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Vårdplatsbristen

Mellan 2013 till 2019 minskade antalet disponibla vårdplatser inom slutenvård 
i Region Örebro län med 38 procent, från 2,88 vårdplatser per 1 000 invånare 
till 2,08 platser (bild 1). Motsvarande minskning av vårdplatser för hela i 
riket var 25 procent under samma period. Endast Region Norrbotten och 
Jönköping hade en större minskning av antalet vårdplatser än Örebro, med 42 
respektive 45 procents nedgång. 

Örebro är en av de regioner som under de senaste åren haft störst procentuell 
minskning av antalet vårdplatser. Samtidigt har regionen störst procentuell 
ökning av antalet överbeläggningar och utlokaliseringar.

Bild 1. Antal disponibla vårdplatser slutenvård per 1 000 invånare i Örebro.

Bild 2. Genomsnittligt antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 vårdplatser per år.
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Mellan 2013 till 2019 ökade det sammanvägda antalet överbeläggningar och 
utlokaliseringar för Region Örebro län med hela 215 procent (bild 2). Den 
procentuella ökningen av antalet överbeläggningar och utlokaliseringar är 
störst av samtliga regioner i Sverige. För att jämföra med andra regioner så 
hade exempelvis Norrbotten under samma period en ökning som var strax 
under rikssnittet och Jönköping lyckades till och med minska antalet 
överbeläggningar och utlokaliseringar. 

Brist på vårdplatser har i rapporter från Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle (SNS) och Socialstyrelsen kopplats till ökade risker för patienter. 
Dessutom innebär det stora påfrestningar för personalen som behöver 
lägga tid och energi på att leta efter vårdplatser till sina patienter. Det är ett 
stort arbetsmiljöproblem för läkarna och övrig vårdpersonal samtidigt som 
patientsäkerheten hotas.

Läkarförbundet vill se:
• Tydliga mål om att inte ha mer än 90 procents genomsnittlig 

beläggningsgrad.

• Vårdplatstillgången måste prioriteras framför andra kvalitetsutvecklande 
åtgärder.

• Regionen Örebro län bör undersöka möjligheten att använda 
undersköterskor för att lösa vårdplatsbehovet. 

• Neddragning av vårdplatser ska alltid vara en förhandlingsfråga där 
Läkarförbundet inkluderas.
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Fortbildning
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. 

Om inte alla läkare har goda möjligheter till fortbildning kommer detta inte nås.
Regioner som erbjuder dåliga möjligheter till fortbildning får också svårare 
att behålla och rekrytera personal vilket ytterligare riskerar att öka skillnader 
mellan olika verksamheter.  

Fortbildningen minskar. Nationellt har antalet externa fortbildningsdagar 
sjunkit från 9,1 dagar/per år 2005, till 5,3/år 2019. Under pandemin har antalet 
fortbildningsdagar minskat än mer.

Region Örebro ligger nära botten med 4,8 fortbildningsdagar/år.

Diagram 1. Antal dagar extern fortbildning, regioner.
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Läkarförbundet vill se: 
• Budgetera för fortbildning – i alla verksamheter.
• Säkerställ att alla läkare i Region Örebro län får en individuell 

fortbildningsplan.
• Krav på att fortbildningen redovisas i verksamhetsberättelserna.
• Ställ krav på fortbildning vid upphandling av vård.
• Teckna lokalt kollektivavtal för fortbildning enligt förslag från Örebros läns 

läkarförening (se bilaga).

Kunskapsstyrningen fallerar. Om ny kunskap inte sprids och implementeras 
i vården kommer den aldrig patienterna till del. 2019 hade bara hälften av 
specialistläkarna deltagit i fortbildning om nya kunskapsstöd. 

I Region Örebro var det 27 procent av specialistläkarna deltagit i 
fortbildning om nya kunskapsstöd.

Diagram 2. Andel respondenter som deltagit i fortbildning om nya kunskapsstöd utifrån region.
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Primärvården
Örebro kommer sämre ut än riket generellt vad gäller frågor om primärvårdens 
tillgänglighet. Framför allt gäller det tillgången till fast läkare, eller möjligheten 
att få träffa samma läkare vid varje besök (tabell 1).

Hur upplever du tillgängligheten till läkarvård på din vårdcentral?

Örebro 80% 9% 6% 4%
Totalen 82% 7% 7% 5%
Örebro 69% 11% 7% 13%
Totalen 71% 11% 8% 11%
Örebro 43% 20% 18% 18%
Totalen 46% 17% 21% 16%
Örebro 12% 18% 37% 33%
Totalen 26% 15% 34% 25%
Örebro 12% 7% 49% 32%
Totalen 13% 11% 43% 33%
Örebro 49% 20% 15% 15%
Totalen 52% 19% 14% 16%

Tillgängligheten till läkarvård på din 
vårdcentral totalt sett

Vet ej

Öppettider vardagar dagtider

Hur snabbt du kan få en tid

Möjligheten att få träffa samma läkare vid 
varje besök

Öppettider kvällar/helger

Geografisk närhet (avståndet)

Bra* Varken 
eller Inte bra**

Vad gäller just möjligheten att få träffa samma läkare vid varje besök kom 
Region Örebro län sämst ut i Läkarförbundets Novusenkät. Endast 11 procent 
av de svarande medborgarna i Region Örebro län uppgav att de har en fast 
läkarkontakt (diagram 1). Samtidigt vill en absolut majoritet av dem som 
saknar en fast läkarkontakt ha en sådan (diagram 2). 

Region Örebro län saknar siffror gällande bemanningsgraden på 
vårdcentralerna eftersom de inte har något fastställt antal för hur många 
läkare respektive vårdcentral ska ha. I princip är det ingen vårdcentral som 
har registrerat fast läkarkontakt i den mening att patienterna fått välja vilken 
fast läkarkontakt man vill ha. Det går därför inte att svara på hur många 
inom regionen som har en fast läkarkontakt. Vi vet dock att det är färre än 
riksgenomsnittet. 

Tabell 1. Hur upplever du tillgängligheten till läkarvård på din vårdcentral? Källa: Läkarförbundets 
Novusenkät 2021. 
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Läkarförbundets Novusenkät 2021 visar att 60 procent av de svarande 
föredrar en mindre vårdcentral som ligger nära, även om den har ett 
mindre vårdutbud. För att möjliggöra etablering av fler mindre läkardrivna 
enheter i Örebro län behöver regionen se över kraven som ställs i Hälsoval 
Örebro län. Idag ställs krav på att det vid vårdcentralsenheten ska finnas 
specialistutbildad sjuksköterska, fysioterapeut, personal med psykosocial 
kompetens (socionom, leg psykolog) och biomedicinsk analytiker, vilket i 
princip omöjliggör etablering av mindre vårdenheter.

Läkarförbundet vill se: 
• Tydligt mål om Fast läkarkontakt till alla invånare i Region Örebro län.

• Mer resurser till primärvården. 

• Att kraven i Hälsoval Örebro revideras för att möjliggöra etablering av 
mindre läkardrivna vårdenheter. 

Diagram 1. Om du skulle behöva komma i kontakt med en läkare idag, har du en fast 
läkare? Källa: Läkarförbundets Novusenkät 2021.

Diagram 2. Vill du kunna träffa en fast namngiven läkare när du besöker din vårdcentral? 
Frågan ställdes endast till de som inte hade en fast läkare. Källa: Läkarförbundets 
Novusenkät 2021.
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Bilaga 1
Förslag till lokalt kollektivavtal, Speciallistläkarnas fortbildning 

Läkarnas kompetens har en avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet 
och säkerhet. Fortbildning är en central del av utvecklingsarbetet inom 
vården. Fortbildning är nyckeln till att nya arbetssätt sprids och att vi får en 
evidensbaserad, jämlik och patientsäker vård som ges med hög kvalitet. För 
att varje specialistläkares behov av professionsbaserad fortbildning ska 
tillgodoses behövs en individuell fortbildningsplan. Både arbetsgivaren och 
den anställde har ett ansvar för att denna upprättas och följs upp. 

• En individuell fortbildningsplan ska upprättas för varje specialistläkare. 
Detta ska ske i form av ett samtal mellan verksamhetschef och anställd, 
helst skilt från medarbetar- och lönesamtal. Både intern och extern 
fortbildning ska ingå i planen och ska inte likställas. Planen ska upprättas, 
genomföras och följas upp regelbundet, minst en gång per år vid 
medarbetarsamtal.

• Intern fortbildning ska vara en integrerad del av verksamheten och 
bör förekomma regelbundet, minst 3 timmar per vecka inklusive tid för 
teoretiska studier. Denna tid ska inte likställas med administration/kliniskt 
arbete och ska heller inte utgöras av information eller utbildning kopplad 
till organisationen, till exempel utbildning i nya datasystem eller liknande.

• Extern fortbildning ska erbjudas minst 10 dagar per år. Varje klinik 
disponerar det antal dagar för extern fortbildning som antalet 
specialistkompetenta läkare multiplicerat med 10 ger. Verksamhetschefen 
fördelar dagarna mellan klinikens specialistkompetenta läkare samt 
ansvarar för utveckling av riktlinjer avseende kvalitetskrav och 
fördelningsprinciper. Läkare ska, efter att ha deltagit i extern fortbildning, 
förmedla erhållen kunskap vidare, skriftligt eller muntligt, till övriga 
läkarkollegor.

• Ramarna för klinikens fortbildning ska beskrivas i verksamhetsplanen 
och det gångna årets arbete med fortbildning ska redogöras för i 
verksamhetsberättelsen. Arbetsgivaren sammanställer skriftligt varje år 
genomgången intern respektive extern fortbildning bland läkarna och 
presenterar resultatet för läkarföreningen.
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Sveriges läkarförbund
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