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SOCIALSTYRELSENS RIKTVÄRDE ÅSIDOSÄTTS I REGION ÖREBRO 

LÄN: 

Hur många läkare ska regionen 

ha? 
Den 29:e april gick Socialstyrelsen ut med ett nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i 

primärvården i Sverige. Socialstyrelsen skriver att det nationella riktvärdet bör vara en 

specialistläkare i primärvården per 1100 invånare. Syftet med detta är att ge ökad trygghet och 

tillgänglighet samt likvärdigt god kvalitet över landet. Riktvärdet kan även bidra till en bättre 

arbetsmiljö för primärvårdens anställda. 

Vi läkare i primärvården träffar patienter i alla åldrar, i alla skeenden av livet med alla typer 

av hälsoproblem och sjukdomar. Vi tar hand om akuta skador och sjukdomar som inte kräver 

inneliggande utredning eller vård. Vi behandlar och följer patienter med astma, KOL, 

diabetes, högt blodtryck hjärtsjukdomar mm. Vi utreder misstänkt cancer. Vi möter patienter 

med depression och ångestsjukdomar. Vi tar hand om den medicinska vården på Vård och 

Omsorgsboenden och inom hemsjukvården. Vi hjälper barnmorskorna i vården av gravida. Vi 

gör regelbundna bedömningar av barn på BVC. Vi handleder studenter och yngre kollegor. 

Vi är många läkare i primärvården i Örebro län som under många år efterfrågat ett riktvärde 

för antalet listade invånare per läkare i primärvården. Det som finns i nuläget i Region Örebro 

län är ett riktvärde för vad som anses vara en välbemannad vårdcentral, vilket är en läkare per 

1800 invånare. 

I denna beräkning räknas inte bara specialistläkare, utan även läkare under utbildning (AT-

läkare och ST-läkare). Dessa siffror används bland annat som underlag för när man anser att 

inhyrd personal ska tas in för att stötta upp och vilka anställningar som får göras. Det torde stå 

klart för envar att en doktor (allmänläkare, ST-läkare eller ”hyrläkare”) på 1800 invånare ger 

betydligt sämre möjligheter till kvalitet, tillgänglighet, patienttrygghet och god arbetsmiljö, än 

den som kan erbjudas med en specialistutbildad allmänläkare per 1100 invånare som 

Socialstyrelsen nu rekommenderat. En sämre bemanning i primärvården får också 

återverkningar på sjukhusvården med exempelvis fler besök på akutmottagningarna för 

patienter som borde kunnat tas om hand i primärvården med kortare väntetider och lägre 

kostnader. På flertalet vårdcentraler i länet är bemanningen i dag också så låg att även ett 

riktvärde på 1/1800 är en mycket avlägsen verklighet. 

Lena Adolfsson, områdeschef för den offentligt drivna primärvården i Region Örebro län, 

sade nyligen till SVT att primärvården bör renodla läkarnas arbetsuppgifter så att läkare gör 

de arbetsuppgifter som bara läkare kan utföra. Det låter bra, men det kommer inte att räcka för 

att nå upp till de krav på trygghet, tillgänglighet och möjlighet att få god vård som invånarna 

bör kunna förvänta sig med det lägre riktvärdet. Det är, på de flesta vårdcentraler, inte heller 

genomförbart då även andra yrkeskategorier, såsom sjuksköterskor och medicinska 

vårdadministratörer (tidigare läkarsekreterare) fattas. 

Vi är övertygade om att den som inte sätter upp konkreta och tydliga mål inte kommer att nå 

dem. 



Vi frågar nu: 

Hur ser våra ansvariga politiker och tjänstemän på det riktvärde på en specialistläkare per 

1100 invånare, som Socialstyrelsen presenterat? 

Vilka konsekvenser kommer det att få för bemanningsmål i primärvården i Örebro län? 

Vilka konsekvenser kommer det att få för budgeten för primärvården i stort? 

Om politiker och höga tjänstemän inte är villiga att sätta Socialstyrelsens riktvärde som 

konkret målsättning för läkarbemanningen i primärvården – vilken del av den vård länets 

invånare har rätt att förvänta sig rekommenderas vi låta bli att utföra? 

Läkare i prmärvården 

undertecknarnas namn nedan 

Maja Lövstrand, Tybble vårdcentral, Kristina Bohlin, Lillåns vårdcentral, Åsa 

Ludvigsson, Adolfsbergs vårdcentral, Elsa Ekelin, Capio Lekebergs vårdcentral, Wilma 

Wirén, Tybble vårdcentral, Erik Sjösvärd, Varberga vårdcentral, Despoina Eteridou, 

Lillåns vårdcentral, Fanny Bergman, Lillåns vårdcentral, Erik Blomberg, Skebäcks 

vårdcentral, Georgij Lönngren Olaus Petri vårdcentral, Maria Wartig, Karolina 

vårdcentral, Stefan Jansson, Brickebackens vårdcentral, Ulrika Gustafsson, Laxå 

vårdcentral, Pär Lindberg, Tybble vårdcentral, Emma Hallén, Kumla vårdcentral, 

Emanuel Prichard-Lybeck, Lindesbergs vårdcentral, Kacques Shebeh, Kopparbergs 

vårdcentral, Niklas Sjölander, Nora vårdcentral, Pontus Tivemyr, Freja vårdcentral, 

Oskar Hadström, Capio Haga vårdcentral, Emma Wiberg, Laxå vårdcentral, Katri 

Tuomela, Laxå vårdcentral, Panagiota Lazarido, Olaus Petri vårdcentral, Johan 

Nordfjell, Skebäcks vårdcentral, Ann-Sofi Eriksson, Ängens vårdcentral, Jonas 

Damberg, Karla vårdcentral, Carl Johan Wiberg, Capio Haga vårdcentral, Lillemor 

Nyberg, Karolina vårdcentral, Fernando Freire, Brickebackens vårdcentral, Therese 

Rikner Nora vårdcentral, Anna Lindén Wikblom, Olaus Petri vårdcentral, Carolina 

Nylander, Brickebackens vårdcentral, Agnetha Wallberg Halldin, Laxå vårdcentral, 

Filip Andersson, Nora vårdcentral, Gunilla Stenninger, Baggängens vårdcentral, 

Krister Åkesson, Pilgårdens vårdcentral, David Sjöstedt, Skebäcks vårdcentral, Fanny 

Hellqvist, Mikaeli vårdcentral, Mikko Hellgren, Kumla vårdcentral, Minh Nguyen 

Khánh, Kumla vårdcentral, Andreas Eriksson, Odensbackens vårdcentral, Johan 

Riström, Tybble vårdcentral, Emilie Larsson, Lillåns vårdcentral, Berzad Gacanin, 

Capio Haga vårdcentral, Marion Koch, Lindesbergs vårdcentral, Miriam Scherl, 

Adolfsbergs vårdcentral, Hanne Carlsson, Skebäcks vårdcentral, Susanne Falk, Mikaeli 

vårdcentral, Bengt Karlsson, Baggängens vårdcentral, Lilja Narancic, Capio Haga, 

vårdcentral, Karin Hardell, distriksläkare i skolhälsovårdmed mera, Björn Strandell, 

Skebäcks vårdcentral, Erik Hellberg, Tybble vårdcentral, Martin Barsk, Mikaeli 

vårdcentral, Sandra Karlsson, Lekebergs vårdcentral, Malin Kokvik, Nora vårdcentral, 

Dorota Krywult, Mikaeli vårdcentral, Dóra Veressné-Muszil, Ängens vårdcentral, 



Maria Lindahl Rauma, Tybble vårdcentral, Johanna Westring, Nora vårdcentral, Eva 

Dalén, Ängens vårdcentral, Eva Melander, Skebäcks vårdcentral, Maria Eriksson, 

Tybble vårdcentral, Carl Göranzon, Brickebackens vårdcentral, Ulrika Petersson, 

Skebäcks vårdcentral, Patrik Bergius, Lillåns vårdcentral, Anna Spychala, Varberga 

vårdcentral, Emma Martinander, Mikaeli vårdcentral, Emil Rosell, Lillåns vårdcentral, 

Åsa Vidlund, Mikaeli vårdcentral, Åsa Athlin, Lekebergs vårdcentral, Nina Pasanen, 

Baggängens vårdcentral, Anders Hagvall, Lekebergs vårdcentral, Eva-Britt Jansson, 

Varberga vårdcentral, Anna Kindstrand, Tybble vårdcentral, Helena Borenäs, 

Brickebackens vårdcentral, Yousef Mohammed, Storå vårdcentral, Andreas Koch, 

Lindesbergs vårdcentral, Patrik Larsson, Tybble vårdcentral, Katrin Kalju, Olaus Petri 

vårdcentral, Jimmy Zetterman, Tybble vårdcentral, Erika Palm, Brickebackens 

vårdcentral, Elise Vallberg, Odensbackens vårdcentral, Åsa Lundgren, Olaus Petri 

vårdcentral, Per Eriksson, Tybble vårdcentral, Zacarias Jilke, Storå vårdcentral, Mia 

Konradsson, Capio Haga vårdcentral och Marije Galavazi, överviktsenheten USÖ 
 


