
LÄKARBESÖKET I REGION VÄSTERBOTTEN



2



3

Innehållsförteckning
Vårdplatsbristen  4
Fortbildning   6
Primärvården   9



4

Vårdplatsbristen
Region Västerbotten har flest disponibla vårdplatser per capita i landet, 2,54 
per 1000 invånare mot rikssnittet 2,04. Men de har minskat mer än i riket som 
helhet. År 2008 fanns 3,8 vårdplatser, vilket innebär en minskning med 33% 
till 2020, att jämföra med 27% i riket under samma period. 
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Källa: Disponibla vårdplatser i slutenvård (vardenisiffror.se), egna bearbetningar

Den sammanlagda andelen överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 
disponibla vårdplatser har minskat de senaste åren och ligger nu något under 
rikssnittet. Säsongsvariationerna är dock stora.

Det är givetvis en god målsättning att patienter inte ska ligga på sjukhus i 
onödan, men Sverige har för få vårdplatser sett till behoven. När det inte 
finns en vårdplats för patienten tvingas läkaren välja mellan ett antal dåliga 
alternativ: skicka hem patienten för tidigt, lägga in patienten på en redan 
överfull avdelning eller försöka hitta en annan avdelning som kan ta emot 
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patienten även om rätt kunskap och kompetens att vårda patienten ofta 
saknas där. Inget av alternativen är bra för patientens vård och behandling – 
och det ökar risken för vårdskador och återinläggningar. Det blir också svårare 
att hantera den uppskjutna vård som orsakats av pandemin.

 Läkarförbundet vill se:

• Det behövs en högre grundkapacitet för att vården ska orka med sin 
vardag och kunna möta kriser. Vi vill se tydliga mål om att inte ha mer än 
85% procents genomsnittlig beläggningsgrad.

• Undersköterskornas potential bör tas tillvara i högre grad. 

• Vårdplatstillgången måste prioriteras framför andra kvalitetsutvecklande 
åtgärder.

• Neddragning av vårdplatser ska alltid vara en förhandlingsfråga där 
Läkarförbundet inkluderas.

Källa: Överbeläggningar och utlokaliserade patienter | Väntetider i vården | SKR (vantetider.se), egna bearbetningar 



6

Fortbildning och utbildning
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. Fortbildning är en förutsättning för att läkare ska 
upprätthålla sin kompetens och kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård. 
Tyvärr är fortbildning det som prioriteras bort först när regionerna vill spara 
pengar, så även i Region Västerbotten.    

I och med Region Västerbottens geografiska läge så blir det dyrare och 
besvärligare att resa till konferenser och utbildningar, i jämförelse med andra 
storstadsregioner. 

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 Västerbotten ligger nära botten 
med 4,9 fortbildningsdagar/år. 
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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 
Västerbotten var det 33 procent av specialistläkarna deltagit i 
fortbildning om nya kunskapsstöd. 

Regionen tillsätter ungefär 60 centralt finansierade ST-tjänster årligen. När vi 
tittar på hur många ST-tjänster som verksamheterna önskar så ligger siffran 
på runt 110-120 per år, och den har varit relativt konstant de senaste 10 åren. 
Klinikerna har tidigare kunnat inrätta så kallade klinikfinansierade tjänster, men 
den möjligheten togs bort för några år sedan. 

För att säkra tillgången på specialistläkare behöver regionen satsa 
på utbildning. Universitetssjukhuset i regionen har möjlighet att rekrytera 
specialistläkare från övriga norrlandslän, men övriga sjukhus är mer 
eller mindre självförsörjande. Regionen har under lång tid systematiskt 
underutbildat vilket vi nu ser resultatet av. Den negativa utvecklingen behöver 
vändas, annars äventyras hela regionens framtida kompetensförsörjning. 
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Läkarförbundet vill se: 

• Prioritera och budgetera för fortbildning – i alla verksamheter

• Säkerställ att alla läkare i Region Västerbotten får en individuell 
fortbildningsplan

• Kräv att fortbildningen redovisas i verksamhetsberättelserna

• Ställ krav på fortbildning vid upphandling av vård

• Lokalt kollektivavtal för fortbildning

• Utökning av antalet ST-tjänster
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Primärvården
Region Västerbotten hamnar bland de sämre regionerna vad gäller andel 
svarande med fast en läkarkontakt utifrån Läkarförbundets Novusenkät 
2021. Endast 16 procent av de svarande medborgarna i Region Västerbotten 
uppgav att de har en fast läkarkontakt, medan rikssnittet ligger på 26 procent 
(se Diagram 1). Samtidigt vill en övervägande majoritet av dem som saknar 
en fast läkarkontakt kunna träffa en fast namngiven läkare när de besöker sin 
vårdcentral. 
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Källa: Läkarförbundets Novusenkät 2021

Tillgängligheten till primärvården är också sämre i Region Västerbotten än 
i riket i genomsnitt. En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller 
försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. 
Det var endast 76 procent som fick komma till en läkare inom primärvården 
inom det tidsspannet i Region Västerbotten i januari 2022, medan rikssnitt 
ligger på 85 procent.
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Den enskilt mest betydelsefulla indikatorn på en fungerande och tillgänglig 
nära vård med en god kontinuitet för patienterna är en egen vald fast läkare. 
En fast läkare bidrar till en bättre vård för patienten som slipper upprepa sin 
sjukdomshistoria och kan få en tillitsfull relation till sin läkare. Det gör också 
vården mer kostnadseffektiv och minskar behovet av akut- och slutenvård. 

Fler läkare skulle dessutom söka sig till primärvården inom regionen om 
deras uppdrag begränsades till ett hanterbart antal patienter som de 
som medicinskt ansvariga ges möjlighet till en kontinuerlig kontakt med. 
Exempelvis Region Sörmland har lyckats rekrytera många fler fastanställda 
läkare tack vare att de beslutat om en genomförandeplan för ett rimligt 
listningstak. Rekryteringsfrågan är ett problem i Region Västerbotten som har 
glesbygdsvårdcentraler som helt står utan fast anställda läkare. 

Fler läkare skulle kunna lockas till regionens glesbygd också om de fick 
möjlighet att driva egna, mindre mottagningar. En majoritet av svenskarna 
föredrar en mindre vårdcentral som ligger nära, även om den har ett mindre 
vårdutbud. Närheten är än viktigare för personer i glesbygd. För att möjliggöra 
etablering av fler mindre, nära enheter i regionen Region Västerbotten 
behöver regionen se över kraven som ställs i Uppdrag och regler för 
Hälsoval Västerbotten. Idag ställs krav på att varje hälsocentral ska inneha 
kompetenser inom fysioterapi, arbetsterapi, psykoterapi, fotvårdsterapi och 
psykiatri. Det omöjliggör i princip etablering av mindre läkardrivna vårdenheter. 
Mindre, läkardrivna enheter ges annars högst betyg av såväl patienter som 
läkare. 

Inom vissa delar av primärvården är man så dåligt bemannade att man inte 
längre kan ta emot ST-läkare eftersom det inte finns någon som kan handleda. 
Dessa verksamheter lever helt och hållet på staffetläkare. Detta är resultatet 
av att region under en lång tid underutbildat specialister i allmänmedicin samt 
att villkoren för allmänläkaren är för dåliga. 
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Läkarförbundet vill se:

• Tydligt mål om och strategi för fast läkarkontakt till alla invånare i Region 
Västerbotten

• Beslut om listningstak: max 1 500 patienter per heltidsarbetande 
specialist i allmänmedicin – färre i glesbygd

• Stärkt finansiering till primärvården utifrån ett redan förändrat och utökat 
uppdrag

• Att kraven i Uppdrag och regler för Hälsoval Västerbotten revideras för att 
möjliggöra etablering av mindre läkardrivna vårdenheter. 

• Kraftig utökning av antalet ST-tjänster inom allmänmedicin



Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm
08-790 33 00
info@slf.se
www.lakarforbundet.se




