
 
Husläkaruppdragets ekonomiska 
förutsättningar för fast läkare i Stockholm 
 
Sammanfattning: 
De ekonomiska förutsättningarna för Stockholms husläkarmottagningar att erbjuda fast läkare blir 

stadigt sämre. Under en tioårsperiod har andelen distriktsläkare/specialister i allmänmedicin på 

husläkarmottagningarna sjunkit från 32 procent av de anställda, till 18. Det visar en granskning av 

regionens egna budgetsiffror som Distriktsläkarföreningen i Stockholm gjort. 

 

Distriktsläkarföreningen i Stockholm har analyserat den budgetmall som de regiondrivna 

vårdcentralerna använder i sitt budgetarbete. Denna så kallade ”generiska modell” ger en bild av hur 

Stockholms sjukvårdsområde, SLSO, anser att en typisk vårdcentral med 10000 listade patienter, ska 

kunna hålla sig inom de ekonomiska ramar som regionen satt och ger en god bild av vad resurserna 

räcker till. 

 

Analysen visar att regionens finansiering under åren 2011 till 2021 aldrig varit tillräcklig för att uppnå 

riksdagens fastslagna mål om 1500 patienter per specialist i allmänmedicin. Region Stockholm har 

heller inte under 10 år kommit närmare målet, utan tvärtom. Under den studerande perioden har 

andelen specialister nära nog behövts halveras, från 32 procent av de anställda till 18 procent av de 

anställda, för att ekonomin ska gå ihop. 

2011 räckte de ekonomiska ramarna att anställa en distriktsläkare per 1600 patienter, och en 

vårdcentral som hade många besök kunde till och med kosta på sig en ännu högre läkarbemanning. 

Under tio år har antalet patienter som varje läkare måste ansvara för ökat med nära 40 procent, till 

över 2200. 

 

Antalet utbildningsläkare har ökat något, men denna ökning finansieras nästan helt med centrala 

medel och belastar därmed inte vårdcentralernas budget mer än marginellt. Eftersom 

budgetutrymmet inte tillåter att dessa läkare anställs när de blir färdiga specialister i allmänmedicin, 

är risken stor att de inte kommer att fortsätta att arbeta på vårdcentralerna. Dagens och 

morgondagens allmänläkarbrist i Stockholm beror inte på läkarbrist, utan i stor utsträckning på att 

det inte finns ekonomiska förutsättningar att anställa fler. En satsning på husläkarmottagningarna 

om knappt 10 procent skulle lösa problemet. 

 

 
  



 
Inledning 
 
I internationella jämförelser är svensk primärvård svag och andelen och antalet distriktsläkare lågt. 
Detta har inneburit att en mycket låg andel av befolkningen har tillgång till en egen fast läkare1 trots 
att 8 av 10 vill ha det.2 Sveriges kommuner och regioner har under senare år påbörjat ett arbete för 
omställning till nära vård, och i de flesta regioner har försökt att stärka primärvården – åtminstone 
på planeringsnivå. Även region Stockholm har tagit fram en primärvårdsstrategi som en del i denna 
omställning.3  Några strategier kring de ekonomiska förutsättningarna finns dock inte. 
 
De resursmässiga satsningar som hittills setts har varit blygsamma. När Forum for healthpolicy 2019 
granskade regionernas budgetar och styrdokument fann de få spår av en omställning till nära vård.4 
Att de ekonomiska ramarna är strama märks också i Stockholm där många av regionens vårdcentraler 
inte kan hålla budget.5 På många vårdcentraler är lösningen på de ekonomiska problemen att inte 
tillsätta tjänster som blir vakanta när en distriktsläkare slutar eller går i pension6. Långsamt men 
säkert blir distriktsläkarna färre - samtidigt som uppdraget växer.7 8 Vi tror att denna verklighet är 
okänd för många av regionens tjänstemän och politiker. Distriktsläkarföreningen i Stockholm har 
därför granskat hur vårdcentralers ekonomiska förutsättningar förändrats under de senaste 10 åren 
och vad det inneburit för bemanningen och distriktsläkarnas patientansvar och därmed också för 
invånarnas möjlighet att få tid hos sin egen läkare. 
 
 
Metod: Den generiska vårdcentralen 
För att underlätta för vårdcentralerna att lägga budget har regionens egenproduktion, SLSO, tagit 
fram en modell för en ”generisk vårdcentral”, dvs en typisk vårdcentral med 10.000 listade patienter, 
som chefer kan använda som mall i budgetarbetet. Modellen är en hjälp och poster kan justeras 
beroende på de lokala förutsättningarna och egna prioriteringar. Mallen visar dock hur SLSO 
bedömer att de ekonomiska förutsättningarna ser ut för vårdcentralerna och vad pengarna räcker 
till. 
 
Distriktsläkarföreningen har jämfört den generiska modellen för 20219 med 201110, den äldsta modell 
som vi fått tillgång till. På några punkter är modellerna inte direkt jämförbara, vilket krävt att vi 
justerat beräkningarna. I modellen från 2011 görs tre olika budgetar beroende på om vårdcentralen 
har hög, låg eller normal ”produktion”, dvs hur många besök mottagningen registrerar. I 

 
1 ”Vården ur befolkningens perspektiv”, Vårdanalys 2021 
2 Novus/Sveriges läkarförbund: Allmänhetsundersökning ”Fast läkarkontakt” (2018) 
3 https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/halso-och-
sjukvardsnamnden/2020/200128/tjansteutlatande-primarvard.pdf 
4 ”Vem styr hälso- och sjukvården?”,Forum for healthpolicy 2019 
5 Muntlig uppgift SLSO:s Läkarförening, Suzana Turkalj Pavlakovic 

6 Exempel: Utdrag ur Samverkansprotokoll Boo vårdcentral 2018  
7 Forslund, Westermark, Primärvårdens roll i sjukvårdssystemet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms 
läns landsting 2019 
8 Forslund, Ros, Wettermark. Tillgänglighet i primärvården. Till vem, för vad och på vilket sätt? Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting 2018 
9 Bilaga 2 
10 Bilaga 1 



ersättningssystemet som då gällde, bestämdes en stor del av anslaget från landstinget av antal 
besök, vilket gjorde att enskilda vårdcentraler kunde öka sina intäkter genom att öka antalet besök. 
Sedan 2016 ges anslagen i större utsträckning som fast ersättning. Vårdcentralerna har därför inte 
samma möjlighet att påverka sina intäkter. Den generiska vårdcentralen 2021 har därför inte flera 
alternativ. Vi har för 2011 jämfört alternativet med ”normal produktion” – alltså mittenalternativet – 
med 2021 års generiska vårdcentral. 
 
Personalkategorierna har inte angivits helt lika i de två dokumenten. I dokumentet från 2011 finns 
ekonom och PA-personal med bland de anställda (20 procent respektive 10 procent av heltid) trots 
att dessa är en central funktion för hela SLSO. Kostnaden för dessa 2020 tas ut som en fast avgift per 
listad patient. Hur mycket HR-  och ekonomstöd vårdcentralerna får i tid framgår dock inte ur den 
nya modellen. Vi har därför räknat bort dessa kostnader för 2011 när vi jämfört bemanningen. 2011 
budgeterades inte AT-läkare, men de finns med 2021 motsvarande 0,5 AT-tjänster per år. För dessa 
utgår dock ett kraftigt centralt lönebidrag, vilket gör att vårdcentralen betalar endast 2384 kr per 
månad för att ha en AT-läkare. 
 
Den generiska modellen 2021 specificerar kostnaderna för olika personalkategorier i betydligt högre 
detalj än vad som var fallet 2011. För att kunna jämföra har vi därför lagt samman vissa 
personalkategorier. 
 
  
Resultat: 
Den genomsnittliga vårdcentralen 2011 hade i genomsnitt 19 anställda varv 6 distriktsläkare. Det 
innebär att budgeten 2011 räckte till en bemanning där varje heltidsarbetande distriktsläkare 
ansvarade för  1667 patienter. Vårdcentraler med ”Hög produktion” kunde finansiera en ännu högre 
läkarbemanning — 1538 invånare/distriktsläkare. 2021 har den generiska vårdcentralen ökat 
personalstyrkan till 24,85, men antalet distriktsläkare har minskat till 4,50. Det innebär att de 
ekonomiska förutsättningarna 2021 krävde att varje heltidsspecialist hade ansvar för 2222 patienter. 
 
Personalkategorier som ökat har varit undersköterskor/reception/sekreterare (+2,5), psykolog och 
rehabkoordinator som inte fanns alls 2011 (+0,8) samt ST-läkare (+2). Värt att notera är att ST-
läkarnas lön till största del betalas med ett centralt anslag från regionen vilket gör att 
nettokostnaden 2021 för vårdcentralerna var 16936 kronor per månad för en ST-läkare, vilket gör 
dem till vårdcentralernas i särklass billigaste arbetskraft, avsevärt billigare per månad än en 
undersköterska. Samtidigt är ST-läkare en utbildningstjänst, där läkarna roterar på många andra 
kliniker utöver vårdcentralen, går på kurser och har schemalagd utbildning, vilket innebär att den 
faktiska tiden en ST-läkare tjänstgör på vårdcentralen ligger runt 50 procent. Detta gör att antalet 
läkare som i realiteten tjänstgör på vårdcentralen i modellen ser större ut, än de i verkligheten är. 
Den generiska vårdcentralen har varken 2011 eller 2021 råd med en läkare som chef, utan räknar i 
budgeten med att chefen är sjuksköterska. 
 
 
Diskussion: 
År 2000 fattade den svenska riksdagen ett beslut att målet för primärvårdens läkarbemanning skulle 
vara 1 distriktsläkare per 1500 invånaren. Målet skulle vara uppnått år 2008 – men har aldrig nåtts. 
 
Arbetsmiljödomstolen dömde Region Örebro 2014 till vite, för att man hade fler än 1500 patienter 
per distriktsläkare, och att denna nivå enligt domstolen ansågs som riskabel för arbetsbelastningen 
och arbetsmiljön för läkarna.11 
 

 
11 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2014/11/lakarforeningen-i-orebro-principiellt-viktig-dom/ 



Normen 1500 har under senare år fått kritik för att var föråldrad och sannolikt för hög, eftersom 
primärvårdens uppdrag förändrats och utökats sedan 90-talet. Kanske är en mer rimlig nivå 1000-
1100 patienter, som är det normala antalet patienter per allmänläkare i till exempel Norge? Siffran 
1500 byggde också på att distriktsläkaren skulle ha underläkare till sin hjälp – när dagens bemanning 
diskuteras har vi noterat att underläkare ofta också ingår när regionförvaltningar räknar på lämplig 
bemanning. Det har helt enkelt skett en glidning av av ”målet 1500” innebär. 
 
I flera statliga utredningar under senare år, till exempel ”Effektiv vård” från 201612, ”God och nära 
vård” 2017-1913, slås fast att svensk primärvård är underbemannad och underfinansierad och i behov 
av resursförstärkning och därmed har siffran 1500 åter börjat figurera i debatten.  
 
Den generiska modellen är inte ett måldokument, utan ett dokument som visar vad de ekonomiska 
ramarna tillåter. Personalkostnaderna är vårdcentralernas största utgift och en av de få utgifter som 
går att påverka. Uppdraget specificerar också krav på många andra personalkategorier, och flera nya 
krav har tillkommit under dessa år, såsom psykolog, rehabkoordinator, psykiatriskt kunnig 
sjuksköterska och sjuksköterska (eller annan) som kan genomföra spirometrier.14 Nya uppdrag, som 
till exempel utökat ansvar för vårdplanering enligt Lagen om utskrivningsklara, kräver fler 
distriktssköterskor. I de flesta av regionens kommuner har hemtjänsten slutat att dela ut mediciner 
vilket inneburit att husläkarmottagningarna behövt stärka hemsjukvården för att klara också denna 
uppgift. Det finns helt enkelt väldigt litet utrymme för en vårdcentral i vårdval Stockholm att 
disponera om sina resurser radikalt för att öka antalet distriktsläkare och det finns heller i vårdvalet 
inga speciella krav på hur många disktriktsläkare man behöver ha för en viss befolkningsmängd. 
 
Under de tio år som rapporten omfattar har husläkarmottagningarna alltså fått flera nya uppdrag. 
Parallellt har många patienter som traditionellt tagits om hand på sjukhus och specialistmottagningar 
flyttat över till husläkarmottagningarna – detta som del i en medveten strategi.  
 
Resultatet av granskningen visar att de budgetsatsningar som gjorts på husläkarmottagningarna 
inte varit tillräckliga för att behålla, än mindre öka, antalet specialistläkare. Tvärtom ger ekonomin 
år från år allt sämre förutsättningar, eftersom i princip varje budgetsatsning förenats med utökat 
uppdrag och därmed högre kostnader för mottagningarna. SLSO har i sin generiska modell hanterat 
detta problem genom att öka antalet patienter per distriktsläkare.  Samtidigt har löftena från våra 
politiker handlat om just fast läkarkontakt. Diskrepansen mellan politiska löften och ekonomisk 
verklighet slår tillbaka på läkarna i form av stress och orimlig arbetsbelastning. För invånarna, som 
måste konkurrera med allt fler om läkarens tid, märks det i form av längre väntetider. Hur många 
invånare varje läkare ansvarar för påverkar förstås hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt 
med, eller boka tid hos, sin egen läkare, och ytterst också kvaliteten på den vård som ges. 
 
När man tidigare diskuterat bristen på allmänläkare, har diskussionerna framförallt handlat om att 
det inte funnits tillräckligt många specialister i allmänmedicin att anställa, men den generiska 
modellen visar att dagens brist även beror på att det inte finns ekonomiska förutsättningar att 
anställa. Det innebär också att dagens brist inte heller kan ”lösas” med hyrläkare eller genom att ta in 
andra specialister, eftersom det inte finns pengar. 
 
Många vårdcentraler har sett ST-läkarna som räddningen i nöden – de är tack vare central 
finansiering från regionen billiga, även om tjänstgöringstiden på vårdcentralen bara är 50 procent av 
tiden. Vi ser således ett tydligt skifte i läkarkompetensen på vårdcentralen från specialistläkare till 

 
12 Effektiv vård, SOU 2016:2 
13 God och nära vård, SOU 2017:53, SOU 2018:39, SOU 2019:29 
14Förfrågningsunderlag för husläkarverksamheten 2021: https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/avtal-
vardval-lov/lov-vardval-stockholm/huslakarverksamhet/ersattning/ 



underläkare. Man devalverar därigenom mottagningarnas specialistkompetens. Men även med 
denna läkarförstärkning inräknat, har andelen läkare minskat.  
Den enorma satsning som gjorts på ST-läkare är mot bakgrund av de ekonomiska ramarna 
bekymmersam. Satsningen på fler ST-läkare har varit ett sätt att öka antalet specialister i 
allmänmedicin och därmed på sikt ge fler invånare möjlighet att få en fast läkare. Om de ekonomiska 
ramarna inte utökas finns en risk att många ST-läkare inte kommer att kunna erbjudas anställning 
som fast läkare på våra vårdcentraler när de blir färdiga specialister, eftersom budgeten inte tillåter 
det. 
 
För att nå riksdagens mål om 1500 patienter per distriktsläkare skulle den generiska vårdcentralen 
behöva öka bemanningen från dagens 4,5 distriktsläkare per 10.000 patienter till 6,7. För att 
möjliggöra en sådan bemanning krävs en budgetförstärkning om knappt 10 procent, 600 miljoner 
totalt i regionen. För att en satsningen ska ge önskad effekt behöver den dock ske utöver 
uppräkningar för löne- och kostnadsökningar och utan att uppdraget för husläkarmottagningarna 
samtidigt utökas. 
 
Det är dags för region Stockholm att fundera på hur få husläkarna kan få bli, utan att namnet 
”husläkarmottagning” blir rent vilseledande. 
 
 

 
  



 
 

Den generiska modellen – personal (förenklad tabell) 
 
 

 2011 Andel av 
anställda 
2011 

2011 – 
antal 
patienter 
per fast 
läkare 

2021 Andel av 
anställda 
2021 

2020 – 
antal 
patienter 
per fast 
läkare 

Distriktsläkare 6,0 32% 1667 4,50  18% 2222 

Underläkare (ST och AT) 1* 
(*tjänstgör 
endast c:a 
50% av 
tiden 

5,3%  3,5* 
(*tjänstgör 
endast c:a 
50% av 
tiden)  

14%  

Distriktssköterskor/sjuksköterskor 6 32%  7,4 30%  

Undersköterskor, sekreterare, 
reception 

4 21%  6,5 26%  

Kurator, psykolog*, 
rehabkoordinator* (*fanns ej 
2011) 

1 5%  1,8 7%  

Chef, MAL, enhetschef 1 5%  1,15 5%  

Totalt anta anställda  19   24,85   

 
  



Bilaga 1: Generiska modellen 2011 



Bilaga 2: Den generiska modellen 2021 


