i primärvården. Aritmetiken ger att den reglerade
ökningen tillsammans med det befintliga antalet heltidsarbetande allmänläkare skulle vara 6 000
senast år 2010. Med det antal invånare som då fanns i landet innebär den angivna bemanningen
att det år 2010 skulle finnas en heltidsarbetande allmänläkare per 1 500 invånare. I
riskdagsbehandlingen skärptes tidsgränsen till att målet skulle nås år 2008.
Handlingsplanen berörde inte frågor om hur landstingen skulle dimensionera
specialisttjänstgöringen utan kraven om ett ökat antal specialister i allmänmedicin utgick enbart
från allmänna uttalanden om vilket årligt nettotillskottet som krävdes för att uppnå de mål som
sattes upp.
Socialstyrelsen utvärderade reformen och konstaterade att det i allt väsentligt inte skett någon
utveckling av primärvården under planperioden. I utvärderingsuppdraget ingick att särskilt följa
utvecklingen av antalet specialister i allmänmedicin. Några sådana uppgifter som kunde
relateras till de mål som beslutats redovisades dock aldrig.

Vårdval i primärvården
Det lagstadgade vårdvalet i primärvården är det senaste initiativet där staten särskilt reglerar
ramarna för landstingen självstyrelsen när det gäller primärvården. Principerna i reformen har
en del likheter med husläkarlagen, men utan begränsningen till att enbart omfatta
läkarinsatserna. Landstingen är från år 2010 skyldiga att införa vårdvalssystem som ger
medborgarna rätt att välja vårdgivare i primärvården. I likhet med husläkarlagen har fri
etablering införts. I vårdvalsreformen är det dock i högre grad landstingen som reglerar de
förutsättningar som vårdgivarna måste uppfylla för att kunna etablera sig. Det är alltså
landstingen som beslutar om uppdraget och de ersättningar som ska utgå.
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En viktig skillnad från tidigare statliga initiativen är att det finns ett tydligt marknadstänkande i
vårdvalsreformen där dynamiska effekter förväntas. Inriktningen är i hög grad att det ska skapas
förutsättningar för konkurrens som är tänkt att sporra vårdens aktörer att förbättra kvalitet och
tillgänglighet. Den ökade mångfalden av vårdgivare väntas stimulera nytänkande och
kostnadseffektiva lösningar som ger förbättrad tillgänglighet. Att primärvården ska erbjuda
möjlighet till fast läkarkontakt anges vara en viktig princip även i vårdvalets primärvård.
De frågor om balans mellan resurser och uppdrag som varit väsentliga teman i de tidigare
nationella initiativen berörs inte närmare i vårdvalsreformen. I ett avseende tangeras dock
frågan om primärvårdens läkarresurs. Det konstateras att bristen på allmänläkare innebär att det
inte varit möjligt för landstingen att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav om fast
läkarkontakt och att detta kan skada primärvårdens trovärdighet. För att underlätta
möjligheterna att följa lagens bestämmelse i denna del ändrades § 5 i hälso- och sjukvårdslagen
så att kravet om att den fasta läkarkontakt skulle vara en specialist i allmänmedicin togs bort.
Från och med år 2009 kan denna uppgift fyllas av andra specialister än i allmänmedicin.
Förändringen syftade också till att förbättra förutsättningarna för konkurrens mellan vårdgivare.
Även om det genomförts ett stort antal utvärderingar och uppföljningar av primärvårdens
vårdval torde det kunna sägas att det är för tidigt att kunna ge en samlad bild av vilka effekter
reformen haft. I de rapporter som hittills presenterats beskrivs dock reformen vara en stor
framgång. Tillgängligheten till primärvården har förbättrats. Attitydundersökningar bland
befolkningen visar att valmöjligheterna uppfattas som positiva. Produktionen – framför allt av
läkarbesök – förefaller ha ökat även om ökningen började innan reformen genomfördes.
En fråga som getts stor uppmärksamhet är att utbudet i form av antal vårdcentraler har ökat från
åren innan reformen. Det har beskrivits att antalet ökat med 200 eller mer än 20 procent och att
befolkningens närhet till vårdutbudet därmed förbättrats.
Vad gäller den fria etableringen och utvecklingen mot ökad mångfald finns en tydlig
överensstämmelse med de mål som satts upp för vårdvalsreformen. Enligt de uppgifter som
redovisas drivs i stort sett samtliga nya vårdcentraler i privat regi. Flera landsting som tidigare
saknat eller haft ett begränsat antal privata vårdcentraler har haft en dynamisk utveckling.
Utvärderingar av vårdvalets effekter vad gäller frågor om personalen och personalförsörjningen
lyser dock med sin frånvaro. Vare sig nationellt eller i landstingen finns några utvärderingar
med denna inriktning. Det förekommer heller inte någon analys av hur de uppdrag och
åtaganden som landstingen formulerat för primärvården förhåller sig till den personalresurs som
är tillgänglig.
Intrycket efter att ha tagit del av den mängd uppföljningar och utvärderingar som gjorts både
nationellt och lokalt är att de uppdrag och åtaganden som regleras i de lokala vårdvalssystemen i
allt väsentligt har förutsatts kunna fullgöras av de personalresurser som fanns tillgängliga i
samband med att reformen genomfördes utan att dessa frågor närmare analyserats. Även om det
inte diskuteras i någon utvärdering kan det ha funnits en tanke om att de dynamiska effekterna
av konkurrensen skulle få till effekt att tillgången till specialistutbildad personal skulle komma
att reglera sig själv efter utbudet. Till en del kan detta antas ha skett och där det ökade beroendet
av bemanningsföretag för att driva verksamheterna är ett uttryck för detta.
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Dimensioneringen av
specialisttjänstgöringen
Landstingens ansvar
Det är landstingen som har ansvaret för att tillse att det finns specialistutbildad personal i den
omfattning som krävs för att invånarnas behov av vård ska kunna tillgodoses med
tillfredställande patientsäkerhet. Staten har ansvaret för dimensioneringen av grundutbildningen
av läkare men planeringen och finansieringen av den tjänstgöring som leder fram till att läkarna
får sin specialistkompetens är ett exklusivt ansvar för landstingen.
Av 15 § i HSL framgår att det i landstingens uppgifter ingår att erbjuda möjlighet till läkares
specialisttjänstgöring ”i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare
med specialistkompetens i klinisk verksamhet”.
Utöver det utbyte av specialistläkare som sker över landsgränsen är det landstingens
dimensionering av specialisttjänstgöringen som avgör tillgången på specialistutbildade läkare
inom olika verksamhetsområden. Tidsperspektiven är förhållandevis långa och det finns tydliga
nationella perspektiv på hur landstingen fullgör detta ansvar eftersom läkarnas arbetsmarknad är
nationell och till och med internationell i vissa delar. Trots att frågan om tillgång till och
fördelning av specialistutbildade läkare av olika kategorier ständigt är aktuell i diskussionen om
hälso- och sjukvårdens utveckling har det inte gjorts någon nationell genomlysning av hur
landstingen fullföljer sitt lagstadgade ansvar att planera specialisttjänstgöringen utifrån det
framtida behovet av läkare inom olika verksamhetsområden.
Under senare år har utvecklingen gått mot att en allt större del av hälso- och sjukvården drivs i
annan driftsform än landstingen. Hur specialisttjänstgöringen planeras och vilka enheter som
ST-läkarna fullgör sin tjänstgöring vid har tydliga kopplingar till frågeställningar om
konkurrensneutrala villkor. Om, och i så fall, i vilka former som det bör ske en samverkan
mellan landstingen och de privata vårdgivarna i frågor om planering och genomförande av
specialisttjänstgöring för läkare har inte analyserats.
Frågorna om hur systemet för specialisttjänstgöring fungerar och om de fyller de krav som bör
ställas i den moderna hälso- och sjukvården har således inte varit föremål för någon mer
målinriktad nationell utvärdering eller översyn vid sidan av att Riksrevisionen berörde frågan i
sin rapport om det statliga stödet till psykiatrin. Lokalt har de interna revisionskontoren i en del
landsting granskat systemen för den strategiska planeringen av bl.a. specialisttjänstgöringen. I
flera landsting har revisorerna riktar ganska stark kritik mot att det saknas former för hur
planering av specialisttjänstgöringen relateras till hälso- och sjukvårdens behov och att det
saknas fungerande organ för den strategiska personalplaneringen. Några av dessa interna
revisionsrapporter i landstingen sammanfattas i Riksrevisionens rapport, se nedan.
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Riksrevisionens synpunkter
Riksrevisionen har i sin granskning av effektiviteten i det statliga stödet till psykiatrin (RiR
2009:10) bl.a. studerat läkarutbildningen med inriktning mot psykiatri och där gjort iakttagelser
som har mer allmän karaktär än att enbart beröra det psykiatriska området. Vissa av de frågor
Riksrevisionen lyfte fram i sin rapport utgjorde en bakgrund till översynen av grundutbildningen
för läkare (Dir 2011:96).
Utöver de frågor som behandlas i utredningen om läkarnas grundutbildning berörde
revisionsrapporten också systemet för planeringen av specialisttjänstgöringen. Här
sammanfattas de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisar i dessa
frågor i sin rapport.
Riksrevisionen konstaterar att specialisttjänstgöringen (ST) utgör det tredje steget i
läkarutbildningen och att antalet läkare som vidareutbildas i olika medicinska specialiteter beror
på det antal ST-tjänster landstingen tillsätter. Det konstateras att planeringen av ST-tjänster sker
på olika sätt i olika landsting; ”med mer eller mindre överblick och framförhållning”.
Dimensioneringen styrs enligt rapporten framför allt på ett decentraliserat sätt av de enskilda
verksamheterna. En del landsting avsätter särskilda medel för verksamheten och på några håll
har det etablerats vissa former för planering. Enligt rapporten styrs dock det faktiska antalet ST
främst av ett samspel mellan utbud och efterfrågan och det konstateras att specialiteternas
attraktionskraft och individernas val har starkt genomslag för den totala dimensioneringen
mellan specialiteter.
Generellt konstateras att anpassningen av läkarutbildningen till arbetsmarknadens behov är en
komplex fråga, bland annat därför att utbildningen tar många år i anspråk och det är den
framtida arbetsmarknadens behov som behöver fyllas, snarare än att den befintliga
vårdstrukturen får vara styrande. Behoven är enligt Riksrevisionen i sin tur beroende av en
mängd olika omständigheter. Inte bara pensionsavgångar, in- och utvandring, arbetstider
etcetera utan även av landstingens ekonomi. ”Arbetsmarknaden” för vårdpersonal är dessutom
inte en, utan flera. Yrken och specialiteter är många, och de menar att geografin skapar
delarbetsmarknader. Det konstateras att läkare är den yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården
som har den största geografiska rörligheten, både inom landet och internationellt.
När det gäller det Nationella planeringsstödet (NPS) anges att Socialstyrelsen år 2006 tog
initiativ till att NPS inte längre skulle ha uppdraget att bedöma behovet av läkare utan enbart
beskriva tillgång och efterfrågan. Riksrevisionen ifrågasätter att läkarnas arbetsvolym i arbetade
timmar inte ingår i underlaget för NPS och de menar att rapporter som redovisas av NPS är
ofullständigt som underlag för planering av läkartillgången.
Riksrevisionen konstaterar också att landstingen inte kunnat upprätthålla ett samband mellan
utbildningsplanering och sjukvårdsplanering samt att den långvariga bristen på psykiater och
allmänläkare är ett uttryck för detta. Revisorerna menar att landstingens ansvar för handledning
av blivande läkare och specialister förefaller vara oklart. Varje landsting har ett
huvudmannaansvar för hela hälso- och sjukvårdens försörjning med specialistläkare inom sitt
geografiska område. Alltså inte bara för den vård som bedrivs i landstingens egen regi utan även
för den privata vården. Vidare finns enligt revisorerna en konflikt mellan det enskilda
landstingets kortsiktiga och långsiktiga intressen när det gäller utbildning. Utbildning är en
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investering som kostar handledningsresurser under den tid utbildningen pågår, medan
avkastningen i form av färdigutbildad personal visar sig först senare. Riksrevisionen menar att
vissa landsting (inte alla) har möjligheter att minska sina utbildningskostnader genom att
rekrytera färdigutbildad personal från andra landsting och från utlandet samt att detta kan
minska deras intresse för långsiktig utbildningsplanering. Man anger att utflyttningsregioner i
stället kan belastas med ökade utbildningskostnader och/eller försvårad läkarbrist.
Riksrevisionen menar att det finns skäl som talar för att det skulle behövas ett starkare
planeringsansvar på nationell nivå och att den utformning som Socialstyrelsens Nationella
planeringsstöd idag har inte löser problemen.
Riksrevisionens rekommendation till regeringen är att tillsätta en översyn för att förtydliga
landstingens åligganden i samband med läkarnas specialisttjänstgöring och Socialstyrelsens i att
ge nationellt planeringsstöd.

Socialstyrelsens Nationella
planeringsstöd
Inledning
Socialstyrelsen har regerings uppdrag att redovisa bedömningar av utbud och efterfrågan på
läkare, barnmorskor och sjuksköterskor samt tandvårdspersonal. Detta görs i det så kallade
Nationella planeringsstödet (NPS). Sedan år 2003 tas det kontinuerligt fram olika rapporter.
Syftet är att stödja landstingens personalplanering. En referensgrupp finns knuten till
verksamheten där bl.a. Läkarförbundet och Sveriges kommuner och landsting ingår.
Socialstyrelsens beräkningar utgår i första hand från det s.k. legitimationsregistret (HOSP) över
antalet personer med legitimation för olika vårdyrken. Detta samkörs med register från SCB:s
och på så sätt tas det fram uppgifter om hur många personer med legitimation som arbetar i den
svenska hälso- och sjukvården. Nationella uppgifter om arbetstider saknas dock vilket innebär
att den faktiska arbetsvolymen som utförs inte ingår i planeringsstödets underlag. Uppgifterna
presenteras med två års eftersläpning. Vissa aktuella uppgifter om det bedömda
rekryteringsläget för olika personalkategorier bl.a. specialistläkare och ST-läkare inhämtas
genom en enkät till landstingen.

2013 års rapport om tillgång och efterfrågan på bl.a. allmänläkare
I den rapport som presenterades i januari 2013 konstateras att tillgången på läkare allmänt har
ökat med 33 procent mellan 1995 och 2010. Två tillskott av bl.a. läkare under perioden lyfts
fram. Det ena gäller dem som utbildats i andra länder – både svenskar och andra. Totalt utgjorde
dessa 23 procent av samtliga yrkesverksamma läkare år 2010. Det andra är att antalet som är
yrkesverksamma efter 65 år ökat snabbt och år 2010 var nio procent av de läkare som arbetat
under året 65 år eller äldre.
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Socialstyrelsens allmänna bedömning är att efterfrågan på läkare även fortsatt kommer att vara
större än tillgången, framför allt på specialistläkare. Ett fortsatt betydande inflöde av läkare från
andra länder bedöms vara en förutsättning för att läkartätheten i landet ska kunna upprätthållas.
Antalet specialistläkare uppgick år 2010 till 25 380 varav 5 895 (23 procent) var allmänläkare.
Det konstateras att allmänmedicin är den specialitet som har högst andel i åldersgruppen 55 år
och äldre. Medianåldern i specialiteten var 56 år och ökning mellan 1995 och 2010 är hela nio
år.
I 2013 års rapport redovisar Socialstyrelsen för första gången en prognos över tillgången till
specialistläkare i ett något längre perspektiv, fram till år 2025. Prognosen bygger på
förutsättningen att utbildningsvolymen för olika specialiteter blir oförändrad och att alla färdiga
specialister får anställning.
Enligt prognosen kommer antalet specialister totalt sett att öka med 18 procent fram till år 2025.
Utvecklingen är dock högst olika för olika specialiteter. T.ex. prognostiseras att antalet
ortopeder ökar med 10 procent. Detta kan ställas i relation till att antalet allmänläkare väntas
minska med totalt 32 procent fram till år 2025 om prognosens förutsättningar infrias.
Det kan alltså konstateras att det planeringsunderlag som Socialstyrelsens Nationella
planeringsstöd redovisade januari 2013 innebär att primärvårdens grundläggande läkarresurs i
form av allmänläkare skulle kunna komma reduceras med en tredjedel under de närmaste 12
åren. Detta samtidigt som det totala antalet specialistläkare väntas öka med 18 procent.
Bakgrunden till den kraftiga minskningen analyseras inte närmare i rapporten. Det bör dock
kunna antas att specialitetens åldersfördelning och där specialisttjänstgöringen inte
dimensionerats utifrån avgångarna är den huvudsakliga bakgrunden.
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SKL:s arbete med primärvårdens
försörjning av specialistläkare
Planeringsunderlag till landstingen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedriver verksamhet som syftar till att ge landstingen
underlag för personal- och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Denna
verksamhet är inriktad mot att genom intressebevakning verka för att relevanta
yrkesutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ska ha rätt
dimensionering, innehåll och form.
Den senaste rapporten som rör läkarförsörjningen är från juni 2011 ”Blivande specialistläkare,
ST 2011 – 2015”. Rapporten, som definieras som ett referens- och diskussionsunderlag om
tillgången på specialistläkare, beskriver antalet ST-läkare år 2010 enligt redovisningar från
landstingen. Uppgifterna om antalet specialistläkare är framförallt hämtade från Socialstyrelsens
Nationella planeringsstöd (NPS). Uppgifterna i rapporten redovisas inte nedbrutna till
landstingsnivå.
Syftet med redovisningen anges vara att uppmärksamma eventuella obalanser mellan tillgång
och efterfrågan på specialistläkare och ge en bild av de pensioneringar som väntas ske fram till
år 2021. Den metod som används för att identifiera obalanserna mellan antalet ST-läkare och
antal specialister inom olika specialiteter är att räkna fram en kvot mellan dessa, där en relation
mellan antalet ST-läkare och specialister enligt NPS på 1/5 innebär oförändrad volym och där
tal under respektive över detta ger en ökad respektive minskad volym.
Enligt rapporten fanns det år 2010 1 841 ST i allmänmedicin och antalet specialister i
allmänmedicin uppgick enligt NPS till 5 734 år 2008. Allmänmedicin gavs således en kvot om
3,1 vilket innebär att den dåvarande ST-dimensioneringen bedömdes ge en viss ökning av
antalet specialister. I rapporten diskuterades hur åldersfördelningen inom olika specialiteter kan
väntas påverka utvecklingen. Allmänmedicin konstaterades vara den större specialitet som hade
högst andel äldre – 51 procent av den verksamma kåren var 55 år eller äldre. Detta angavs vara
en förutsättning som måste beaktas i planeringen.
Rapporten ger inte någon tydlig indikation om att antalet ST i allmänmedicin nationellt skulle
vara för litet i förhållande till väntade avgångar. Snarare kan det tvärt om antas att landstingen
uppfattar att de uppgifter som redovisas i SKL:s rapport innebär att det inte finns några
egentliga skäl att närmare analysera om det fanns behov av att öka antalet ST-läkare i
allmänmedicin vid sidan av de behov som kunde motiveras av lokala förhållanden.
Vad som inte tydliggörs i rapporten är dock att de beräkningar som presenterades baserades på
det antalet allmänläkare som fanns år 2008 enligt NPS. Någon bedömning av hur detta antal
förhöll sig till behovet av specialister i allmänmedicin gjordes inte. Reflektionen är här att
situationen år 2008 naturligen inte var något undantag från den allmänna brist på specialister i
allmänmedicin vid vårdcentralerna som gällt under lång tid. Den egentliga slutsats som kunde
dras av rapporten kan därmed antas vara att de vakanser man hade år 2008 sannolikt skulle
komma att bestå under perioden fram till år 2015. Att rapporten inte heller diskuterar t.ex. hur
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tjänstgöringsgraden kan väntas komma att påverkas av den snabba generationsväxlingen är
också en viktig brist i SKL:s senast presenterade planeringsunderlag vad gäller specialistläkare i
allmänmedicin.

Sveriges viktigaste jobb
Hösten 2012 startade SKL en fyraårig kommunikationssatsning om Sveriges viktigaste jobb.
Satsningen är ett led i det strategiska arbetet för att trygga den långsiktiga personalförsörjningen
inom vården och omsorgen i stort. Ambitionen är att föra ut information, bemöta myter med
fakta och skapa nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns.
Vad gäller läkarförsörjningen konstateras allmänt att arbetsmarknaden är bra och att tillgången
till läkare väntas öka. Det konstateras också att läkare måste förmås att välja de specialiteter där
efterfrågan är störst.
De insatser SKL särskilt pekar på som medel att möta det kommande behov av läkare är att:




antalet läkare som examineras måste öka och arbetsgivarna måste se till att den
verksamhetsförlagda utbildningen håller hög kvalitet,
arbetsgivarna bör bli bättre på att styra antalet platser för specialiseringstjänstgöring till de
områden där behoven är störst och brist riskerar att uppstå,
läkare måste förmås välja de specialiteter där behoven är störst och här nämns särskilt
psykiatri och allmänmedicin.

Vilka konkreta åtgärder som ska genomföras i frågor om läkarförsörjningen inom ramen för
denna kommunikationssatsning har inte redovisats.

Strategi för att minska beroendet av hyr- och stafettläkare
Att primärvården – särskilt i de glesare befolkade delarna av landet – sedan lång tid varit
beroende av hyr- och stafettläkare för att bemanna vårdcentralerna är ett av de tydligaste
uttrycken för att primärvårdens strategiska personalplanering inte fungerar. Beroendet av
hyrläkare har varierat över tid. Användningen och kostnader har dock ökat starkt under senare
år. SKL har inte redovisat någon närmare analys av de bakomliggande orsakerna. Det har dock
nämnts att vårdgarantin med sina krav på tillänglighet och den ökade konkurrensen mellan
vårdcentraler kan ha bidragit till detta.
Beroendet av hyr- och stafettläkare innebär betydande merkostnader för landstingen. Några
tydliga beräkningar uppdelade på olika delområden har dock inte redovisats. Det talas om att
den årliga kostnaden ligger på drygt två miljarder kronor. Det konstateras också att de stora
kostnaderna ligger i de kvalitetsbrister som uppstår och kostnader för onödig administration.
Den totala årliga kostnaden har av SKL uppskattas vara i storleksordningen fyra miljarder, om
dessa kostnader räknas in. Läkarna står för huvuddelen av kostnaderna. Primärvården och
psykiatrin är de två verksamhetsområden som dominerar.
Landstingens problem med att vara beroendet av bemanningsföretag för att kunna driva centrala
delar av sin verksamhet förfaller att ha nått en kritisk punkt under 2011-2012 då behovet av
samordnade åtgärder blivit uppenbart. Situationen är mest kritisk i landbygdsområden. År 2011
fattade SKL ett kongressbeslut om att beroendet av bemanningsföretag i vården ska minska. På
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uppdrag av landstingsdirektörerna tog en arbetsgrupp av personaldirektörer under våren 2012
fram ett handlingsprogram. Detta har sedan använts som underlag för att utarbeta en gemensam
strategi mellan landstingen. Stategin fastställdes av landstingsdirektörsföreningen i november
2012 och presenterades i en debattartikel i DN den 7 december undertecknad av ledande
politiska företrädare i SKL.
Strategin lyfter fram arbetsmiljön och patientsäkerhet som centrala förbättringsområden som
kan påverkas av ett minskat beroende av bemanningsföretag. Dagens svårigheter att kunna
erbjuda patienterna den kontinuitet de efterfrågar anges vara ett huvudproblem. Det anges
vidare att den nuvarande situationen innebär att landstingen har svårt att fullgöra sitt
utbildningsuppdrag när det gäller AT, ST och de medellånga vårdutbildningarna. Den stora
mängden inhyrd personal anges äventyra möjligheterna till handledning med god kvalitet. Det
sätts ett mål om att beroendet av långsiktiga bemanningslösningar från bemanningsföretag ska
ha avvecklats senast under år 2016 och att kostnaderna ska ha halverats senast år 2014.
Enligt strategin är den viktigaste långsiktiga åtgärden att ”stärka landstingens/regionernas
arbetsgivarvarumärke” och att på så sätt uppfattas som en ”attraktiv arbetsgivare”. Bakgrunden
till behovet av att bli en mer attraktiv arbetsgivare anges vara att privat vård utvecklas snabbt
genom bl.a. vårdvalet. Kontinuerliga effektiviseringar, bättre produktionsplanering och bättre
utnyttjande av olika yrkeskategorier anges också som nödvändiga inslag i det långsiktiga
arbetet.
Förbättrad kompetensplanering, med en samordnad styrning och dimensionering av
utbildningsplatser för ST, anges vara en i sammanhanget viktig åtgärd som ska genomföras i det
långsiktiga perspektivet. Det anges att utbildningen måste koncentreras till de specialiteter som
har stora personalbehov och allmänmedicin samt psykiatri är de områden som nämns. Det ska
göras en översyn av vilka åtgärder som kan genomföras för att stimulera äldre anställda att
arbeta vidare. Exempel på sådana åtgärder anges vara alternativa arbetstider eller erbjudanden
om andra arbetsuppgifter som handledning, mentorskap för yngre och nya medarbetare.
Kortsiktigt ska landstingen tillämpa en restriktiv användning av hyrläkare. Bemanningsföretag
ska upphandlas utifrån en gemensam kravspecifikation. Landstingen åtar sig vidare att ”inte
bedriva aggressiv marknadsföring mot varandra när det gäller rekrytering inom bristområden”.
Det anges att man ska söka samarbete med bl.a. de fackliga organisationerna i genomförandet
av strategin.
Uppföljningen ska bl.a. ske genom att landstingsdirektörsföreningen löpande får redovisning av
hur kostnaderna för bemanningsföretag utvecklas.

Kommentar kring strategin
Intressant är att det antyds att läkarbristen i primärvård och psykiatri gått så långt att den
riskerar att bli självgenererande. Detta i den meningen att den drar undan förutsättningarna för
den specialisttjänstgöring som är förutsättningen för att bristen ska kunna lösas. Att ge äldre
läkare möjlighet att fungera som handledare är en intressant vinkling i det sammanhanget.
Det är påtagligt att strategin så tydligt tar sin utgångspunkt i att landstingen agerar som
producent av hälso- och sjukvård. Invånarperspektivet saknas i allt väsentligt.
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Formuleringarna kring utvecklingen av vårdvalet och att arbetsgivarvarumärket behöver stärkas,
kan tolkas som att strategin tar sin utgångspunkt i att den landstingsdrivna vården måste stärka
sin ställning som konkurrent till de privat drivna verksamheter, med offentlig finansiering som
håller på att växa fram.
De privata drivna verksamheterna är beroende av att landstingen planerar specialistutbildningen
efter det samlade behovet av specialister. De privata vårdgivarna drabbas på samma sätt som
landstingen av den rådande bristen på specialister. Den utformning och inriktning som strategin
getts visar på ett i det närmaste akut behov av att privata vårdgivarna ges förutsättning att utöva
inflytande över systemet för hur specialistutbildningarna planeras, för att det ska kunna
garanteras konkurrensneutrala förutsättningar i frågor om läkarförsörjningen.
Bakgrunden till de problem som strategin syftar till att hantera ligger framför allt i landstingens
oförmåga att leva upp till sitt ansvar att planera försörjningen av specialistläkare till
vårdcentralerna. Verksamheternas uppdrag har inte anpassats till den aktuella tillgången till
specialistutbildad personal.
Som framgått är strategin i det kortare perspektivet inriktad mot att tillämpa en restriktiv
användning av hyrläkare och att snabbt halvera kostnaderna för inhyrd personal. Läkarförbundet
är förundrat över tanken om att bristen på specialistläkare ska hanteras på detta sätt. Inhyrd
personal kan ha en viktig funktion i att stabilisera verksamhetssituationen när det uppstår
vakanser och kan göra det möjligt att överbrygga situationer som annars kan innebära att
personalen söker sig till bättre bemannade verksamheter.
Läkarförbundet avser att återkomma med synpunkter på hur strategin för att minska beroendet
av inhyrd personal i vården lämpligen kan vara utformad. Eftersom det är landstingen som bär
ansvaret för den uppkomna situationen är det dock rimligt att landstingen också tar
huvudansvaret för konsekvenserna inklusive de ökade kostnader som hyrläkare kan ge.
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Resultat av Läkarförbundets
bemanningsenkät
Inledning
Läkarförbundets undersökning av läkarbemanningen i den svenska primärvården har gjorts med
ambitionen att beskriva den läkarresurs som finns tillgänglig för att erbjuda befolkningen en fast
läkarkontakt i enlighet med kraven i HSL. En annan ambition har varit att beskriva tillgången
till ST-läkare i primärvården och framför allt att ge underlag för att bedöma hur den nuvarande
dimensioneringen av ST-tjänster förhåller sig till det behov av sådana tjänster som ansvariga
inom vårdcentralerna bedömer att det finns.
Undersökningen är unik i den meningen att det är den första sedan år 1998 där vårdcentralernas
faktiska läkarresurser omräknade till heltider redovisas på ett sätt som gör det möjligt att göra
jämförelser mellan landsting samt offentlig och privat vård. Redovisningen av antalet STtjänster i primärvården är inte unik, utan SKL har samlat in sådana uppgifter. Däremot har det
inte tidigare gjorts några försöka att beskriva hur många ST-läkare som det finns behov av för
att fylla det framtida behovet av specialister i allmänmedicin.
Idag finns drygt 1 160 vårdcentraler i funktion i landet (se metoddel, urvalsram). Underlaget för
rapporten är en enkät till ansvariga verksamhetschefer vid vårdcentralerna. I stort sett samtliga
vårdcentraler i landet har besvarat Läkarförbundets enkät (98,5 procent).
Mer om undersökningens metod m.m. finns i avsnitt Metod.
De regionala jämförelser som görs i redovisningen av materialet avser framförallt landets 21
olika landsting. Primärvården i Norrtälje kommun särredovisas i flertalet fall från Stockholms
läns landsting eftersom man där driver det så kallade Tiohundraprojektet som bl.a. innebär att
vårdcentralernas uppdrag delvis utgår från en gemensam politisk organisation mellan
kommunen och landstinget. Från år 2013 ingår primärvården i Tiohundra i vårdval Stockholm.
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Antalet specialistläkare i primärvård (tabell 1 och 2 samt figur 1)
Tabell 1. Antalet specialistläkare i primärvården oktober/november 2012, heltider.
Specialitet

Fasta

Vikariat över en
månad

Summa

3 888,0

651,9

4 539,8

Geriatriker

39,7

8,3

48,0

Barnläkare

30,6

4,6

35,1

Gynekolog

10,5

0,8

11,3

Allmänläkare

Annan specialist
Totalt (Riket)

105,4

44,6

150,0

4 074,1

710,1

4 784,3

Tabell 2. Specialistläkare omräknat till heltider oktober/november 2012.
Landsting

Antal fasta och
längre vik

Andel längre vik,
heltider

Andel läkare,
heltider, >65 år

Andel annan
specialitet än
allmänmedicin

Andel läkare,
heltider, privat
sektor

Blekinge

83,1

25 %

10 %

4%

27 %

Dalarna

129,2

27 %

9%

5%

14 %

Gotland

27,9

19 %

18 %

8%

29 %

Gävleborg

159,5

19 %

4%

6%

31 %

Halland

160,1

16 %

6%

5%

45 %

Jämtland

77,5

19 %

5%

1%

11 %

Jönköping

169,3

13 %

9%

3%

25 %

Kalmar

130,5

13 %

5%

3%

17 %

Kronoberg

102,6

12 %

8%

3%

29 %

Norrbotten

142,1

26 %

4%

2%

13 %

21,8

6%

21 %

2%

29 %

611,7

11 %

7%

8%

38 %

Norrtälje
Skåne
Stockholm

1 055,5

11 %

7%

3%

56 %

Sörmland

120,7

25 %

8%

9%

31 %

Uppsala

189,0

15 %

10 %

5%

42 %

Värmland

140,2

19 %

9%

3%

17 %

Västerbotten

131,6

15 %

7%

4%

17 %

Västernorrland

108,8

14 %

9%

4%

33 %

Västmanland

132,0

18 %

7%

7%

60 %

Västra Götaland

759,2

15 %

8%

8%

38 %

Örebro

117,2

18 %

7%

4%

14 %

Östergötland

214,9

13 %

5%

5%

17 %

Totalt (Riket)

4 784,3

15 %

8%

5%

36 %
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Figur 1. Andel av primärvårdens specialistläkare som arbetar i privat verksamhet. Andel av de fasta läkarna och de
med längre vikariat som arbetar vid privata vårdcentraler oktober/november 2012.

Resursen specialistläkare i den svenska primärvården omräknat till heltider uppgick hösten 2012
till 4 784. Av dessa var 4 074 fast verksamma inom vårdcentralerna och 710 (15 %) arbetade på
vikariat tänkt att pågå minst en månad.
Norrtälje hade den högsta andelen fasta läkare relativt vikarier, 94 procent. Flertalet övriga
ligger kring 10 – 15 procent vikarierande läkare. Sörmland, Dalarna, Norrbotten och Blekinge
rapporterade en relativt något högre andel längre vikariat cirka 25 procent.
I samband med primärvårdens vårdvalsreform ändrades hälso- och sjukvårdslagens tidigare
bestämmelse om att den fasta läkaren i primärvården skulle vara specialist i allmänmedicin.
Bakgrunden var att man ansåg att bestämmelsen inte fungerade bl.a. utifrån de problem som
fanns att rekrytera specialister i allmänmedicin. Det bedömdes att det skulle underlätta
landstingens möjligheter att erbjuda fast kontakt med specialistläkare i primärvården om den
togs bort.
Effekten av denna förändring av hälso- och sjukvårdslagen har tidigare följts upp genom att
Socialstyrelsen studerat landstingens regelböcker för primärvårdens vårdval. Socialstyrelsen
konstaterar att landstingen angivit att allmänmedicin ska vara den grundkompetens som ska
erbjudas av vårdcentralerna, men att regelböckerna medger att andra specialister än
allmänmedicinare kan knytas till verksamheten som fasta läkare.
Resultatet av undersökningen visar att vårdcentralerna i begränsad omfattning använt
möjligheten att knyta andra specialister än allmänläkare till verksamheten. I relation till den
totala läkarbemanningen svarar andra specialister än allmänläkare för fem procent av den totala
läkarresursen som är tillgänglig för att erbjuda en fast läkarkontakt.
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Antalet geriatriker vid vårdcentralerna uppgick hösten 2012 till motsvarande 48 heltider (en
procent av läkarresursen), antalet barnläkare var 35 heltider och gynekologer motsvarade elva
heltider. Den största gruppen, förutom allmänläkare, med totalt motsvarande 150 heltider var
andra specialiteter än de nyss nämnda.
Sörmland, Västra Götaland, Skåne och Gotland har något högre andel andra specialister än
allmänläkare knutna till vårdcentralerna jämfört med övriga landsting.

65 år och äldre (tabell 2)
Av de 4 784 fasta och längre vikarierande heltiderna var 359 personer 65 år eller äldre (åtta
procent). I Norrtälje och Gotland svarar läkare 65 år och däröver för cirka en femtedel av
verksamheten. I Uppsala, Blekinge, Dalarna, Jönköping, Värmland och Västernorrland var
nästan var tionde heltidsresurs äldre än 64 år.

Läkare som arbetar i privata vårdcentraler (tabell 2 och figur1)
Av den totala läkarresursen fasta plus längre vikariat fanns 36 procent i privat drivna
vårdcentraler. År 1998 var andelen läkare verksamma i privat vård 12 procent. Det har alltså
skett en tredubbling på 15 år av den andel av primärvården som drivs i annan driftsform än
landstingen.
Som beskrivs senare har de privata enheterna något lägre grad av vakanser i förhållande till de
offentliga. Den reella andelen privat verksamhet kan därmed antas vara någon procentenhet
lägre nyss nämnda. I flera andra tidigare redovisningar har andelen privat verksamhet i
primärvården uppskattas utifrån antal vårdcentraler och då angivits vara drygt 40 procent. Den
fördelning som här visas bör ge en mer rättvisande bild av förhållandet mellan privat och
offentlig driven verksamhet eftersom de privat drivna vårdcentralerna i genomsnitt är mindre än
de offentliga.
Västmanland är det landsting som har den högsta andelen privat verksamhet. 60 procent av den
fasta läkarresursen finns på privata vårdcentraler. Utöver Västmanland har också Stockholm en
övervikt i privat drift – 56 procent. Halland och Uppsala har över 40 procent, följt av Skåne och
Västra Götaland med 38 procent. (figur 1)
Låg andel i privat verksamhet – alla med mindre än hälften av genomsnittet i landet har
Jämtland, Norrbotten, Örebro, Dalarna, Kalmar, Värmland, Västerbotten och Östergötland.
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Läkartäthet (tabell 3 och figur 2)
Tabell 3. Rangordning mellan landsting efter antal listade per läkare år 2012 och 1998
samt antal listade per fast läkarresurs.
Landsting 1)

Rangordning -98 2)

Förändring i
rangordning
1998-2012

Antal listade
per läkare
2012

Jämtland

1

0

1 584

Gävleborg

3

+1

1 735

Kronoberg

10

+7

1 739

Uppsala

17

+13

1 745

Norrbotten

5

0

1 755

Blekinge

8

+2

1 778

Stockholm

15

+8

1 778

Kalmar

12

+4

1 796

Halland

20

+11

1 872

4

-6

1 902

Jönköping

21

+10

1 955

Värmland

7

-5

1 970

Västerbotten

6

-7

1 995

Östergötland

13

-1

2 018

Skåne

14

-1

2 051

Västra Götaland

16

0

2 077

Gotland

19

+2

2 141

Dalarna

2

-16

2 181

Västmanland

Västernorrland

9

-10

2 216

Sörmland

18

-2

2 275

Örebro

11

-10

2 422

1)
3)

3)

2)

Norrtälje har räknats in i Stockholm Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1998:2*
Observera att läkarresursen ej definierats på samma sätt 1998.

Figur 2. Primärvårdens läkartäthet oktober/november 2012. Antal listade per heltidsarbetande fast specialistläkare och
läkare på längre vikariat.
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Läkartätheten i den svenska primärvården hösten 2012 var i en heltidsarbetande specialistläkare
per 1 942 listad. Med läkartäthet menas här fasta läkare och läkare på längre vikariat, räknat i
heltider, i relation till antalet listade. (figur 2)
I relation till Nationella handlingsplanens och Läkarförbundets mål om en allmänläkare per
1 500 invånare betyder detta att primärvården behöver förstärka sin läkarbemanning med 1 400
heltidsarbetande specialistläkare det vill säga 30 procent.
De regionala skillnaderna mellan landstingen är förhållandevis stora. Mellan de landsting som
har den högsta respektive lägst läkartätheten skiljer mer än 800 listade per läkare. (figur 2).
Jämtland är det landsting som rapporterat den högsta läkartätheten med närmare 1 600 listade
per heltidsarbetande specialist eller 350 färre listade per läkare än i landet som helhet.
Gävleborg, Kronoberg, Uppsala, Kalmar, Norrbotten, Blekinge, Stockholm och Kalmar tillhör
en grupp som ligger något över snittet i riket, cirka 1 750 listade per läkarresurs. Dalarna,
Västernorrland, Sörmland och särskilt Örebro är landsting som har lägre täthet än övriga
landsting vad gäller fasta och vikarierande specialister i primärvården. Stockholm är ensamt
bland storstadsregionerna/landstingen med en täthet som är högre än rikets.
I tabell 3 redovisas den inbördes rangordningen i läkartäthet för de olika landsting år 1998 och
differensen mellan detta år och år 2012. Syftet är att beskriva hur läkartätheten förändrats
relativt sett mellan landstingen mellan åren. Metoderna skiljer sig mellan undersökningarna och
resultaten är inte direkt jämförbara.
Av redovisningen framgår att det skett stora förskjutningar i landstingens relativa läkartäthet
mellan år 1998 och 2012. Landsting som avancerat i den inbördes rangordningen är framför allt
Uppsala, Halland och Jönköping. Även Stockholm och Kronoberg tillhör de landsting som
förbättrat sin position förhållandevis mycket. Dalarna, Västernorrland och Örebro är landsting
som backat kraftigt i rangordningen och dessa landsting förefaller idag ha en lägre läkartäthet i
primärvården än vad de hade för 15 år sedan.
Sammantaget visar denna jämförelse i relativ läkartäthet att det skett en förhållandevis tydliga
förskjutning av primärvårdens läkartäthet de senaste 15 åren. 1998 var det framför allt de
glesare befolkade delarna av landet som hade den högsta tätheten i relation till befolkningen.
Idag är bilden mycket mer splittrad där några av de glest befolkade landstingen lyckats behålla
sin position i tätklungan medan andra rasat högst avsevärt i placering. Det är främst ett antal
landsting i mellersta Götaland som ökat sina placeringar. Stockholm skiljer sig från de två andra
storstadsregionerna genom att tydligt ha förbättrat sin placering.
De glesare befolkade delarna av landet har ett större geografiskt avstånd till andra vårdalternativ
än primärvård. Särskilt gäller detta storstäder och universitetsorter som har ett stort utbud av
andra specialistläkare än de som arbetar i primärvården. För att anpassa vårdutbudet till
befolkningens möjligheter att tillgodose sina vårdbehov har ansetts att primärvården bör ha en
betydligt högre läkartäthet i de glesare befolkade delarna av landet än i övriga delar.
Undersökningen visar att utvecklingen de senaste 15 åren gått i en annan riktning och där flera
av de landsting som förbättrat sin relativa läkartäthet i primärvården tillhör de landsting som
också i övrigt har god tillgång till läkare.
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Listade per läkare efter driftsform (tabell 4)
Tabell 4. Antal listade per specialistläkare i primärvården per landsting fördelat på offentliga och privata verksamheter.
Landsting

Offentligt

Privat

Differens

Blekinge

1 866

1540

+326

Dalarna

2 261

1703

+558

Gotland

2 293

1763

+531

Gävleborg

1 722

1765

- 43

Halland

1 952

1773

+179

Jämtland

1 624

1242

+381

Jönköping

1 990

1852

+139

Kalmar

1 770

1918

- 148

Kronoberg

1 733

1755

- 22

Norrbotten

1 733

1907

- 174

Norrtälje

2 432

2069

+363

Skåne

2 138

1903

+235

Stockholm

1 670

1863

- 192

Sörmland

2 377

2048

329

Uppsala

1 794

1677

+117

Värmland

1 984

1902

+82

Västerbotten

2 035

1798

+237

Västernorrland

2 282

2084

+198

Västmanland

1 922

1889

+33

Västra Götaland

2 143

1966

+177

Örebro

2 466

2139

+327

Östergötland

2 007

2074

- 67

Totalt (Riket)

1 980

1877

+103

I tabell 4 redovisas antalet listade per läkare och driftsform i de olika landstingen. I landet som
helhet hade de offentliga verksamma specialistläkarna i genomsnitt drygt 100 personer fler
listade än de som arbetar i privat verksamhet. Eftersom de ersättningar som utgår är de samma
både till offentlig och privat verksamhet visar undersökningen således att de privata enheterna
har valt att ha en högre läkartäthet i jämförelse med de offentligt drivna centralerna. Även om
dessa skillnader i läkartäthet delvis kan hänga samman med hur framgångsrik man varit att
rekrytera läkare och med hur lång tid olika vårdcentraler varit i drift kan det konstateras att
undersökningen inte visar någon tendens till att de privata vårdcentralerna allmänt sett skulle
inriktas mot att maximera sina intäkter i relation till den resurs de har.
Framför allt i Dalarna, Jämtland och Gotland var antalet listade per heltidsarbetande läkare
betydligt lägre i privat verksamhet. Men också i t.ex. Blekinge, Norrtälje, Sörmland och Örebro
var läkartätheten i privat verksamhet högre än i den offentliga.
Motsatt mönster kan man se framför allt i Stockholm, Norrbotten och Kalmar.
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Vårdcentraler (tabell 5 samt figur 3 och 4)
Tabell 5. Genomsnittligt antal listade per vårdcentral, totalt och fördelat efter driftsform i de olika landstingen.
Offentliga
vårdcentraler

Privata
vårdcentraler

Totalt

Blekinge

8 699

4 341

7 039

Dalarna

8 936

6 302

8 537

Gotland

7 607

7 050

7 468

Gävleborg

7 014

6 721

6 919

Halland

7 594

5 543

6 568

Jämtland

5 937

2 500

5 339

Jönköping

8 323

3 902

6 555

Kalmar

7 130

3 880

6 163

Kronoberg

5742

5 204

5 574

Norrbotten

6 729

5 864

6 592

Norrtälje

7 491

6 621

7 243

Skåne

9 492

7 181

8 542

Stockholm

11 215

8 231

9 246

Sörmland

11 662

8 489

10 564

Uppsala

8 931

6 350

7 670

Värmland

9 612

5 707

8 635

Västerbotten

6 939

6 743

6 908

Västernorrland

7 524

6 857

7 302

Västmanland

8 354

7 940

8 100

Västra Götaland

9 129

6 532

8 003

Örebro

9 600

8 558

9 461

Östergötland

10 540

8 376

10 087

Totalt (Riket)

8 782

6 909

8 021

Figur 3. Vårdcentralernas läkartäthet. Antal vårdcentraler efter genomsnittligt antal listade per heltidarbetande
specialistläkare oktober/november 2012.
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Figur 4. Vårdcentralernas läkartäthet i olika landsting. Andel vårdcentraler efter antal listade per heltidarbetande
specialistläkare, oktober/november 2012.
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Antalet vårdcentraler som enkäten skickades till uppgick till 1 167. Det totala antalet
vårdcentraler från landstingens vårdvalskontor var något större än det. Några av dessa var dock
inte i funktion utan hade gått upp i andra vårdcentraler och uppgifterna fördes då till denna
vårdcentral. När rensningen av datafilen var färdig återstod 1 160 vårdcentraler i analysen.
Snittantalet listade per vårdcentral uppgick till 8 021 personer i landet som helhet.
Den genomsnittliga listan för vårdcentralerna skiljer sig mellan landstingen. Sörmland och
Östergötland hade tillsammans med Örebro och Stockholm förhållandevis större enheter i
termer av antal listade per vårdcentral i genomsnitt (över 10 000 respektive över 9 000 listade).
Jämtland och Kronoberg är de lansting som har de minsta vårdcentralerna med färre än 6 000
listade i genomsnitt. Andra landsting med relativt små vårdcentraler är Kalmar, Jönköping,
Norrbotten och Halland.
Totalt drevs 41 procent av vårdcentralerna i annan driftsform än landstinget. Det regionala
mönstret i driftsform för vårdcentralerna är i huvudsak det samma som för de fasta och
vikarierande läkarna. I Stockholm, Västmanland, Halland och Uppsala är minst hälften av
vårdcentralerna i privat regi.
De privata vårdcentralerna hade nästan 1900 färre listade i snitt än de offentliga. Inte i något
landsting hade de privata vårdcentralerna genomsnittligt fler listade än de landstingsdrivna.
Störst skillnad fanns i Jämtland där de privata vårdcentralerna hade 2 500 listade invånare
medan de offentliga nästan hade dubbelt så många listade. I övrigt var det framför allt södra
Sverige som hade stora skillnader mellan privata och offentliga vårdcentraler. I Jönköping,
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Blekinge och Kalmar hade privata vårdcentralerna ungefär 3 000 – 4 500 färre listade per
vårdcentral än de offentliga. (tabell 5)
I figur 3 beskrivs fördelningen vad gäller antalet listade per läkare och vårdcentral. Av figuren
framgår att fördelningen i huvudsak följer normalfördelningskurvan, men att det finns en viss
förskjutning mot att något fler vårdcentraler har ett mycket stort antal listade per läkare i
relation till antalet centraler som har en förhållandevis mindre lista.
Närmare 25 procent av landets vårdcentraler hade en förhållandevis god läkartäthet med 1 600
eller färre listade per specialistläkare. Totalt var det 60 procent av vårdcentralerna som hade en
läkartäthet med 2 000 eller färre listade per specialistläkare. Var femte vårdcentral hade mellan
2 000 och 2 400 listade per läkare och 14 procent av vårdcentralerna hade en så låg täthet att det
genomsnittliga antalet listade per läkare var 2 600 eller fler.
Tre procent av vårdcentralerna rapporterade en läkartäthet med 4 000 eller fler listade per
heltidsarbetande läkare.
Det är utomordentligt stora skillnader mellan landstigen i den läkartäthet som vårdcentralerna
kan erbjuda. Skillnaderna avspeglar i hög grad den allmänna läkartätheten i respektive
landsting. (figur 4)
Jämtland var det landsting där flest vårdcentraler kunde erbjuda befolkningen en läkartäthet med
1 600 eller färre listade per heltidsarbetande specialist, drygt 60 procent av vårdcentralerna. I
Sörmland, Västernorrland, Värmland och Örebro var det enbart var tionde vårdcentral som
kunde erbjuda detta.
Att vara patient på en vårdcentral med ett genomsnittligt antal listade per specialist på 1 600
respektive 2 400 innebär en skillnad på 50 procent eller mer i fast läkarresurs. Som framgår av
figuren är det stora variationer både inom och mellan olika landsting. Dessa skillnader bör
kunna ses som en effekt av problemen med att rekrytera fasta läkare till primärvården och
illustrerar de olikheter i förutsättningar som finns både för primärvårdens patienter och för den
personal som arbetar i verksamheterna.
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Vakanser (tabell 6 och 7 samt figur 5 och 6)
Tabell 6. Andel vårdcentraler med ekonomi för- och behov av att anställa.
Utifrån dagens patientunderlag, har ni ekonomi att anställa fler
specialister?

Bas: totala antalet vårdcentraler

Driftsform

Vet ej

Nej – har inte ekonomi

Ja
– har ekonomi

Har ekonomi för- och
behov av att anställa
fler

Offentlig

4 % (25)

44 % (305)

52 % (356)

50 % (344)

Privat

7 % (32)

60 % (276)

32 % (154)

28 % (130)

472

Totalt

5 % (57)

51 % (581)

44 % (510)

41 % (474)

1 160

Totala antalet
vårdcentraler
688

Tabell 7. Antal vakanser vid vårdcentraler som angett att de har ekonomi och patientunderlag som möjliggör
anställning. Antalet redovisat i heltidstjänster samt index för summa i relation till det totala antalet listade i landstingen.
Fördelat på landsting och driftsform.
Landsting

Andel vårdcentraler som har
ekonomi för- och behov av
att anställa fler

Antal vakanser, heltider

Index antal vakanser i
relation till antal listade
Riket=100

Offentligt

Privat

Summa

1,5

Blekinge

33 %

15,0

16,5

121

Dalarna

52 %

55,3

55,3

212

Gotland

25 %

4,0

4,0

72

Gävleborg

53 %

32,0

4,8

36,8

144

Halland

33 %

18,8

2,0

20,8

74

Jämtland

35 %

9,8

1,6

11,4

100

Jönköping

49 %

36,5

4,5

41,0

135

Kalmar

47 %

30,4

0,5

30,9

146

Kronoberg

28 %

8,0

3,7

11,7

71

Norrbotten

63 %

40,8

7,5

48,3

208

Norrtälje

43 %

3,0

1,5

4,5

96

Skåne

35 %

62,7

22,0

84,7

73

Stockholm

30 %

29,3

61,7

91,0

52

Sörmland

54 %

27,5

5,0

32,5

128

Uppsala

49 %

23,4

8,5

31,9

104

Värmland

41 %

20,0

2,0

22,0

86

Västerbotten

47 %

25,5

0,5

26,0

107

Västernorrland

55 %

23,8

8,6

32,4

145

Västmanland

42 %

27,4

6,1

33,5

144

Västra Götaland

43 %

116,7

26,1

142,7

98

Örebro

57 %

46,9

1,0

47,9

182

Östergötland

35 %

30,8

2,0

32,8

82
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Figur 5. Andel vårdcentraler med ekonomi för- och behov av att anställa fler specialistläkare.

Figur 6. Antal heltidsarbetande läkare som verksamhetschefen kan och önskar anställa i relation till antal listade.
Index där 100 är genomsnittet i riket.

Med syfte att få grepp om det fanns läkarbefattningar som man hade önskat, men inte lyckats
besätta, ställdes i enkäten frågan ”Utifrån dagens patientunderlag, har ni ekonomi att anställa
fler specialister?”. De som svarade ja på frågan ombads bedöma om man har behov av fler
läkare och i så fall ange hur många ytterligare specialistläkare omräknat i heltider som man
anser sig behöva anställa.
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Totalt var det 44 procent av vårdcentralerna som angav att man har ekonomi att anställa fler.
(tabell 6) 93 procent av de som svarat ja på frågan om de hade tillräcklig ekonomi, svarade
också att de hade behov av det. Av alla vårdcentraler var det 41 procent som svarade att man
både hade möjlighet och behov av att anställa fler.
Det var avsevärt högre andel bland de offentliga vårdcentralerna som angav att man både har
ekonomi och behov av att anställa, 50 procent respektive 28 procent. (tabell 6)
Variationen mellan landstingen var stor när det gäller andelen av vårdcentralerna som angav att
man hade möjlighet och behov av att anställa fler specialistläkare (figur 5). I Norrbotten var det
närmare två av tre vårdcentraler som angav detta och i Örebro, Västernorrland, Sörmland,
Gävleborg och Dalarna var det fler än hälften av vårdcentralerna som angav att man kan och
behöver anställa fler specialister. I Gotland, Kronoberg, Stockholm, Blekinge och Halland var
det var tredje eller färre vårdcentraler som redovisade att man har ekonomi samt behov av att
anställa fler läkare. (tabell 7)
Totalt för landet uppgick antalet specialistläkare man önskar anställa till 858 heltider eller 18
procent i förhållande till antalet befintliga fasta och längre vikarierande läkare. Det är stora
skillnader i vakanssituationen över landet. Dalarna rapporterar ett behov av ytterligare 43
procent läkare i förhållande till befintligt antal. Andra landsting med höga relationstal är
Norrbotten med 34 procent och Västernorrland med 30 procent.
Bland landstingen med låg grad av vakanser utmärker sig Stockholm där andelen önskade
läkare enbart är nio procent i förhållande till det befintliga antalet heltidsarbetande specialister.
Andra landsting med låga tal är Kronoberg, Halland, Gotland och Jämtland.
Relateras antalet specialistläkare på heltid man önskar anställa, till antal listade i de olika
landstingen, framgår att Dalarna och Norrbotten har dubbelt så stort antal vakanta befattningar i
förhållande till genomsnittet i landet (figur 6). Örebro, Kalmar, Västernorrland och Gävleborg
har också höga tal. Utöver Stockholm är det framför allt Kronoberg, Skåne, Gotland och
Halland som har relativ färre antal vakanser än genomsnittet i landet som helhet.
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Stafetter och kortare vikariat (tabell 8 samt figur 7, 8 och 9)
Tabell 8. Fördelning av hyrläkare mellan landstingen en vanlig tisdag oktober/november 2012. Andel av samtliga
vårdcentraler som hade minst en sådan läkare, antal hyrläkare efter driftsform och index för summa hyrläkare i relation
till det totala antalet listade i landstingen.
Landsting

Andel vårdcentraler

Antal hyrläkare, personer

med hyrläkare
Offentligt

Privat

Summa

Index antal
hyrläkare i relation
till antal listade
Riket=100

Blekinge

67 %

28

7

35

230

Dalarna

67 %

46

0

46

159

Gotland

63 %

11

0

11

180

Gävleborg

60 %

31

20

51

180

Halland

33 %

19

7

25

81

Jämtland

61 %

25

4

29

231

Jönköping

37 %

26

10

36

107

Kalmar

39 %

26

3

29

124

Kronoberg

34 %

8

4

12

65

Norrbotten

61 %

40

5

45

176

Norrtälje

57 %

4

2

6

116

Skåne

32 %

69

29

98

77

Stockholm

32 %

21

104

125

65

Sörmland

69 %

31

9

40

142

Uppsala

53 %

18

26

44

130

Värmland

53 %

26

7

33

117

Västerbotten

42 %

26

12

38

141

Västernorrland

48 %

19

2

21

85

Västmanland

29 %

21

4

25

97

Västra Götaland

40 %

97

50

147

92

Örebro

47 %

29

3

32

110

Östergötland

21 %

14

7

21

47

Totalt

41 %

635

314

949

100

Figur 7. Antal stafett-/hyrläkare i primärvården en vanlig tisdag oktober/november 2012 fördelat efter olika
kompetenser.
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Figur 8. Andel av vårdcentralerna som anlitat stafett-/hyrläkare en vanlig tisdag oktober/november 2012 per landsting.
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Figur 9. Antal stafett-/hyrläkare en vanlig tisdag oktober/november 2012 relaterat till antal listade invånare. Index där
det genomsnittliga antalet stafett-/hyrläkare per listad invånare i landet är lika med 100.
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I enkäten ställdes frågan om hur många stafettläkare (i antal personer) som tjänstgjorde på
vårdcentralen den senaste tisdagen bakåt i tiden. Som stafettläkare/hyrläkare räknas kortare
vikariat eller uppdrag upp till en månad.
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Totalt redovisades att det en vanlig tisdag under oktober/november 2012 fanns 949 stafettläkare.
Huvuddelen av dessa, 671 personer eller 71 procent, var specialister i allmänmedicin och 79
personer eller åtta procent var specialistläkare med annan specialitet. 200 av hyrläkarna eller 21
procent saknade specialistkompetens och av dessa var det 19 personer eller två procent som inte
heller hade läkarlegitimation. (figur 7)
Totalt var det 41 procent av vårdcentralerna som rapporterade att de anlitat stafettläkare (tabell
8). Det var stora skillnader mellan landstingen i hur vanligt det var att vårdcentralerna anlitat
hyrläkare. Östergötland hade den klart lägsta andelen och där enbart var femte vårdcentral
rapporterat detta. Andra landsting med låga andelar är Västmanland, Stockholm, Skåne och
Halland där det förekom bland mindre än var tredje vårdcentral. I Sörmland, Blekinge och
Dalarna var det å andra sidan två av tre vårdcentraler som angav att de den senaste tisdagen
bakåt i tiden anlitat hyrläkare. (figur 8)
Ser man till antalet hyrläkare i relation till den listade befolkningen har Jämtland, Blekinge,
Gävleborg, Gotland och Norrbotten en hög användning i jämförelse med riket totalt (figur 9).
Ställt i relation till antal listade är Östergötlands antal hyrläkare mindre än hälften än vad landet
som helhet använder och Kronoberg och Stockholm har också påfallande liten användning av
stafetter i relation till riket.
Det skulle kunna antas att användningen av stafettläkare skulle spegla fördelningen av
vakanserna. Till viss del är det också så men det finns en viktig skillnad så tillvida att de glesare
befolkade landsting som har lyckats uppnå en hög läkartäthet också har en hög användning av
hyrläkare. Detta kan ses som en indikation på att en relativt hög användning av hyrläkare kan få
till effekt att den allmänna bemanningssituationen kan bli betydligt bättre än vad den annars
skulle ha varit. Sannolikt kan detta vara en effekt av att vårdcentralerna annars kan hamnar i
onda cirklar med ökande arbetsbörda och ytterligare avhopp.
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Antal ST-läkare hösten 2012 (tabell 9 samt figur 10 och 11)
Tabell 9. Fördelning av ST-läkare (antal personer) i allmänmedicin mellan landstingen hösten 2012. Andel vårdcentraler
med ST, minst en ST-läkare, genomsnittligt antal ST-läkare vid de vårdcentraler som har sådan läkare, antal ST-läkare
vid offentliga och privata vårdcentraler samt summa.
Landsting

Andel
vårdcentraler
med STläkare

Genomsnittligt
antal ST-läkare
vid de
vårdcentraler
som har STläkare

Antal ST-läkare, personer

Offentligt

Privat

Summa

Index antal
ST-läkare i
relation till
antal listade
Riket=100

Blekinge

48 %

2,9

29

0

29

98

Dalarna

76 %

2,8

67

2

69

122

Gotland

75 %

1,7

9

1

10

83

Gävleborg

43 %

2,0

27

7

34

61

Halland

76 %

2,4

44

40

84

138

Jämtland

48 %

2,5

27

1

28

113

Jönköping

67 %

2,2

61

13

74

112

Kalmar

63 %

1,6

37

2

39

85

Kronoberg

59 %

1,7

29

3

32

89

Norrbotten

76 %

1,9

50

6

56

111

Norrtälje

43 %

3,3

10

0

10

98

Skåne

71 %

2,2

189

40

229

91

Stockholm

71 %

3,0

237

203

440

117

Sörmland

81 %

2,5

46

6

52

94

Uppsala

70 %

2,0

49

11

60

91

Värmland

78 %

2,3

51

7

58

104

Västerbotten

68 %

2,2

56

2

58

110

Västernorrland

64 %

2,4

34

17

51

105

Västmanland

52 %

1,7

16

11

27

54

Västra Götaland

72 %

2,1

206

95

301

96

Örebro

77 %

2,4

48

7

55

96

Östergötland

81 %

1,9

60

7

67

77

Totalt

69 %

2,3

1 382

481

1863

100

40

Figur 10. Antal ST-läkare i allmänmedicin oktober/november 2012 relaterat till antal listade invånare. Index där det
genomsnittliga antalet ST-läkare per listad invånare i landet är lika med 100.
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138

Dalarna

122

Stockholm

117

Jämtland

113

Jönköping

112

Norrbotten

111

Västerbotten

110

Västernorrland

105

Värmland

104

Totalt

100

Norrtälje

98

Blekinge

98

Örebro

96

Västra Götaland

96

Sörmland

94

Skåne

91

Uppsala

91
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89
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85

Gotland
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Östergötland

77
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61
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Figur 11. ST-läkarnas fördelning mellan privata och offentliga vårdcentraler. Andel av privata respektive offentliga
vårdcentraler som hade minst en ST-läkare i allmänmedicin oktober/november 2012.
Andel vc som
har ST inom
privat sektor

Örebro
Halland

Norrbotten

Andel vc som
har ST offentlig
sektor

Östergötland

Västernorrland
Värmland
Stockholm

Västra Götaland
Uppsala

Totalt
Gotland
Skåne

Sörmland
Dalarna
Jönköping

Västerbotten
Västmanland

Jämtland
Gävleborg
Kronoberg

Kalmar
Norrtälje

Blekinge
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Antalet ST-läkare i allmänmedicin i primärvården uppgick till totalt 1 863 personer. Här ingår
även de ST-läkare i allmänmedicin som för tillfället tjänstgjorde utanför vårdcentralen.
Utöver dessa ST-läkare i allmänmedicin fanns även 33 ST-läkare inom andra specialiteter som
hade sin tjänst på vårdcentral. I enkäten frågas inte efter vilka specialiteter som dessa är
inriktade mot och den fortsatta redovisningen omfattar enbart ST-läkarna som är inriktade mot
allmänmedicin.
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1

Relateras antalet ST-läkare till listade befolkningen framgår att olika landsting har olika
dimensionering av ST i allmänmedicin. Halland har 38 procent fler ST än vad en jämn
fördelning över landet efter befolkning skulle ge. Dalarna, Stockholm, Jämtland, Jönköping och
Norrbotten har också högre tal än genomsnittet i landet. (tabell 9 och figur 10)
Låg dimensionering av ST-tjänster i relation till befolkningen har framför allt Västmanland,
Gävleborg och Östergötland som ligger 46, 39 respektive 23 procentenheter under vad en
fördelning efter befolkning skulle ge.
Av de landsting som har läkarutbildning lokalt är det enbart Västerbotten och Stockholm som
har högre tal än vad en fördelning efter befolkning skulle ge.
Av samtliga vårdcentraler är det 69 procent som har ST-läkare i allmänmedicin. De landsting
som har lägst andel är Gävleborg, Norrtälje, Blekinge och Jämtland, där mindre än hälften av
vårdcentralerna har ST-läkare. Högst andel har Östergötland och Sörmland där fyra av fem
vårdcentraler har ST-läkare. (tabell 9)
1 382 av ST-läkarna hade sin tjänstgöring på offentligt drivna vårdcentraler och 481 på privata.
De privata vårdcentralerna är i betydligt mindre involverade i specialistutbildningen av
allmänläkare än de offentliga. 81 procent av de offentliga vårdcentralerna hade minst en STläkare medan motsvarande andel bland de privata var 52 procent. I förhållande till antalet listade
hade de offentliga vårdcentralerna ungefär dubbelt så många ST-läkare än de privata. (figur 11)
En högre andel av de offentliga vårdcentralerna har ST-läkare i relation till de privata. Drygt
hälften av de privata vårdcentralerna har ST-läkare och drygt 80 procent av de offentliga. Inte
något landsting visar en fördelning av ST-läkare mellan vårdcentraler som innebär att det är en
högre andel privata centraler som har ST-läkare i förhållande till offentliga. Västernorrland är
det enda landsting där andelen vid privata vårdcentraler är den samma som vid offentliga.
Halland, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland och Östergötland har en mindre övervikt för
offentliga än vad som gäller i flertalet landting. I Blekinge och Norrtälje saknar de privata
centralerna helt ST-tjänster. Trots att Västmanland är det landsting som har störst andel privat
driven vård tillhör landstinget tillsammans med Kalmar och Sörmland de landsting där
skillnaderna mellan andelen privata och offentliga vårdcentraler är som störst i fråga om att ha
ST-läkare i allmänmedicin.
Vårdföretagarna redovisade i en rapport, från november 2012, om bättre förutsättningar för
kvalitetskonkurrens i vårdvalet att det finns exempel där den privata primärvården missgynnas i
relation till den offentliga i tilldelning på ST-läkare. Den fördelning av ST-läkare som framgår
av undersökningen tyder på att det kan finnas en allmänt sned fördelning av antalet ST-läkare i
primärvården mellan driftsformerna. Särskilt med hänsyn till att de privata vårdcentralerna i
genomsnitt förefaller ha en mer stabil bemanningssituation och därmed möjligen också kan
erbjuda ett bra sammanhang för specialisttjänstgöringen.
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Bedömning av behov av ST (tabell 10 och 11 samt figur 12 och 13)
Tabell 10. Bedömningar av om antalet ST är tillräckligt för fullt bemannad vårdcentral om fem år
Är antalet ST tillräckligt för fullt
bemannad om 5 år?

Procent

För få

61 %

För många

8%

I balans

31 %

Totalt

100 %

Tabell 11. Behov av ytterligare ST-läkare i allmänmedicin. Verksamhetschefens bedömning av hur många fler STläkare som vårdcentralerna behöver för att dessa ska vara fullt bemannade 2017 (1) om uppdraget är oförändrat, (2) om
uppdraget kräver en heltidsarbetande specialistläkare på 1 500 listade invånare.
Landsting

(1)

(2)

Samma uppdrag som år 2012

Om uppdraget kräver en specialistläkare på
1 500 listade

Antal personer
Blekinge

Procentuell ökning

Antal personer

Procentuell ökning

20

69 %

32

110 %

Dalarna

45,5

66 %

72

104 %

Gotland

13

130 %

13,5

135 %

Gävleborg

52

153 %

59

174 %

Halland

29

35 %

50

60 %

Jämtland

20

71 %

26

93 %

48,5

66 %

65

88 %

Jönköping
Kalmar

37

95 %

47

121 %

Kronoberg

33

103 %

40

125 %

Norrbotten

49

88 %

62

111 %

Norrtälje
Skåne
Stockholm
Sörmland

0

0%

3

30 %

111,5

49 %

246

107 %

41

9%

215,5

49 %

44,5

86 %

64

123 %

Uppsala

36

60 %

60

100 %

Värmland

34

59 %

45

78 %

Västerbotten

41

71 %

53

91 %

Västernorrland

17

33 %

27

53 %

Västmanland

40,5

150 %

50,5

187 %

Västra Götaland

174

58 %

305,5

101 %

Örebro

31,5

57 %

64

116 %

Östergötland

39,5

59 %

78,5

117 %

957,5

51 %

1 678,5

90 %

Totalt
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Figur 12. Verksamhetschefernas bedömning av hur det nuvarande antalet ST-läkare förhåller sig till behovet om
vårdcentralen har samma uppdrag år 2017.
Norrtälje
Stockholm

Halland
Blekinge
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Östergötland
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Värmland
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Figur 13. Verksamhetschefernas bedömning av hur många fler ST-läkare som behövs för att vårdcentralerna ska vara
fullt bemannad år 2017 – blå stapel oförändrat uppdrag, röd stapel om uppdraget kräver en specialistläkare per 1 500
listade invånare. Procent i förhållande till befintligt antal ST-läkare på vårdcentralerna, oktober/november 2012.
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Två frågor i enkäten syftade till att beskriva hur det nuvarande antalet ST-läkare i
allmänmedicin förhöll sig till det framtida behovet av sådana läkare utifrån
verksamhetschefernas bedömning. Verksamhetscheferna ombads svara på hur många ST-läkare
som vårdcentralen behöver för att den ska kunna vara fullt bemannad om fem år, d.v.s. år 2017.
I den första av frågorna ombads verksamhetscheferna att göra bedömningen utifrån att deras
lista och uppdrag om fem år kommer att vara detsamma som idag samt att de ST-läkare som
vårdcentralen har kommer att välja att stanna på vårdcentralen när de är färdiga specialister. I
den andra frågan ombads de att utgå från att det om fem år krävs ungefär en heltidsarbetande
allmänläkare på 1 500 listade patienter. I båda frågorna fanns också alternativet att dagens antal
ST-läkare innebär att verksamheten är i balans med väntade avgångar. I den första frågan ingick
också att bedöma om det fanns fler ST-läkare än vad som behövs.
Totalt uppgav 657 eller 61 procent av vårdcentralerna att det fanns för få ST-läkare i förhållande
till det antal man bedömer att det finns behov av för att verksamheten ska vara fullt bemannad
om fem år om listan och uppdraget är det samma som idag. 87 vårdcentraler redovisade att man
har fler ST-läkare än vad den egna centralen har behov av. 332 eller 31 procent av
vårdcentralerna redovisade att det nuvarande antalet ST-läkare är i balans med det väntade
avgångar de närmaste fem åren om uppdraget är oförändrat.
I figur 12 redovisas fördelningen för de olika landstingen. Gotland, Sörmland, Gävleborg,
Jönköping, Dalarna och Kronoberg var de landsting där störst andel av vårdcentralerna
redovisade att det nuvarande antalet ST-läkare är otillräckligt för att verksamheten ska vara fullt
bemannade om fem år, med samma lista och uppdrag som idag. I alla landsting utom Stockholm
och Norrtälje var det mer än hälften av vårdcentralerna som bedömde att det nuvarande antalet
ST-läkare är otillräckligt.
Sammantaget angav verksamhetscheferna vid de vårdcentraler som har ett otillräckligt antal STläkare att behovet av ytterligare ST-läkare vid deras vårdcentraler uppgick till 1 100 personer.
Samtidigt rapporterade de 87 vårdcentraler som hade fler ST-läkare än vad de själva behövde att
de hade ett totalt överskott på 143 ST-läkare. Verksamhetschefernas samlade bedömning är
således att antalet ST-läkare skulle behöva öka med totalt 958 personer för att vårdcentralerna
ska vara fullt bemannad år 2017 under förutsättning att uppdraget är det samma som idag.
Med hänsyn till att antalet ST-läkare idag är 1 863 innebär verksamhetschefernas bedömning att
det idag krävs mer än 50 procent fler ST-läkare i allmänmedicin för att bemanningen ska vara i
balans år 2017. (tabell 10)
Variationerna mellan landstingen i behovet av ytterligare ST-läkare är högst betydande. I
Gävleborg och Västmanland skulle antalet ST-läkare idag behöva tredubblas och även för
Gotland innebär verksamhetschefernas bedömning att behovet av utökningar är i denna
storleksordning. Kronoberg, Kalmar, Norrbotten och Sörmland är landsting som i det närmaste
skulle behöva dubblera antalet ST-läkare. (figur 13)
Stockholm inklusive Norrtälje är det enda landsting som enligt verksamhetschefernas
bedömning är i någorlunda balans med det väntade behovet. Stockholm inklusive Norrtälje har
idag 450 ST-läkare och enligt verksamhetscheferna är behovet 41 ytterligare.
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Halland och Västernorrland är två andra landsting där behovet av ytterligare ST-läkare är något
mindre markerat än för flertalet övriga. Där skulle dagens antal ST-läkare behöva öka med
ungefär en tredjedel för att bemanningen ska kunna vara i balans år 2017 enligt
verksamhetschefernas bedömning.
I den andra delen av frågan om behovet av utbildningsplatser för specialistläkare uppskattade
verksamhetscheferna hur många ST-läkare det idag finns behov av, om förutsättningen är att det
krävs en heltidsarbetande läkare per 1 500 listade patienter. Enligt verksamhetscheferna skulle
det då behöva finnas ytterligare 1 679 ST-läkare idag, vilket innebär en ökning i relation till
befintligt antal med 90 procent.
Den regionala fördelningen av behovet av fler ST-tjänster med denna förutsättning följer i
huvudsak samma mönster som nyss beskrivits, men med ett behov av en ytterligare ökning med
cirka 40 procent i relation till dagens antal.

Öppna svar
I enkätens avslutande del fanns möjlighet att lämna kommentarer. Totalt användes denna
möjlighet i 250 enkäter.
Den vanligaste kommentaren var olika förklaringar och specificeringar omkring de svar som
lämnats, t.ex. att läkare anställts och när de väntades träda i tjänst.
Ett 50-tal enkäter kommenterade undersökningens relevans och möjligheterna att svara på
frågorna. Flertalet omdömen var positiva. De problem som lyftes fram gällde framför allt
svårigheter att svara på frågorna om mängden administrativa arbetsuppgifter och att en del
upplevde att det var svårt att uppskatta behovet av ST-tjänster bl.a. eftersom dessa ofta inte
stannar kvar på vårdcentralen efter fullgjord tjänstgöring.
När det gäller ST-läkarna pekade relativt många på de problem som finns att tillgodose behovet
av handledare på de vårdcentraler som har för få fasta läkare. Några privata vårdcentraler angav
att man inte givits möjlighet att medverka i ST-utbildningen trots att man framför önskemål om
detta.
I ett tiotal enkäter kommenterades att det finns en trend mot att allt fler specialister i
allmänmedicin väljer att arbeta deltid. ”Alltför många specialister väljer att inte arbeta heltid.
Varför? Kan man göra det attraktivare?”.
Ett tiotal kommentarer utgick från att satsningar på glesbygdsmedicin kan vara ett bra sätt att
stimulera rekryteringen till de områden som kan ha svårast att besätta sina läkarbefattningar.
En del kommentarer gäller den allmänna situationen och som tydliggör de stora skillnader som
finns mellan enskilda vårdcentraler. ”Vi har sedan två år full bemanning med fast anställda
allmänläkare. Vi startade i det fria vårdvalet 2009. De läkare som arbetar hos oss gör det för att
de kan påverka och vara delaktiga”. Medan en annan vårdcentral menar att ”trycket på
allmänmedicin har efter vårdvalet ökat arbetsbördan orimligt. Detta kommer att innebära
ytterligare svårigheter att få ST-läkare. Primärvården står inför ett vägval, kraven ökar inom
äldrevården och länssjukvården för över allt mer till primärvården. Vilket är deras möjlighet att
klara sin arbetsmiljö?”
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Metod
Syfte och inriktning
Den undersökning som genomförts har främst varit inriktad mot två frågor som regleras i hälsooch sjukvårdslagen (HSL). Det ena har handlat om att beskriva den läkarresurs som hösten 2012
fanns tillgänglig för att erbjuda befolkningen en fast läkarkontakt i primärvården (5 § HSL). Det
andra huvudsyftet har varit att beskriva hur tillgången på ST-läkare är relaterad till det framtida
behovet av läkare med specialistkompetens (15 § HSL).

Population och urvalsram
En enkät till verksamhetscheferna vid landets samtliga vårdcentraler har bedömts vara den
lämpliga metoden för att samla in uppgifterna. Verksamhetschefen har kunskapen om
bemanningen och förutsättningar att bedöma behovet av ST-läkare.
Till följd av vårdvalet har landstingen förhållandevis enhetliga definitioner och system för hur
vårdcentralerna administreras. Ett första steg i undersökningen var att med hjälp av uppgifter
från samtliga landsting skapa ett register över vårdcentraler. Enligt vad som kunnat bedömas var
landstingens register av god kvalitet och aktuella. Vissa e-postadresser har varit ”opersonliga”,
av typen ”vårdcentral@vårdcentral.se” medan andra har gått till en fysisk person. För att
försäkra oss i största möjliga mån om att det var just verksamhetschefen eller motsvarande som
besvarade enkäten innehöll följebrevet en tydlig märkning med ”till verksamhetschef för
vårdcentral xx”. Brevet innehöll även instruktionen att verksamhetschefen kan delegera
uppgiften om hen bedömer att det finns någon annan som kan göra den lika bra eller bättre.
Efter manuella justeringar baserad på information från landstingens webbplatser omfattade
registret 1 167 vårdcentraler. Under arbetets gång har det gjorts justeringar i registret då det
framkommit att vissa vårdcentraler inte längre är aktuella. Det förekommer även att
vårdcentraler drivs gemensamt med en annan central. Det fanns en dryg handfull sådana
vårdcentraler i registret och aktuella uppgifter har förts till den vårdcentral som bedriver
verksamhet. Antalet vårdcentraler som ingår i analysen omfattade slutligen drygt 1 160
vårdcentraler.
Vissa vårdcentraler är uppdelade på fler enheter men med samma verksamhetschef och totala
läkarresurs. Det förekommer därför att vissa personer har besvarat fler än en enkät. För att
förtydliga hur man skulle gå till väga i dessa fall adresserades varje enkät med unika
vårdcentralsnamn, och respondenten instruerades att ange den del av läkarresursen som gällde
just för den enheten.

Metod för insamling
Undersökningen har genomförts genom webb- och pappersenkäter. När det gäller
webbenkäterna skickades unika länkar till enkäten till e-postadresserna i registret. En Trisslott
lämnades som belöning för de som besvarade enkäten på webben.
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Frågor
Antal fasta läkare, längre vikariat samt vakanser – fråga 2, 4, 5 och 5.1(se bilaga)
Ett betydande arbete lades ned på att utforma frågeformuläret, särskilt när det gällde att
förtydliga och förklara definitioner och begrepp, t.ex. antal läkarbefattningar. Ambitionen var
att minimera både antalet frågor och feltolkningar. Frågorna skickades ut till referenspersoner
med god områdeskunskap, samt testades mot ett mindre antal medlemmar av målgruppen för att
få indikationer på eventuella svårigheter samt hur man förstod frågan.
Ett övergripande syfte var alltså att beskriva läkarresursen som var tillgänglig för att erbjuda en
fast läkarkontakt. Någon vedertagen definition vad som avses med fast läkarkontakt finns inte,
och vi valde definitionen fasta läkare och läkare på vikariat tänkta att vara minst en månad.
Erbjudandet om en fast kontakt är villkorat till att det ska vara en specialistläkare. I samband
med vårdvalsreformen ändrades den begränsning som tidigare fanns i 5 § HSL om att den fasta
läkaren måste vara specialist i allmänmedicin. För att följa upp lagändringen ingick därför i
frågan att redovisa läkarnas olika specialistkompetenser.
Antalet läkarbefattningar vid vårdcentralen redovisas i form av heltider. Anvisningarna var att
föräldralediga eller andra läkare med längre frånvaro inte skulle räknas in, men att de med kort
frånvaro skulle ingå i uppgifterna. En särskild fråga beskrev hur stor del läkararbetet som
utfördes av dem som var 65 år eller äldre.
En redovisning av vakansläget ingick i enkäten. För att tydliggöra att bedömningen skulle göras
utifrån realistiska förutsättningar relaterades frågan till vad som var möjligt till antalet listade
och till vårdcentralens ekonomi. I ett första led ombads verksamhetscheferna redovisa om det
fanns ekonomiska förutsättningar att anställa ytterligare läkare. De som uppgav att dessa
förutsättningar fanns ombads redovisa om man önskade anställa fler läkare och i så fall hur
många omräknat i heltider. Det är därför viktigt att komma ihåg att antalet vakanser som
redovisas enbart gäller de vårdcentraler, 510 stycken, som sagt sig ha de ekonomiska
förutsättningarna för detta.
Alla nyss beskrivna frågor verkar ha fungerat förhållandevis väl utifrån de
rimlighetsbedömningar som gjorts av svaren. Eventuellt kan det finnas en viss risk för
överskattning, respektive underskattning, beroende på att man har haft problem med att veta hur
man ska besvara frågan om läkarresursen om vårdcentralen har fler filialer än en. Vi bedömer
dock den risken som liten p.g.a. tydliga instruktioner, samt att inga kommentarer eller frågor har
kommit in gällande detta. I de fall där vi har varit mer tveksamma har vi kontaktat
svarspersonerna och i de flesta fall kunnat rätta upp siffror som sett orimliga ut. Detta gäller
även antalet hyrläkare, se nedan.
Sammantaget är bedömningen att de siffror som redovisas angående den aktuella läkarresursen
(frågorna i ovanstående avsnitt) håller hög tillförlitlighet under förutsättning att ramen, det vill
säga landstingets register över vårdcentraler håller den kvalitet som vi uppfattat att det gör, och
att rätt personer har besvarat enkäten. Antagandet bygger på den höga svarsfrekvensen, samt att
vi tror att det är just nyckelpersoner på vårdcentralerna som besvarat enkäten.
Verksamhetscheferna eller motsvarande har en roll som förutsätter att de antingen vet eller har
god tillgång på aktuella uppgifter när det gäller befintlig läkarresurs och bedömning av aktuellt
behov.
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Andel icke kliniskt arbete – fråga 3 (se bilaga)
En av frågorna i enkäten har inte fungerat och svaren på denna ingår inte i den
resultatredovisning som presenteras här. Detta gäller den fråga där verksamhetscheferna ombads
uppskatta den andel av specialistläkarnas tid som åtgick för andra arbetsgifter än kliniskt arbete.
Exempel på sådana arbetsuppgifter och som nämndes i frågan var tid för att fullgöra uppgiften
som studierektor, fackliga uppdrag, medicinsk rådgivare eller forskning. De svar som inkom
visar att många inte förstått frågan rätt utan redovisat orimligt höga tal.
Även om det varit önskvärt att kunna särredovisa den del av de tillgängliga läkarresurserna som
sätts av till icke kliniska arbetsuppgifter har det bedömts att det trots allt är ett mindre problem
att denna fråga fallit bort ur redovisningen. När man tar del av undersökningens resultat bör man
dock hålla i minnet att en del av den läkarresurs som resovisas inte är tillgänglig för arbete med
patienter utan åtgår för uppgifter som ligger utanför det kliniska uppdraget. Bristen på
läkareresurser i den svenska primärvården är således något större än vad som framgår av
resultatredovisningen.

Antal listade – fråga 9 (se bilaga)
När det gäller frågan om antal listade har vi jämfört svaren med SCB:s befolkningsregister för
att få en uppfattning om rimligheten i svaren. I vissa fall har vi även tagit in kompletterande
uppgifter direkt från landstingen. När frågan om antal listade relateras till antalet i invånare
enligt SCB:s befolkningsstatistik är differensen cirka tre procent totalt sett. Detta ser vi som en
indikation på att tillförlitligheten är hög.

Antal stafettläkare och antal ST-läkare – fråga 6 och 7 (se bilaga)
Till skillnad från de frågor som hittills berörts gällde redovisningen av stafett/hyrläkare och STläkare inte heltider utan antalet personer. Antagandet när det gäller stafett- och hyrläkare är
dock att det normalt handlar om hela arbetsdagar när en sådan läkare anlitas.
För ST-läkare är det principiellt annorlunda. Det anses att dessa inte ska räknas som en direkt
resurs tillgänglig för kliniskt arbete utan att det är utbildningsuppdraget som ska betonas. För
ST-läkarna gäller dessutom att de ingår i undersökningen oavsett om de tjänstgör vid
vårdcentralen eller vid de andra kliniker som ingår i specialisttjänstgöringen. I realiteten svarar
dock ST-läkarna självfallet för en icke oväsentlig del av det kliniska arbetet på vårdcentralerna.
På motsvarande sätt som icke kliniskt arbete av specialister nu ingår i redovisningen av
läkarresursen på vårdcentralerna kan ST-läkarnas bidrag till den kliniska verksamheten kanske
delvis balansera resursredovisningen i denna del. Och då särskilt för den tid som åtgår för
handledning och andra ST-relaterade arbetsuppgifter.
När det gäller redovisningen av antalet stafett-/hyrläkare har vi haft ambitionen att kunna fånga
den genomsnittliga användningen en normal vardag under oktober eller november 2012. I
enkäten preciserades frågan till att avse det antal vårdcentralen anlitade senaste tisdagen. Med
syfte att belysa den kompetens dessa läkare hade har frågan brutits ned till antal allmänläkare,
andra specialister, antalet utan specialitet och de som saknar legitimation. Utöver antalet STläkare i allmänmedicin har en fråga också ställt om finns ST-läkare inom andra specialiteter.
När det gäller redovisningen av antal befintliga ST-läkare tror vi enligt samma resonemang som
den fasta läkarresursen att redovisningen väl speglar det faktiska antalet sådana läkare. Däremot
är det tänkbart att uppgifterna om antalet hyrläkare kan innehålla ett visst mått av fel till följd av
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minneseffekter, då frågan avsåg annan dag än då enkäten besvarades och alla kanske inte hade
tid att kontrollera uppgifterna för vad som gällde just den dagen. Vidare är det inte möjligt att
bedöma om just den aktuella tisdagen som frågan avsåg verkligen var just en ”normal” vardag
för alla verksamhetschefer.

Bedömning av behovet av ST-läkare – fråga 10 och 11 (se bilaga)
Som framgått har ett av två huvudsyften med undersökningen varit att kunna ge en bild av hur
dagens antal ST-läkare förhåller sig till hur det framtida behovet av specialister ska kunna
tillgodoses. Frågorna har här utgått från två förutsättningar. I ett första led har
verksamhetscheferna ombetts att göra en bedömning av nettobehovet av ST-läkare utifrån att
det nuvarande uppdraget, se fråga 9 och den nuvarande listan kommer att bestå om fem år. I ett
andra led har det efterfrågats en bedömning av hur dagens antal ST-läkare förhåller sig till det
antal som skulle behövas om det om fem år krävs en specialist i allmänmedicin per 1500
personer på listan, se fråga 10. Båda frågorna tar sin utgångspunkt i ett femårsperspektiv
eftersom ST i allmänmedicin omfattar fem års tjänstgöring.
Av svaren har framgått att vissa av de svarande trots tydliga anvisningar har angivit antalet i
heltider i stället för antalet personer. Dessa svar har lyfts ut ur redovisningen eftersom det inte
går att veta hur många faktiska personer det rör sig om. De siffror som redovisas när det gäller
behov av ST-läkare är därför något i underkant. Särskilt gäller detta när förutsättningen är en
specialistläkare per 1 500 listade.
Metoden som använts för att uppskatta behovet av ST är inte tidigare använd. Valet av metod
bygger på att primärvårdens verksamhetschefer bör ha en stor förtrogenhetskunskap om
primärvårdens förutsättningar som bör kunna användas för att bedöma behovet av ST-läkare.
Positionen som verksamhetschef har också bedömts vara den bästa för att göra bedömningarna
utifrån. Internationellt är det vanligt med andra typer av metoder där ett stort antal variabler
vägs samman i komplexa modeller där antal specialistläkare i olika åldrar, tjänstgöringsgrad,
mönster för pensionering/avgångar, föräldraledigheter, sjukskrivningar, m.m. kan ingå. En
modell med sådan inriktning har sedan år 2000 använts i Sverige för specialiteterna Öron-, näsoch halssjukdomar, hörselns och röstens sjukdomar. Den bygger särskilda enkäter till aktuella
verksamheter och arbetet görs inom ramen för specialistföreningen.
Som sagt har metoden inte prövats tidigare och det finns anledning att särskilt diskutera hur väl
de bedömningar som gjorts kan antas spegla verkligheten i faktiska antal. I ett första led bör
frågetekniska aspekter nämnas, särskilt när det gäller bedömningen av hur dagens antal STläkare förhåller sig till det antal som skulle behövas om det om fem år krävs en specialist i
allmänmedicin per 1500 personer på listan (fråga 10). Frågan är kognitivt krävande eftersom
den kräver flera komplicerade tankeled. Den finns även svårigheter på grund av att frågan är
hypotetisk. Till stöd för detta ser vi att båda frågorna har en relativt högt internt bortfall, 30
procent på första frågan och 40 procent på andra frågan. Utav de vårdcentraler som hoppat över
frågorna är det cirka 100 vårdcentraler som saknar ST. Det är tänkbart att de i ännu högre grad
har haft svårt att besvara frågorna utifrån hur de är ställda. Några av de öppna svaren stöder
detta.
Sannolikt är det betydligt enklare att besvara frågan som handlar om att utgå från dagens
uppdrag och antal listade för att man har faktiskt kunskap om hur denna situation ser ut och
vilka krav den ställer (se fråga 9). Även om uppdragets omfattning i de olika landstingen
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självfallet spelar in här kan det konstateras att de landsting som har lägst respektive högst antal
ST per listad också är de landsting som har störst respektive minst behov av ytterligare STläkare enligt verksamhetschefernas bedömningar. Svarsmönstren i t.ex. Stockholm och Norrtälje
stämmer väl överens med vad man kunde förvänta sig utifrån att de tidigare har redovisat en
gynnsam situation när det gäller ST-försörjningen.
Det är svårt att uppskatta felmarginalen när det gäller antalet som redovisas på frågorna om STförsörjningen men till stöd för skattningarna ligger återigen verksamhetschefernas kunskap och
förmåga att översätta en viss storlek på uppdrag till siffror och antal när det gäller läkarresurser.
Mot bakgrund av vad som nyss diskuterats gör Läkarförbundet bedömningen att svaren relativt
väl bör kunna anses spegla det faktiska behovet av ST-läkare framför allt i den del av frågan där
detta relateras till nuvarande uppdrag och lista. Det betyder dock inte att vi kan anta att de svar
vi fått i undersökningen likställer svaren med en absolut sanning, utan det är viktigt att komma
ihåg att i båda fallen rör det sig om uppskattningar. Vi anser att det behövs ett fortsatt
utvecklingsarbete som bör inriktas mot att hitta formerna för att kunna beskriva hur
dimensioneringen av specialisttjänstgöringen förhåller sig till det framtida behovet av kliniskt
arbetande specialister. Nationella planeringsstödet och landstingen behöver samverka för att
utveckla detta.

Genomförande och svarsfrekvens
Svarsfrekvensen i undersökningen uppgick till 98,5 procent. Redan i planeringsfasen ställdes
målet för antalet svar utomordentligt högt. Bakgrunden till detta var bl.a. ambitionen att kunna
bryta ned resultatredovisningen till landstingsnivå och kunna redovisa statistiskt säkra uppgifter
även för de landsting som har ett relativt mindre antal invånare.
Det visade sig finns ett stort engagemang för frågorna om läkarbemanningen bland de
verksamma i primärvården. Detta engagemang ser Läkarförbundet som en huvudförklaring till
att svarsfrekvensen kunnat nå den nivå som den gjort. Ett antal aktiviteter riktade till olika
berörda intressenter genomfördes också innan och under insamlingsperioden för att skapa extra
intresse och engagemang för undersökningen.
Första utskick skedde den 25 oktober. Totalt skickades fem påminnelser via webben samt en
papperspåminnelse. Datainsamlingen avslutades den 7 december 2012. Redan efter två dagar
var svarsfrekvensen nästan 50 procent och efter tre veckor var den uppe i drygt 85 procent. Efter
hand involverades Läkarförbundets lokalavdelningar. Genom webbverktyget var det möjligt att
i detalj följa svarsfrekvensen lokalt i respektive landsting och målinrikta arbetet med att öka
antalet svarande. I ett avslutande skede svarade förbundets lokalföreningar för att genom
personliga kontakter påminna de verksamhetschefer som inte svarat om vikten av att de
lämnade svar.
Den höga svarsfrekvensen kan inte ses som en garanti för att det inte finns några felaktigheter i
de resultat som redovisas. Några potentiella felkällor har vi själva försökt att diskutera här. Den
höga täckningsgraden bidrar ändå till att höja tillförlitligheten avsevärt särskilt i de regionala
jämförelserna. Som tidigare nämnts har vi även försökt att validera resultaten mot andra
tillförlitliga källor när det har varit möjligt, med goda resultat.
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Bilaga: Enkäten Primärvårdens läkarbemanning

Bakgrundsuppgifter

1. Till att börja med skulle vi vilja be dig att skriva in vårdcentralens namn och vem som har
lämnat uppgifterna.
Med vårdcentralen menar vi den enhet som finns benämnd i introduktionsbrevet/mejlet. Det kommer inte
att göras någon redovisning där enskilda enheter eller personer kan urskiljas.
Vårdcentralens
namn
Uppgiftslämnare
E-post

Antal läkarbefattningar på vårdcentralen

2. Hur många läkarbefattningar(specialister)* har ni på vårdcentral x
Räkna enbart färdiga specialister. Frågor om ST kommer senare i enkäten.
*Räkna med personer med kortare frånvaro som semester, kortare sjukdomsperiod eller
*Räkna inte med personer med längre föräldraledighet, sjukskrivning, tjänstledighet, eller
forskningsledighet.

1 - antal fasta specialistläkare, ej ST, räknat i heltidstjänster

2 - antal specialistläkarvik/stafettläkare, tänkta att vara längre än en månad, räknat i heltidstjänster

Uppgifterna ska anges i HELTIDER - heltidstjänst räknas som 1,0 (antalet allmänläkare vid vårdcentralen
kan således vara t.ex. 4,6.

OBS!Om vårdcentralen är länkad till andra vårdcentraler som delar på samma läkartjänster ska du ange
den del av heltidstjänsten som gäller för vårdcentralen i denna enkät.
1. Fasta
specialistläkare
Allmänläkare
Geriatriker
Barnläkare
Gynekolog
Annan
specialist

2. Vikariat/stafetter
längre än 1 mån

Andel kliniskt/icke kliniskt arbete

3. Tänk dig att den totala andelen arbetad tid för specialistläkarna(ej ST)är 100 %. Hur stor andel
uppskattar du går åt till icke kliniskt arbete?

Med specialistläkare menar vi både de fasta och de längre vikariaten/stafettläkarna.

Med icke kliniskt arbete menar vi till exempel studierektor, kvalitets och uppföljningsuppdrag, medicinsk
rådgivare, fackligt uppdrag, forskning

Andel icke
kliniskt arbete

%

4. Hur många av specialistläkarna är 65 år och äldre?
Med specialistläkare menar vi både de fasta och de längre vikariaten/stafettläkarna.

Vi vill att du också här räknar om till HELTID
Specialistläkare som
är 65 år eller äldre

heltidstjänster

5. Utifrån dagens patientunderlag, har ni ekonomi att anställa fler specialister?
Ja
Nej
Vet ej

5.1 Utifrån dagens patientunderlag och uppdrag, hur många fler heltider behöver ni anställa?

Vi behöver inte anställa
Antal heltidstjänster
som vi behöver
anställa

Stafettläkare/hyrläkare

6. Hur många stafettläkare tjänstgjorde på vårdcentralen den senaste tisdagen bakåt i tiden?

Som stafettläkare/hyrläkare räknas kortare vikariat/uppdrag upp till en månad.

Observera att vi frågar efter antal personer
Allmänläkare

antal personer

Annan
specialist

antal personer

Ej specialist

antal personer

Utan
legitimation

antal personer

ST-läkare
7. Hur många ST-läkare i ALLMÄNMEDICIN har sin huvudplacering vid vårdcentralen idag?

*Redovisningen ska innefatta även de ST-läkare som för tillfället tjänstgör utanför vårdcentralen.

Här skulle vi vilja att uppgifterna anges i ANTAL PERSONER.
antal personer

8. Finns det andra ST-läkare än inom allmänmedicin som har sin huvudplacering på
vårdcentralen?
Ange i antal personer
Nej
Ja, hur
många?

Antal listade på Vårdcentralen
9. Hur många listade personer har ni på vårdcentralen?

personer

Bedömning av dagens antal ST-läkare i ALLMÄNMEDICIN.
10. Tänk på det antal ST-läkare i ALLMÄNMEDICIN som ni har idag.
Bedömer du att det är tillräckligt för att vårdcentralen om fem år ska kunna vara fullt bemannad?

Om uppdraget och antalet listade då är det samma som idag och vi antar att ST-läkarna stannar på
Vårdcentralen.

Det finns fler ST-läkare än vad
som behövs - ange hur många
Antalet ST-läkare är i balans med
väntade avgångar
Det är för få ST-läkare - ungefär
hur många ytterligare behövs
Här vill vi att ni svarar i antal personer

11. Om vi utgår från att det om fem år krävs en heltidsarbetande allmänläkare per 1 500 listade
patienter, ungefär hur många ytterligare ST-läkare i ALLMÄNMEDICIN skulle det då behövas på
vårdcentralen?

Antalet ST-läkare i allmänmedicin är
tillräckligt för att nå målet om 1 500 listade
patienter per allmänläkare inom fem år
Antalet ST-läkare i allmänmedicin är inte
tillräckligt - hur många utöver dagens antal
skulle behövas?
Här frågar vi igen om antalet personer

Typ av ort

12. I vilken typ av ort ligger vårdcentralen?
Mindre tätort, upp till 10
000 invånare
Mindre stad, från 10
000 - 50 000 invånare
Större stad, från 50
000 - 250 000 invånare
Storstad, mer än 250
000 invånare

13. Redovisa gärna kompletterande uppgifter eller synpunkter på enkäten.

Enkäten är slut. Tack för att du tog dig tid!

