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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Primärvården har en viktig preventiv och kurativ funktion där många av 

befolkningens hälsobehov kan tillgodoses. Med sin breda kompetens har primärvården bäst 

förutsättningar att tillgodose patienters vårdbehov ur ett helhetsperspektiv. En tillgänglig och 

välfungerande primärvård för hela befolkningen kan bidra till en mer jämlik hälso-och 

sjukvård på befolkningsnivå.   

Syfte: Studiens syfte var att undersöka tillgängligheten till läkare på vårdcentraler i 

Landstinget Dalarna under en tidsperiod som inkluderade förändringar av primärvården 

motiverad av ekonomiska svårigheter inom landstinget.  

Metod: Studien hade en icke-experimentell kvantitativ design som undersökte geografisk 

jämlikhet utifrån tillgänglighet till läkare, samt eventuella samband mellan socioekonomisk 

sammansättning och tillgänglighet till läkare över en femårsperiod. Statistiska analyser med 

oberoende t-test, Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis test användes för att utforska 

geografisk jämlikhet ur flera aspekter (p<,05). Eventuella samband mellan socioekonomisk 

sammansättning och tillgänglighet till läkare undersöktes med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient.     

Resultat: Tillgängligheten till läkare inom primärvården i Landstinget Dalarna visade stora 

procentuella skillnader inom och mellan vårdcentraler. Under femårsperioden hade 

Landstinget Dalarna generellt lägre tillgänglighet än riksgenomsnittet och 

jämförelselandsting. Resultatet visade signifikanta skillnader (p<,05) gällande tillgänglighet 

på kommunnivå, men studien hittade inget geografiskt mönster för tillgänglighet. 

Tillgänglighet utifrån vårdcentralernas socioekonomiska sammansättningar mätt via CNI 

(Care Need Index) kunde inte påvisa samvariation mellan tillgänglighet till läkare inom 

primärvården och CNI, vilket kan bero på att CNI kompenserar för socioekonomiska 

skillnader. 

Slutsats: Studiens resultat visade varierande tillgänglighet till läkare inom primärvården i 

Landstinget Dalarna. För att uppnå en mer tillgänglig och jämlik primärvård för samtliga 

invånare i Dalarnas län bör regionala skillnader reduceras och tillgängligheten till läkare i 

landstinget bör förbättras generellt. 
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ABSTRACT 

Background: Primary health care has an important preventative and curative role, where 

many of the population's health needs can be met. An accessible and well-functioning primary 

health care can reduce health inequities in the population. 

Objective: The purpose of the study was to investigate accessibility for medical consultations 

in primary health care centres in Dalarna County Council. The study explored accessibility 

during a period of time when changes were made in primary health care due to financial 

difficulties in the county council.  

Methods: The study had a non-experimental, quantitative design that examined geographic 

equality based on accessibility to medical consultations, and relationships between 

socioeconomic composition and accessibility of medical consultations over a five-year period. 

Statistical analysis with independent t-test, Mann-Whitney U-test and Kruskal-Wallis test 

examined geographic equality from several aspects (p<,05). Associations between 

socioeconomic composition and accessibility of medical consultations was investigated using 

Spearman's rank correlation coefficient. 

Results: Accessibility to medical consultations in Dalarna County Council varied within and 

between primary health care centres. During the five-year period, Dalarna County Council 

generally had lower accessibility than the national average and a comparative county council. 

The result showed significant differences (p<,05) regarding accessibility at the municipal 

level, but no geographic pattern for accessibility was found. This study did not find 

correlations between socioeconomic composition and accessibility to medical consultations, 

which may be because CNI compensates for socioeconomic differences. 

Conclusion: This study found variations regarding accessibility to medical consultations 

within Dalarna County Council. In order to achieve a more accessible and equal primary 

health care for all residents in Dalarna, regional differences should be reduced and 

accessibility to medical consultations should be improved in general. 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 

1.1 Primärvårdens roll i hälso-och sjukvårdssystemet ........................................................... 1 

1.1.1 Stärkt primärvård ....................................................................................................... 2 

1.1.2 Decentralisering ......................................................................................................... 3 

1.2 Jämlik vård ....................................................................................................................... 4 

1.2.1 Vårdbehov utifrån socioekonomiska resurser ............................................................ 4 

1.2.2 Horisontellt och vertikalt vårdbehov ......................................................................... 5 

1.2.3 Tillgänglighet ............................................................................................................. 6 

1.2.4 Folkhälsoutmaningar för primärvården i Dalarna ...................................................... 9 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 9 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 9 

1.5 Frågeställningar .............................................................................................................. 10 

2. METOD ................................................................................................................................ 10 

2.1 Design ............................................................................................................................. 10 

2.2 Urval ............................................................................................................................... 10 

2.2.1 Bortfall ..................................................................................................................... 11 

2.3 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 11 

2.3.1 Datainsamling och beskrivning av mätinstrument ................................................... 11 

2.4 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 13 

2.5 Forskningsetiska överväganden ...................................................................................... 15 

2.6 Bearbetning och analys ................................................................................................... 15 

2.6.1 Förändringar gällande tillgänglighet till allmänläkare inom Dalarna samt i 

jämförelse med riket och Region Gävleborg .................................................................... 16 

2.6.2 Geografisk jämlikhet ................................................................................................ 17 

2.6.3 Tillgänglighet ur ett socioekonomiskt perspektiv .................................................... 19 

3. RESULTAT ......................................................................................................................... 20 

3.1 Förändringar gällande tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar i Landstinget 

Dalarna, riket och Gävleborg under tidsperioden 2013 – 2017 ............................................ 20 

3.2 Tillgänglighet till läkarbesök på vårdcentraler i Dalarna relaterat till geografiska 

områden ................................................................................................................................ 22 

3.2.1 Jämförelse på kommunnivå ..................................................................................... 22 

3.2.2 Jämförelse av befolkningstäthet ............................................................................... 24 

3.2.3 Jämförelse kommuner med filialmottagningsnedläggningar och övriga kommuner

 ........................................................................................................................................... 25 

3.2.4 Jämförelser efter områdesindelning ......................................................................... 25 



 

 

3.3 Tillgänglighet till läkarbesök på vårdcentraler i Dalarna relaterat till vårdcentralernas 

socioekonomiska sammansättning (CNI) ............................................................................. 25 

4. DISKUSSION ...................................................................................................................... 27 

4.1 Resultatdiskussion. ......................................................................................................... 28 

4.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 34 

4.3 Slutsats ............................................................................................................................ 36 

5. REFERENSER ..................................................................................................................... 38 



 

1 

 

1. BAKGRUND                                                                                        

1.1 Primärvårdens roll i hälso-och sjukvårdssystemet 

Traditionellt sett har hälso-och sjukvårdens främsta roll varit att bota och lindra sjukdom hos 

patienten, utan uttalad målsättning att förbättra hälsan hos populationen. Idag har dock 

primärvården en viktig preventiv och kurativ funktion där många av befolkningens 

hälsobehov ska tillgodoses. Som första linjens vård kan primärvården vid behov lotsa 

patienten vidare i hälso-och sjukvårdssystemet (Gulliford, 2017).  

 

Den första internationella deklarationen som belyste primärvårdens möjligheter att förbättra 

populationens hälsa var Alma-Ata deklarationen från år 1978. Primärvården skulle utgöra 

första kontakten inom hälso-och sjukvården för individer och för samhället i stort. Genom att 

tillhandahålla förebyggande, kurativa och rehabiliterande tjänster skulle primärvården hantera 

flera av samhällets hälsoproblem. Deklarationen lyfte fram att en stark primärvård var ett sätt 

att driva folkhälsoarbetet och den mångsidiga funktionen kunde förbättra hälsan hos världens 

befolkning (WHO, 1978; OECD, 2016). Sedan dess har primärvården antagit rollen som en 

hälso-och sjukvårdsform med möjligheter att reducera hälsoskillnader genom att 

tillhandahålla en rättvis och tillgänglig vård i samhället nära befolkningen (Crooks & 

Andrews, 2009). 

 

Primärvården fungerar ofta som en grindvakt för övriga hälso-och sjukvårdinstanser (Shaw & 

Hegedus, 2005) och i Sverige förväntas patienter i första hand vända sig till primärvården för 

bedömning, behandling eller remittering för utredning eller behandling inom 

specialistsjukvården (Burström et al., 2017). Den svenska hälso- och sjukvårdslagen har 

tydliga likheter med Alma-Ata deklarationen där lagen definierar primärvården som en hälso-

och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning gällande sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper. Primärvården ska svara för behovet av grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska 

och tekniska resurser eller annan särskild kompetens (SFS 2017:30). Primärvården förväntas 

erbjuda en tillgänglig, omfattande vård med en samordnade roll både inom och utanför hälso-

och sjukvården (OECD, 2016). Utöver hälso-och sjukvårdens funktion förväntas 

primärvården bistå patienterna gällande kontakt med andra välfärdsinsatser, såsom samarbete 

med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare (SOU 2016:2). 
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Primärvården är en verksamhet som påverkas av befolkningens hälsotillstånd och med en 

åldrande befolkning och ökat antal människor med en eller flera kroniska sjukdomar ställs allt 

högre krav på en välfungerande och effektiv primärvård (Wakerman & Humphreys, 2011). 

Med sin breda kompetens har primärvården bäst förutsättningar att tillgodose patienters 

vårdbehov ur ett helhetsperspektiv. En utbyggd och välfungerande primärvård med 

tillgängliga vårdcentraler och mottagningar för hela befolkningen kan bidra till en mer jämlik 

hälso-och sjukvård på populationsnivå (Anell, 2015). 

 

1.1.1 Stärkt primärvård 

Internationellt sett finns flera utmaningar inom hälso-och sjukvården såsom en åldrande 

befolkning, komplexa vårdbehov, ojämlik hälsa, ökade sjukvårdskostnader och otillräckliga 

personalresurser. För att hantera dessa utmaningar har flera länder valt att stärka primärvården 

på olika sätt (Kringos et al., 2013). En stark primärvård kan leda till förbättrade hälsoutfall, 

lägre hälso-och sjukvårdskostnader och bättre patientupplevd vård (Campbell & Salisbury, 

2015). Flera empiriska studier har visat samvariation mellan en stark primärvård och 

förbättrad folkhälsa, såsom lägre mortalitet inom hjärt-kärlsjukdomar (Starfield, Shi & 

Macinko, 2005) och minskad socioekonomisk ojämlikhet (Kringos et al., 2015).  

 

På grund av att primärvårdssystemens uppbyggnad skiljer sig åt i olika länder har det varit 

problematiskt att på internationell nivå jämföra och mäta styrkan mellan olika 

primärvårdssystem. Utifrån en systematisk litteraturöversikt har dock gemensamma 

dimensioner mellan olika primärvårdssystem återfunnits, vilket möjliggör systematiska 

jämförelser mellan länder (Kringos et al., 2013). En av de två dimensionerna är strukturmått, 

som undersöks utifrån faktorerna ekonomiska resurser, utveckling av personalstyrkan och 

nationell vision för primärvården. Den andra dimensionen är processmått som undersöks 

utifrån primärvårdens åtagande, tillgänglighet, kontinuitet gentemot patienter och 

koordinering. Utifrån dessa två dimensioner visade sig bl.a. Storbritannien, Nederländerna, 

Spanien, Finland och Danmark ha relativt starka primärvårdssystem. Det svenska 

primärvårdssystemet utmärkte sig inte bland de 31 länder som inkluderades i studien (Kringos 

et al., 2013). Jämfört med de länder som har stark primärvård har den svenska primärvården 

en mindre andel av de totala hälso-och sjukvårdsresurserna (Lember et al., 2015). 

Investeringar i primärvården kan öka den totala produktiviteten inom hälso-och sjukvård 

(Janlöv et al., 2013), leda till lägre kostnader och förbättrad folkhälsa (Engström, 2004).  
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Ur ett historiskt perspektiv har investeringar inom det svenska sjukvårdssystemet främst gått 

till sjukhus och specialistvård. Åtminstone sedan 1970-talet har en mer eller mindre 

framträdande politisk målsättning varit att primärvården ska utvecklas och tilldelas ökade 

andelar av hälso-och sjukvårdens samlade resurser. I praktiken har det dock visat sig vara 

utmanande att omfördela resurser till förmån för primärvården och svensk hälso- och sjukvård 

är fortfarande sjukhusdominerad. Primärvården ska utgöra basen för svensk hälso-och 

sjukvård men kostnadsandelen har minskat i jämförelse med annan hälso-och sjukvård under 

2010-talet (Vårdanalys, 2017a), detta trots att en allt högre andel av de totala besöken i hälso- 

och sjukvården sker i primärvården (Anell, 2015).  

 

1.1.2 Decentralisering 

Den svenska staten ansvarar för den övergripande hälso och sjukvårdspolitiken. Ansvaret över 

finansiering och tillhandahållande av hälso-och sjukvård, sannolikt en av de viktigaste 

välfärdstjänsterna, ligger i stor utsträckning hos respektive landsting/region (Fredriksson, 

2012). Det svenska sjukvårdssystemet finansieras främst genom skattemedel och hälso- och 

sjukvården står för nästan 90 procent av landstingens/regionernas verksamhet (Anell, 2012).   

 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) ansvarar landstingen/regionerna och 

kommunerna för att säkerställa att samtliga invånare har tillgång till god hälso-och sjukvård. 

Lagen har utformats så att landstingen/regionerna och kommunerna har stor frihet gällande 

hur de väljer att organisera och forma vården. Det finns inga författningar som detaljreglerar 

hur landsting/regioner ska organisera primärvården eller vilken typ av vård som ska erbjudas 

(Anell, 2012). Med principen om den kommunala självstyrelsen (14 kap. 2 § regeringsformen 

(1974:152)) som utgångsläge har landstingen/regionerna stor frihet att styra och utforma 

primärvården efter lokala förutsättningar och regionala behov (se även 7 kap. 2 § HSL). Detta 

decentraliserade hälso-och sjukvårdssystem ger möjligheter att anpassa primärvården med 

riktade hälsofrämjande åtgärder specifikt för regionens folkhälsoproblem men kan även leda 

till geografiska ojämlikheter (Saltman, Bankauskaite & Vrangbæk, 2007).  
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1.2 Jämlik vård 

1.2.1 Vårdbehov utifrån socioekonomiska resurser 

I Sverige är jämlik vård centralt i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där målet är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och den med störst vårdbehov ska ges företräde. Hälso- och sjukvården 

ska även arbeta för att förebygga ohälsa. Det är sedan länge fastställt att det finns samband 

mellan människors socioekonomiska resurser och hälsa, där få sociala och ekonomiska 

resurser korrelerar med folkhälsosjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, metaboliska 

sjukdomar och ökad dödlighet (Marmot, 2005).  

 

Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god, men ojämnt fördelad och mellan vissa 

grupper ökar ojämlikheten i hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Ålder, kön och genetiska 

förutsättningar är faktorer som kan påverka människors hälsotillstånd eller risk för sjukdom. 

Utöver dessa givna förutsättningar påverkas människors hälsa av en rad andra faktorer som 

hör samman med individens livsvillkor och levnadsvanor (Dahlgren & Whitehead, 1991).  

Socioekonomiska skillnader utifrån utbildningsnivå visar bland annat att medellivslängden 

ökar mer för personer med eftergymnasial utbildning än för personer med högst förgymnasial 

utbildning och den förtida dödligheten för alla de större dödsorsakerna är högre inom gruppen 

med förgymnasial utbildning jämfört med eftergymnasial utbildning (Folkhälsomyndigheten, 

2018). De vanligaste dödsorsakerna i Sverige är sjukdomar i cirkulationsorganen följt av 

tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). Gruppen med förgymnasial utbildning har lägre 

sysselsättningsgrad och högre andel långtidsarbetslösa än gruppen med eftergymnasial 

utbildning. Gällande skillnader inom levnadsvanor är bland annat daglig tobaksrökning, 

övervikt och fetma vanligare hos personer med kortare utbildning (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Det finns en social gradient i hälsa som innebär att hälsan generellt sett är sämre ju 

färre socioekonomiska resurser människor har (Marmot, 2005).  

 

En studie av Devaux (2015) som inkluderade 18 OECD-länder visade att det fanns en ojämlik 

fördelning mellan läkarbesök inom primärvård och specialistvård mellan olika 

inkomstgrupper med samma vårdbehov. I majoriteten av länderna uppsökte den mer 

socioekonomiskt resursstarka gruppen specialistvård i högre utsträckning än de mer 

resurssvaga som istället kontaktade primärvården. Det gör att en tillgänglig och välfungerande 

primärvård kan fylla en viktig funktion för att utjämna socioekonomiska skillnader gällande 

hälsa (Anell, 2015; Broemeling, Watson, Black & Reid, 2006). 
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1.2.2 Horisontellt och vertikalt vårdbehov 

Centralt för primärvården är att den ska erbjudas rättvist och att tillgång till hälso-och 

sjukvårdstjänster baseras på vårdbehov, med frånvaro av systematiska skillnader utifrån 

individuella eller sociala egenskaper (Crooks & Andrews, 2009). Tre etiska principer vägleder 

hälso- och sjukvårdens prioriteringar i Sverige: människovärdesprincipen, behovs- och 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen, att alla 

människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 

samhället, går före behovs-och solidaritetsprincipen. Behovs-och solidaritetsprincipen innebär 

att resurser bör satsas på områden där det största behovet finns. 

Kostnadseffektivitetsprincipen rangordnas sist och innebär att det ska finnas en rimlig relation 

mellan kostnader och effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, vid val av olika åtgärder (Anderson, 

Dahlgren & Karlström, 2011). 

 

Eftersom vårdbehoven ser olika ut hos olika grupper (exempelvis beroende på kön, ålder, 

utbildning) är det relevant att framhäva behovsprincipen. Behov delas in i två dimensioner; 

den horisontella och den vertikala. Den horisontella innebär att personer med samma behov 

ska behandlas på samma sätt, medan den vertikala betyder att personer med störst behov ska 

prioriteras över de med mindre behov (Culyer & Wagstaff, 1993). Människovärdesprincipen 

kan därmed beskrivas som en strävan efter horisontell jämlikhet, att alla människor med 

samma vårdbehov behandlas på samma sätt. Behovs-och solidaritetsprincipen kan beskrivas 

som en strävan efter vertikal jämlikhet, att resurser ska finnas för de med störst behov (Diaz, 

2009). Ur perspektivet vårdbehov i relation till vårdkonsumtion menar Sutton (2002) att det 

finns horisontell ojämlikhet när människor med samma behov konsumerar olika mängder vård 

och vertikal jämlikhet när människor med olika vårdbehov nyttjar vård anpassat efter det 

faktiska behovet. Principerna om horisontell och vertikal jämlikhet återfinns i hälso-och 

sjukvårdslagen som bland annat anger att målet med hälso-och sjukvården är en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen, samt att den med störst vårdbehov ska ges 

företräde (SFS 2017:30). En jämlik primärvård bör därför tillgodose både de horisontella och 

vertikala vårdbehoven.  
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1.2.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en central del av primärvårdssystemet och dess funktion, vilket i den 

enklaste formen beskriver individernas och befolkningens förmåga att få tillgång till hälso-

och sjukvård (Campbell & Salisbury, 2015). Begreppet kan beskriva förhållandet mellan 

tjänsterna som tillhandahålls av hälso-och sjukvården i relation till patienternas behov, såsom 

tillgänglighet till läkare. Det kan även beskriva förhållandet mellan vårdenheten och 

patientens bostad i termer av transport och kostnader (Penchansky & Thomas, 1981), vilket i 

sin tur kan representera geografiska eller ekonomiska barriärer (Bowen, 2001). 

 

Tillgång till hälso-och sjukvård upplevs av många människor som en mänsklig rättighet, men 

tillgängligheten är många gånger otillräcklig. Detta är särskilt vanligt i glesbefolkade 

regioner med långa avstånd, regioner där invånare dessutom ofta har ökad risk för ohälsa 

(McGrail & Humphreys, 2009). Det finns negativa samband mellan bristande tillgång till 

primärvårdsenheter och akuta vårdbesök, vilket illustrerar att tillgänglighet till förebyggande 

vård kan minska behovet av akutsjukvård (Arcury et al., 2005).  

 

Förbättrad tillgänglighet har länge varit en målsättning inom svensk hälso-och 

sjukvårdspolitik. I början av 80-talet kom rapporter om hur de långa väntetiderna inom hälso-

och sjukvården skapade stort missnöje hos befolkningen (Winblad & Hanning, 2013). En 

viktig reform i syfte att förbättra tillgänglighet och minska väntetiderna har varit 

Vårdgarantin som introducerades för första gången år 1992, och dess nuvarande utformning 

från år 2005 (SOU 2017:53). Introduktionen av en nationell vårdgaranti har troligen varit det 

viktigaste politiska verktyget för att reducera väntetider inom vården (Winblad & Hanning, 

2013). Vårdgarantin är lagstadgad i hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) sedan år 2010 

och är sedan år 2015 en del av Patientlagen (2014:821). Den nationella vårdgarantin anger 

tidsramar för vårdkontakt och dessa uttrycks 0–7–90–90. Det innebär att patienten ska 

komma i kontakt med primärvården samma dag och att patienten ska få ett besök hos 

allmänläkare, efter bedömning av vårdpersonal, inom sju dagar. Från det att remiss skrivits 

ska besök hos specialistläkare ges inom nittio dagar och behandling ska startas inom nittio 

dagar från det att beslut tagits (Winblad & Hanning, 2013).  
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En faktor som kan påverka patienters tillgänglighet till primärvård är tillgång till 

allmänläkare. Sverige har bland den högsta läkartätheten räknat i antal kliniskt praktiserande 

läkare per tusen invånare, men antalet praktiserande allmänläkare räknat per invånare och 

andelen allmänläkare av det totala antalet yrkesverksamma läkare är färre i jämförelse med 

exempelvis andra nordiska länder. Behovet av stafettläkare är omfattande i vissa landsting, 

men även andra länder utöver Sverige är i behov av stafettläkare för att uppnå tillräcklig 

kapacitet inom primärvården (Anell, 2015). Läkarförsörjningen i Sverige kan därmed sägas 

återspegla den traditionella uppdelningen mellan öppen- och slutenvård, där flest resurser 

finns inom den specialiserade somatiska slutenvården. Tillgång till primärvårdens tjänster 

hotas där det råder brist på hälso-och sjukvårdspersonal, vilket är vanligare i glesbebyggda 

områden än i städer och i vissa länder är ojämlikheterna geografiskt bestämda (Verma et al., 

2016).  

 

Geografisk tillgänglighet kan beskrivas bestå av två komponenter där den ena beskriver den 

geografiska närheten till vård, vilket innebär att tillgängligheten är hög när människor bor 

nära vårdenheter. Den andra komponenten är människors mobila möjligheter att ta sig till 

vårdenheterna, exempelvis att personer med tillgång till bil kan ha bättre tillgång till vård än 

de utan bil. I ett jämlikt samhälle skulle behov reflektera tillgång, det vill säga att människor 

med stort vårdbehov också skulle ha bättre geografisk tillgänglighet till vård än de med 

mindre behov (Haynes, 2013). För människor med längre avstånd till vårdenheter innebär 

sannolikt ett besök till hälso-och sjukvården högre kostnader, såsom ekonomiska kostnader 

gällande transportmedel eller arbetsfrånvaro (Goddard & Smith,1998).  

 

En sammanställning utförd av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att 

tillgängligheten inom primärvården, mätt via telefontillgänglighet (patienter får telefonkontakt 

med primärvården dag noll) samt läkarbesök (inom sju dagar), har försämrats över tid och att 

det finns stora geografiska skillnader, både mellan olika landsting och inom samma region 

(Vårdanalys, 2017b). Patienters tillgänglighet till primärvård utifrån ovanstående två 

indikatorer varierar stort beroende på var i landet patienten är bosatt. Hösten 2017 var 

riksgenomsnittet för tillgänglighet till läkare inom sju dagar 89 procent och variationen 

mellan landstingen låg mellan 73 procent och 93 procent (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2017b).  
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1.2.3.1 Tillgänglighet i Landstinget Dalarna 

Ett av de landsting som uppvisade den lägsta tillgängligheten till allmänläkare hösten 2017 

var Landstinget Dalarna, där 78 procent fick ett läkarbesök i primärvården inom sju dagar 

(SKL, 2017b). Landstinget Dalarna påbörjade år 2015 en omfattande förändringsprocess inom 

öppen- och slutenvården som landstinget menade skulle skapa en patientsäker, hållbar och 

högkvalitativ hälso-och sjukvård samt generera ekonomisk balans i landstinget. Förändringen 

förväntades leda till en ekonomisk effekt på 700 miljoner kronor till och med år 2019 och 

skapa en hållbar ekonomi från och med år 2016. Flera av förslagen i den så kallade struktur- 

och förändringsplanen rörde primärvården. En av åtgärderna för att försöka komma tillrätta 

med bemanningsproblematiken i primärvården och minska kostnaderna och behoven för 

stafettläkare var att stänga samtliga sju vårdcentralsfilialer (Landstinget Dalarna, 2015b), 

varav fem av dessa låg i relativt glesbefolkade kommuner (ca. 6–11 000 invånare) (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2017a). Vidare stängdes Skogsgläntans rehabilitering i Särna och 

rehabiliteringspatienterna hänvisades till primärvården. Skogsgläntans rehabilitering tog emot 

patienter med stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta, icke operabel övervikt och som 

behövde få redskap till acceptans och ett mer meningsfullt liv. Landstinget fattade också 

beslut om att avveckla primärvårdens samtliga bassängverksamheter som användes i olika 

rehabiliterande syften (Landstinget Dalarna, 2015a). För patienterna kunde dessa förändringar 

till följd av struktur-förändringsplanen innebära följande: längre avstånd till vissa 

vårdinsatser, upplevd sämre service, längre väntetider eller råd om egenvård för dem med 

lindrigare sjukdom eller ofarliga besvär (Landstinget Dalarna, 2015b). Sammantaget innebar 

således förändringarna i primärvården att vårdcentralerna fick ett utökat ansvar till följd av 

nedläggningar av rehabiliteringsenheter och antalet vårdcentralsmottagningar reducerades i 

och med nedläggningen av filialmottagningarna. 

 

När hälso-och sjukvården genomför förändringar med syfte att förbättra kvalitet och 

effektivitet och samtidigt möta budgetbrister kan dessa förändringar samlas under termen 

’disinvestments’, ett begrepp som kan inkludera både så kallade ’withdrawals’ (stängningar) 

och ’susbstitution’ (ersättning med andra tjänster) (Daniels et al., 2013). Landstinget Dalarnas 

struktur- och förändringsplan innebar således både ’withdrawals’ och ’susbstitution’ i och 

med nedläggning av Skogsgläntans rehabilitering liksom rehabiliteringsbassängerna och 

vårdcentralsfilialerna, och som ersattes av primärvårdstjänster vid landstingets vårdcentraler. 
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1.2.4 Folkhälsoutmaningar för primärvården i Dalarna 

I ett landsting som Dalarna, som är jämförelsevis glesbefolkat och med långa avstånd är det 

en särskild stor utmaning att hälso-och sjukvården är tillgänglig och erbjuds på rimliga villkor 

för samtliga invånare (Anderson, Dahlgren & Karlström, 2011). I Dalarnas län finns låg andel 

personer (25–74 år) med eftergymnasial utbildning (31,02 procent) jämfört med riket (40,34 

procent). Länet har även högre antal män och kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt inom 

samtliga utbildningsgrupper (förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial) jämfört med riket 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Övervikt och fetma ökar nationellt och enligt de senaste 

uppgifterna från den nationella Folkhälsoenkäten (2016) rapporterade mer än hälften av 

männen i Dalarna övervikt med BMI mellan 25–29,9 (46 procent) eller fetma med BMI ≤ 

30,0 (16 procent), vilket är högre än genomsnittet. Dalarnas län har högre andel äldre (SCB, 

2017b) och lägre andel högutbildade (Folkhälsomyndigheten, 2016) än riksgenomsnittet, 

faktorer som kan ha negativ påverkan på hälsa (Marmot, 2005) och leda till större vårdbehov.  

 

1.3 Problemformulering 

En väl utbyggd primärvård med god tillgänglighet är essentiellt för folkhälsoarbetet med sin 

betoning på preventivt arbete och forskning visar att en stark primärvård kan bidra till en mer 

jämlik hälsa för hela befolkningen. En stärkt och välfungerande primärvård är sannolikt den 

viktigaste åtgärden för hälso-och sjukvården för att skapa en mer jämlik hälsa. Primärvården 

har dock idag svårt att klara uppdraget som basen i svensk hälso-och sjukvård och är 

underdimensionerad sett till möjlig kapacitet och förväntningar (SOU 2016:2). Med anledning 

av de omställningar och nedskärningar som gjorts inom hälso-och sjukvården i Dalarna är det 

relevant att undersöka hur utvecklingen gällande tillgänglighet och jämlik vård inom 

primärvården har förändrats över tid. Skiljer den sig från utvecklingen i övriga landet? 

 

1.4 Syfte                                                                                                                                     

Syftet var att undersöka tillgängligheten till vårdcentraler i Landstinget Dalarna under en 

tidsperiod (år 2013–2017) som inkluderade en omställning av primärvården motiverad av 

ekonomiska svårigheter inom landstinget. Särskilt undersöktes tillgängligheten utifrån 

geografisk jämlikhet och socioekonomisk jämlikhet. 
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1.5 Frågeställningar                                                                                                                     

• Har tillgängligheten till läkarbesök till vårdcentralerna i Landstinget Dalarna 

förändrats under femårsperioden och i så fall hur?  

• Syns liknande mönster gällande tillgänglighet till läkarbesök till vårdcentralerna i 

Landstinget Dalarna jämfört med riket och ett jämförelselandsting? 

• Är tillgänglighet till läkarbesök på vårdcentraler i Dalarna relaterad till geografiskt 

område? 

• Är tillgängligheten till läkarbesök på vårdcentraler i Dalarna relaterad till 

vårdcentralernas socioekonomiska sammansättning? 

 

2. METOD    

Följande avsnitt redogör studiens metodval och inkluderar beskrivning av design, urval, 

datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, forskningsetiska överväganden samt bearbetning och 

analys.   

                                                                                                             

2.1 Design                                                                                                                                  

Studien hade en icke-experimentell kvantitativ design, en ansats som lämpar sig när syftet är 

att undersöka ett förlopp över tid (Henricson, 2012), vilket i denna studie motsvarade 

förändringar i tillgänglighet till allmänläkare enligt den nationella vårdgarantin över en 

femårsperiod. För att undersöka förändringar under vald tidsperiod (år 2013 – 2017) användes 

retrospektiva data (Henricson, 2012) i form av offentlig statistik från SKL och icke-offentlig 

statistik som beställdes från Landstinget Dalarna. Vald tidsperiod motiverades av att 

landstingets omstruktureringar inom hälso-och sjukvården påbörjades år 2015 och 

tidsperioden innefattade således två år före samt två år efter omställningen.  

 

2.2 Urval                                                                                                                                   

I studien ingick samtliga kommuner (15 stycken) och vårdcentraler i Landstinget Dalarna. År 

2013 fanns 30 vårdcentraler, år 2014 fanns 29 vårdcentraler och sedan år 2016 finns totalt 28 

vårdcentraler i privat och offentlig regi. Urvalet bestod följaktligen av patienter som sökt sig 

till primärvården i Dalarna och bedömts vara i behov av läkarbedömning. Statistik över 

tillgänglighet till läkare inom primärvården inhämtades för samtliga vårdcentraler, två 

tillfällen per år (vår och höst), följaktligen hade varje vårdcentral två mätpunkter per år. Det 

innebar totalt 288 möjliga mätpunkter. Studien inkluderade även statistik som redovisade 
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genomsnittlig tillgänglighet till läkare inom primärvården för riket och för Region Gävleborg, 

som bistod med den jämförande aspekten mellan landsting/regioner. 

 

2.2.1 Bortfall 

Studien hade 16 bortfall av de totala 288 möjliga mätpunkterna under åren 2013–2017. 

Majoriteten av bortfallen var en följd av att SKL inte hade tillgång till statistik över 

tillgänglighet från vissa vårdcentraler under studiens tidigaste år (11 mätpunkter, varav 10 

under år 2013). Vårdcentral Britsarvet och Vårdcentral Norslund bestod av två mottagningar, 

Vårdcentral Avesta hade under någon period två mottagningar och vid de mättillfällen där 

dessa vårdcentraler inte redovisade fullständig tillgänglighetsstatistik från båda 

mottagningarna exkluderades dessa mättillfällen från analysen (fyra bortfall). Exkluderingen 

genomfördes för att inte snedvrida vårdcentralernas resultat (Japec et al., 1997). Det sista 

bortfallet var Vårdcentral Sälen-Lima som under mättillfället hösten 2015 hade ett markant 

avvikande lågt tillgänglighetsvärde på nio procent. Den mätpunkten raderades för att minska 

effekten av extrem outlier (Polit & Beck, 2016). Statistik över CNI-ersättningar var 

fullständiga.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod                                                                                                       

2.3.1 Datainsamling och beskrivning av mätinstrument 

Statistik över tillgänglighet till läkarbesök för respektive vårdcentral (28–30 stycken mellan år 

2013–2017) i Dalarna hämtades från webbplatsen Väntetider i vården som beskriver 

vårdgarantiläget i Sverige och förvaltas av SKL. Mätning över vårdcentralernas tillgänglighet 

genomförs varje år under två veckor på våren respektive hösten (SKL, 2017b). SKL samlar 

kontinuerligt in väntetidsuppgifter från landstingens/regionernas gemensamma 

väntetidsdatabas och resultaten redovisas på Väntetider i vården (SKL, 2017b). Landstingen 

har en rapporteringsskyldighet gällande uppgifter om väntetider enligt hälso- och 

sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80), vilket fullgörs genom inrapportering av väntetider till 

den nationella databasen.  

 

Från webbplatsen Väntetider i vården inhämtades även genomsnittliga väntetidsuppgifter för 

riket och Region Gävleborg, uppdelade per period (vår och höst) och år under vald tidsperiod 

(år 2013–2017). Region Gävleborg valdes som jämförande aspekt dels på grund av att den 

procentuella genomsnittliga tillgängligheten till läkare inom primärvården liknade Dalarnas 

län vid studiens start (år 2013), dels var befolkningstätheten liknande (Dalarna cirka 10 
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invånare/km2, Gävleborg cirka 15 invånare/km2) och medelåldern hos befolkningen var 

densamma. I likhet med Dalarna har även Gävleborg haft omfattande problem med 

läkarbemanning, vilket inneburit ett stort behov av stafettläkare (Vårdanalys, 2017a). Hälso-

och sjukvården i Region Gävleborg har inte genomgått liknande omstrukturering som 

Landstinget Dalarna de senaste åren. 

 

SKL:s mätning av patienter som fått besök hos läkare på vårdcentralen inom vårdgarantins sju 

dagar utgår från SKL:s frågeställning ”hur lång blev väntetiden?” och resultatet redovisas 

genom procentuell måluppfyllelse uppdelat på tidsintervall. Mätningen inkluderar endast 

patienter som blivit bedömda av vårdpersonal att vara i behov av ett första besök på grund av 

nya hälsoproblem, eller som har ett tidigare känt hälsoproblem som blivit kraftigt försämrat   

(SKL, 2017b). Det innebär att de patienter som tackat nej till läkartid inom sju dagar, 

alternativt nyttjat möjligheten att få vård i ett annat landsting/region eller som av medicinska 

skäl inte kan få vård exkluderas vid bedömning om vårdgaranti (SFS 2017:80).  

 

Validiteten och reliabiliteten för ovanstående mätinstrument bedömdes vara hög eftersom 

information gällande vårdcentralernas procentuella måluppfyllelse motsvarade den centrala 

frågeställningen i denna studie, nämligen att ur olika perspektiv undersöka tillgänglighet till 

läkare inom sju dagar. Denna del är i hög grad replikerbar eftersom SKL:s dataunderlag finns 

tillgängligt på offentlig webbplats (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

 

För att undersöka om tillgänglighet till läkare relaterades till geografiska områden användes 

flera metoder. Dels insamlades offentlig statistik gällande befolkningstäthet från Statistiska 

centralbyrån (SCB), dels inhämtades information från Landstinget Dalarnas egen webbplats 

(ltdalarna.se). På landstingets webbplats hämtades information gällande landstingets 

nedläggning av berörda kommuners filialmottagningar och en geografisk områdesindelning 

av primärvårdens resurser som senare utgjorde underlag för en av studiens undersökningar. 

 

Tillgänglighet ur ett socioekonomiskt perspektiv utgick från CNI (Care Need Index), ett mått 

som beskriver vårdcentralernas socioekonomiska sammansättningar och som används för att 

identifiera ohälsa. CNI sammanställs av SCB på beställning av landsting/region och används 

som ett av underlagen för att beräkna ersättning till vårdgivare (SCB, i.d.). Varje vårdcentral 

får ett CNI-värde som ”översätts” till ett belopp som betalas ut av landstinget/regionen 

(Landstinget Dalarna, 2014). Ett CNI-värde under 0,75 innebär ett mycket lågt förväntat 
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vårdbehov och ett CNI-värde högre än 1,25 innebär ett mycket högt förväntat vårdbehov 

(Riksrevisionen, 2014). CNI skapades för att mäta den potentiella arbetsbördan hos svenska 

allmänläkare via följande sju variabler; Ålder över 65 år och ensamstående, utlandsfödd 

(Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16–64 år, ensamstående 

förälder med barn 17 år eller yngre, person ett år eller äldre som flyttat in i området, 

lågutbildad 25–64 år samt ålder yngre än fem år. Indikatorerna baserades på en engelsk 

förlaga och ju högre indexvärde desto mer socioekonomiskt utsatt var området (SCB, i.d.;  

K. Sundquist, Malmström, S-E. Johansson & J. Sundquist, 2003).  

 

Flera svenska studier har undersökt samband mellan socioekonomiskt utsatta områden mätt 

med CNI och indikatorer för ohälsa, bland annat tandhälsa hos barn och unga vuxna (Östberg, 

Kjellström & Petzold, 2017), dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar (K. Sundquist, Malmström &  

S-E. Johansson, 2004) och antal inläggningar på psykiatriska avdelningar (Malmström,  

J. Sundquist, S-E. Johansson, L-M. Johansson, 1999). Samtliga har bedömt att CNI är ett 

användbart mått för att identifiera ohälsa eller risk för ohälsa. Vidare har CNI visat sig 

användbart gällande hur resurser ska fördelas inom primärvården (K. Sundquist et al., 2003). 

Sammantaget bedömdes validiteten och reliabiliteten för CNI vara hög och ett lämpligt mått 

för att undersöka eventuella samband mellan socioekonomi och tillgänglighet till läkare i 

primärvården. Statistik över vårdcentralernas CNI-värde erhölls från primärvårdschefen i 

Landstinget Dalarna.   

 

2.4 Tillvägagångssätt                                                                                                           

Vid studiens start hämtades initialt den statistik som beskrev tillgängligheten till allmänläkare 

inom sju dagar från SKL:s webbplats Väntetider i vården. Datan överfördes från webbplatsen 

och sammanställdes i ett dataset i Excel. Datasetet redovisade varje vårdcentrals 

tillgänglighetsstatistik för varje vår och höst under femårsperioden. De mättillfällen som 

saknades markerades med ”ingen data”. För vårdcentraler med flera mottagningar med 

fullständiga data beräknades medelvärdet för respektive vårdcentral. Ofullständiga 

mätpunkter för tillgänglighet exkluderades ur studien.  

 

För att jämföra mönster över tillgänglighet till läkare med riksgenomsnittet och Region 

Gävleborg användes en sammanställning av vårdcentralernas medelvärden per period 

(vår/höst) och år (mellan 2013–2017) för riket respektive Region Gävleborg, medelvärden 

uträknade av SKL. Statistiken överfördes till Excel för egen sammanställning för att 
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tydliggöra procentuella skillnader mellan gruppernas (Dalarna, riket, Gävleborg) 

tillgänglighet över femårsperioden. 

 

 I Excel sorterades Dalarnas samtliga vårdcentraler in i den beroende variabeln tillgänglighet 

till läkare i primärvården, som angav den procentuella tillgängligheten (0–100 procent) inom 

sju dagar. Varje vårdcentrals tillgänglighet (%) sorterades efter tidsperiod (dvs. vår – höst, 

samt årtal) och fungerade som utgångspunkt för undersökningarna gällande tillgänglighet.  

  

Utifrån vårdcentralernas tillgänglighet till läkare i primärvården och tidsperiod skapades 

följande oberoende variabler som på olika sätt syftade till att beskriva geografiska aspekter 

gällande tillgängligheten inom primärvården i Dalarna;  

• Samtliga kommuner = vårdcentralerna grupperades in i respektive kommun  

• Grupp 1–3 = Befolkningstäthet (antal invånare/km2) i kommunerna, tre olika grupper 

baserade på befolkningstäthet i den kommun där vårdcentralen var lokaliserad; upp till 

10 invånare/km2, >10 invånare/km2, >20 invånare/km2 

• Filialer – Övriga = Uppdelning efter kommuner där filialmottagningar lades ner (7 

stycken) och övriga kommuner (8 stycken) 

• Områdesindelning 1–5 = Indelning som baserades på Landstinget Dalarnas 

områdesindelning (Landstinget Dalarna, 2017) som beskrev fördelningen av 

primärvårdens resurser runt om i Dalarna (Norra & Västra, Södra, Mellersta, 

Västerbergslagen och Falun kommun)   

Variabeln Tillgänglighet 2013–2015 och tillgänglighet 2016–2017 användes för att undersöka 

eventuella skillnader före och efter den tidpunkt när omstruktureringarna gällande bland annat 

filialmottagningarna, bassängverksamheten och Skogsgläntans rehabilitering genomfördes.  

 

Vårdcentralernas CNI-värde för den utvalda tidsperioden efterfrågades från 

primärvårdschefen i Landstinget Dalarna via mejl och mottogs som bifogade Excelfiler via 

mejl. CNI redovisades per vårdcentral både uppdelade per månad och som ett genomsnittligt 

årsvärde. I mejlet framgick även information om ändringar som skett med vissa vårdcentraler 

under utvald period. Eftersom vårdcentralernas tillgänglighetsstatistik bestod av två mätningar 

per år visade den egna sammanställningen respektive vårdcentrals årliga CNI-värde två 

gånger per år (höst och vår).  
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Landstinget ersätter vårdcentralerna baserat på beräknat CNI per vårdcentral (Landstinget 

Dalarna, 2014) och redovisar därför inte separata mottagningar, till skillnad från SKL som har 

tillgänglighetsdata även för mottagningar tillhörande samma vårdcentral. På grund av det 

beräknades ett medelvärde för vårdcentralernas mottagningar så att varje vårdcentral kunde 

matchas med respektive CNI-ersättning.  

 

Datainsamlingen och sammanställningen i Excel syftade dels till att sammanföra all data i 

egna dokument, dels till att ge en överblick över det insamlade materialet. När all data 

sammanställts i Excel överfördes det till det statistiska programmet IBM SPSS Statistics för 

vidare bearbetning och analys.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden                                                                                         

Materialet i denna studie kommer bland annat från SKL:s och SCB:s offentliga statistik som 

regleras via lag (SFS 2001:99) och förordning (SFS 2001:100). Lagen uttrycker bland annat 

att officiell statistik ska vara objektiv och finnas för allmän information och forskning. 

Tillgänglighetsdata som redovisas på vårdcentralnivå, kommunnivå, länsnivå och riksnivå är 

tillgänglig för allmänheten på webbplatsen Väntetider i vården. CNI anges per vårdcentral på 

aggregerad nivå. Inget material i denna studie går således att koppla till enskilda personer.  

 

2.6 Bearbetning och analys                                                                                                           

Studiens första år (2013) resulterade i 60 stycken mätpunkter för tillgänglighet för 30 stycken 

vårdcentraler. Nästföljande år sammanslogs en av vårdcentralerna (VC Solsidan) med VC 

Ludvika Norra (29 vårdcentraler och 58 mätpunkter/år). År 2016 skedde en ny 

sammanslagning till VC Ludvika Norra, denna gång VC Grängesberg. Studiens två sista år 

inkluderade därmed 28 vårdcentraler och 56 mätpunkter per år.  

 

För att bedöma lämplig analysmetod för att besvara studiens frågeställningar undersöktes den 

numeriska och visuella informationen i distributionen med hjälp av SPSS-funktionen Explore. 

Visuellt undersöktes histogram, normal Q-Q plots och boxplots. Skevhet och kurtosis 

undersöktes visuellt och numeriskt (värde över eller under 0 indikerar icke-normal 

distribution) samt numerisk information från Shapiro-Wilk´s test (p>,05) (Field, 2009). En 

normal distribution är symmetrisk, unimodal och inte alltför toppig (Field, 2009; Polit & 

Beck, 2016). Den beroende variabeln (tillgänglighet) testades mot samtliga oberoende 

variabler (Field, 2009). Data bestod både av normalfördelade och icke-normalfördelade 
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distributioner och variansen hos distributionerna kontrollerades för samtliga variabler. 

Redovisning av frågeställningarnas bearbetning och analys beskrivs nedan.   

 

2.6.1 Förändringar gällande tillgänglighet till allmänläkare inom Dalarna samt i jämförelse 

med riket och Region Gävleborg 

För att besvara den första och andra frågeställningen, det vill säga undersöka eventuella 

förändringar gällande tillgänglighet till allmänläkare i Dalarna under femårsperioden samt om 

dessa förändringar återspeglade riket och region Gävleborg, bearbetades och analyserades 

insamlade data i flera steg.  

 

Vårdcentralerna i Dalarna analyserades deskriptivt utifrån hur stor andel (%) som uppnådde 

den procentuella måluppfyllelsen gällande vårdgarantin (läkarbesök inom sju dagar) per 

period. Test för normalfördelning (tillgänglighet och period) visade att flera perioder inte hade 

normalfördelad distribution. Shapiro-Wilk´s test samt visuell kontroll av histogram, boxplots 

och Q-Q plots indikerade att tillgänglighetdata inte var normalt distribuerad för hälften av 

perioderna. Det fanns flera avvikande värden (outliers) utspridda mellan perioderna. Sådan 

data beskrivs lämpligen deskriptivt utifrån median istället för medelvärde eftersom median 

redovisar genomsnittlig position i distributionen och blir därför mindre känslig för outliers än 

medelvärde (Polit & Beck, 2016). Spridningen runt medianvärdet framgår av IQR (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

 

Därefter undersöktes Landstinget Dalarnas tillgänglighet till allmänläkare före-och efter år 

2015. För att kunna jämföra eventuella skillnader mellan kommunerna beräknades ett 

medelvärde per kommun under åren 2013–2015 (N=15) och ett medelvärde per kommun 

under åren 2016–2017 (N=15) (Field, 2009). Således kunde vårdcentralernas tillgänglighet i 

respektive kommun jämföras före-och efter år 2015. Test av kommunernas normalfördelning 

visade normalfördelad distribution med endast en outlier (Orsa kommun) och lämpligt test för 

före-och eftermätningar av samma grupper (i det här fallet kommuner) var paired samples 

 t-test (Field, 2009). 

 

Den andra frågeställningen kan ses som en fortsättning på föregående fråga, huruvida 

Dalarnas tillgänglighet till läkare återspeglade riksgenomsnittet och Region Gävleborg. Den 

frågeställningen undersöktes med hjälp av vårdcentralernas medelvärden per period/år, vilket 

inkluderade den egna sammanställningen av Dalarnas vårdcentraler samt sammanställningen 
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av riksgenomsnittet respektive Region Gävleborg utförd av SKL. Medelvärdet redovisades 

visuellt med stapeldiagram för varje år. 

 

2.6.2 Geografisk jämlikhet 

Tredje frågeställningen var den mest omfattande av samtliga frågeställningar sett till 

bearbetning och analys eftersom geografisk jämlikhet ur ett tillgänglighetsperspektiv 

inkluderade fyra aspekter (jämförelse på kommunnivå, befolkningstäthet, kommuner med 

filialnedläggning – övriga kommuner och områdesindelning 1–5). Detaljerad beskrivning av 

bearbetning och analys för respektive aspekt finns nedan.  

 

2.6.2.1 Jämförelse på kommunnivå 

Geografisk aspekt gällande tillgänglighet till läkare på kommunnivå innebar att de 15 

kommunerna jämfördes med varandra för att undersöka skillnader mellan kommunerna under 

femårsperioden. Histogram, boxplots och Q-Q plots indikerade att några kommuner bestod av 

icke-normalfördelade data och flertalet (Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Malung-Sälen, 

Mora, Rättvik & Säter) hade en eller flera outliers. Shapiro-Wilk´s test visade att tre av dessa 

kommuner (Falun, Hedemora & Rättvik) inte var normalfördelade relaterat till tillgänglighet. 

På grund av att tillgänglighetsdata innehöll både normalfördelad och icke-normalfördelade 

data analyserades den deskriptivt utifrån medianvärde och IQR samt statistiskt utifrån den 

icke-parametriska analysen Kruskal-Wallis test (Field, 2009) med möjlighet att genomföra 

vidare analyser med oberoende t-test eller Mann-Whitney U-test. För att genomföra dessa 

statistiska analyser kodades samtliga kommuner (1–15) i SPSS, som kräver numeriska 

variabler för att genomföra analysen. 

 

Parvisa tester utfördes mellan kommuner med högst (Säter, Älvdalen, Rättvik) och lägst 

(Orsa, Vansbro, Borlänge) medelvärde gällande tillgänglighet till läkare under 

femårsperioden. Rättviks kommun hade inte normal distribution i relation till utfallsvariabeln, 

Levene´s test för icke-parametriska data (Nordstokke & Zumbo, 2010; Nordstokke, Zumbo, 

Cairns & Saklofske, 2011) verifierade att parvisa kombinationer med Rättvik (dvs. med Orsa, 

Vansbro, Borlänge) hade liknande distribution (p>,05) vilket gjorde att dessa oberoende 

grupper lämpligen kunde analyseras med en icke-parametrisk metod (Kruskal & Wallis, 1952; 

McDonald, 2014.). Eftersom två oberoende grupper skulle analyseras användes Mann-

Whitney U-test (Field, 2009). Till skillnad från ett oberoende t-test förutsätter inte Mann-

Whitney U-test normalfördelade data, men likt ett oberoende t-test antas dock att  
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distributionen är ungefär lika i grupperna som jämförs (Kruskal & Wallis, 1952; McDonald, 

2014). Resultat med signifikansnivå p<,05 betraktades som statistisk signifikant.      

 

2.6.2.2 Jämförelse av befolkningstäthet 

Dalarna består av en hel del landsbygd och en del tätorter och eventuella skillnader 

undersöktes genom att dela in Dalarnas 15 kommuner i tre olika grupper. Den första gruppen 

inkluderade kommuner med en befolkningstäthet upp till 10 invånare/ km2 (n=75), grupp två 

bestod av kommuner med fler än 10 invånare/km2 (n=93) och den tredje gruppen bestod av de 

mest tätbefolkade områden i Dalarna, fler än 20 invånare/km2 (n=104). Den gruppindelningen 

innebar att grupp ett (Mora, Rättvik, Vansbro, Orsa, Malung-Sälen, Älvdalen) och grupp två 

(Smedjebacken, Leksand, Gagnef, Ludvika, Hedemora, Säter) bestod av sex kommuner 

vardera medan grupp tre bestod av Dalarnas mest folktäta kommuner per km2 (Falun, 

Borlänge, Avesta). De tre grupperna testades för normalfördelning tillsammans med 

utfallsvariabeln och uppfyllde inte de numeriska och visuella kriterierna för parametrisk 

analysmetod (Field, 2009). Ett icke-parametriskt Levene´s test (Nordstokke & Zumbo, 2010; 

Nordstokke et alt., 2011) verifierade att distributionen hade liknande variation (p>,05) vilket 

möjliggjorde jämförelser av medianvärden (McDonald, 2014). För att undersöka eventuella 

skillnader mellan dessa tre oberoende grupper relaterat till tillgänglighet användes därefter 

den icke-parametriska analysen Kruskal-Wallis test. Resultat med signifikansnivå p<,05 

betraktades som statistisk signifikant.    

 

2.6.2.3 Jämförelse kommuner med nedlagda filialmottagningar och övriga kommuner   

För att undersöka om det fanns några skillnader gällande tillgänglighet mellan de kommuner 

där filialmottagningar lades ner (n=122) med övriga kommuner (n=150) testades de gällande 

normalfördelning och därefter lämplig analysmetod. De kommuner där filialmottagningar 

lades ner var Avesta, Ludvika, Malung-Sälen, Rättvik, Smedjebacken, Säter och Vansbro. 

Test av normalfördelning visade att grupperna inte var normalfördelade (Field, 2009). Ett 

icke-parametriskt Levene´s test (Nordstokke & Zumbo, 2010; Nordstokke et alt., 2011) visade 

liknande varians mellan grupperna, följaktligen användes ett Mann-Whitney U-test för att 

jämföra de två oberoende grupperna (Kruskal & Wallis, 1952; McDonald, 2014).    
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2.6.2.4 Jämförelse efter områdesindelning 

Områdesindelningen som baserades på Landstinget Dalarnas egen indelning av 

primärvårdsresurser (Landstinget Dalarna, 2017) bestod av följande fem områden; Norra & 

Västra (n=85), Södra (n=47), Mellersta (n=59), Västerbergslagen (n=46) och Falun kommun 

(n=35). Av dessa områden var endast Västerbergslagen normalfördelad och därmed 

uppfylldes inte One way Anova´s antagande om normaldistribuerade data (McDonald, 2014). 

Levene´s test för icke-parametriska data (Nordstokke & Zumbo, 2010; Nordstokke et alt., 

2011) verifierade att områdena hade liknande distribution och lämplig analysmetod för att 

undersöka eventuella skillnader mellan dessa fem oberoende grupper var återigen Kruskal-

Wallis test (Kruskal & Wallis, 1952; McDonald, 2014). Resultat med signifikansnivå p<,05 

betraktades som statistiskt signifikant.  

 

2.6.3 Tillgänglighet ur ett socioekonomiskt perspektiv 

Den fjärde och sista frågeställningen, där CNI användes som den oberoende variabel för att 

undersöka tillgänglighet till läkare i Dalarna ur ett socioekonomiskt perspektiv, visade också 

icke-normalfördelad distribution. Det framgick av det bimodala histogrammet, boxplot med 

flertalet outliers och den tydligt positiva skevheten samt kurtosis (Field, 2009). 

Spridningsdiagram användes för att få en översikt över eventuella samband mellan 

tillgänglighet och CNI-ersättning, både på kommun- och vårdcentralnivå. Ursprungligen 

planerades Pearson´s korrelationstest för att undersöka om det fanns något samband mellan 

tillgänglighet till läkare och socioekonomiska sammansättningar, men på grund av 

distributionen av den beroende och oberoende variabeln var Spearmans 

rangkorrelationskoefficient mer lämpat (Polit & Beck, 2006). En korrelation är en relation 

eller association mellan två variabler, vilket innebär att en förändring av den ena variabeln 

påverkar den andra på något sätt (Polit & Beck, 2016). Korrelationskoefficienten, betecknat rs 

alternativt Spearmans (rho), kan anta ett värde mellan +1 och -1. Saknas samband mellan 

variablerna blir r=0 och fullständiga samband är r = ±1 (Djurfeldt et al., 2003). I SPSS 

undersöktes eventuella samband mellan CNI och tillgänglighet dels för den totala 

femårsperioden, dels genom att analysera varje år separat.  
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3. RESULTAT                                                                                                                   

Följande avsnitt redogör för studiens resultat där frågeställningarna besvaras separat under 

egna rubriker. Resultatet presenteras i såväl text som tabeller.   

 

3.1 Förändringar gällande tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar i Landstinget 

Dalarna, riket och Gävleborg under tidsperioden 2013 – 2017                                                                              

Vid den studerade tidsperioden varierade Dalarnas tillgänglighet mellan 78 och 86 procent. 

Tillgängligheten var lägre än rikets genomsnitt vid samtliga mättillfällen, med vissa  

variationer i båda riktningarna (mellan 6 och 12 procent under riksgenomsnittet), se tabell 1 

för översikt. Riksgenomsnittet visade på en stabil, dock svagt nedåtgående trend med högst 

tillgänglighet (93 procent) vid studiens första och andra mättillfälle (våren och hösten 2013) 

och lägst tillgänglighet (89 procent) vid de tre sista mätningarna (hösten 2016 till hösten 

2017). Angränsande Region Gävleborg uppvisade liknande resultat som Landstinget Dalarna 

gällande tillgänglighet till läkare vid tidsperiodens början (85 procent i jämförelse med 

Dalarnas 83 procent) men efter en mindre nedgång hösten 2013 har vårdcentralerna i 

Gävleborg haft bättre tillgång till läkare än Dalarna, och legat strax över eller strax under 

riksgenomsnittet. Primärvården i Dalarna uppvisade en markant nedgång på sex procent 

mellan hösten 2013 och våren 2014, något som inte återspeglade sig i riket eller i Region 

Gävleborg som visade en positiv riktning med en ökning på sju procent under samma period. 

Se tabell 1. Liknande mönster kan ses den sista mätningen hösten 2017 när tillgängligheten i 

Dalarna sjönk till det lägsta värdet under denna femårsperiod, vilket återigen inte återspeglade 

tillgängligheten till läkare i riket eller Region Gävleborg. Vid studiens slutpunkt (hösten 

2017) låg Dalarnas landsting 11 procent under rikssnittet och 12 procent under Region 

Gävleborg. 
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En sammanställning av vårdcentralernas deskriptiva data under femårsperioden visade 

omfattande variationsvidd (41–100 procent) gällande genomsnittlig tillgänglighet till läkare 

inom sju dagar (Mdn=83,0; IQR=15,0), flera vårdcentraler under flera tidpunkter uppmätte 

tillgänglighet på mindre än 50 procent. Den största spridningen runt medianvärdet uppmättes 

under hösten 2013 och våren 2014 (IQR=22,3) och den minsta spridningen under hösten 2016 

(IQR=11,0). Se boxplot, tabell 2. Generellt tycks tillgängligheten till läkare inom 

vårdgarantins ramar ha försämrats under tidsperioden (Mdn=83,0 till Mdn=80,5). Bäst 

tillgänglighet uppmättes under hösten 2013 (Mdn=88,0) men var som lägst nästföljande 

period, våren 2014 (Mdn=78,5). Efter att vårdcentralsfilialerna stängdes under hösten 2015, 

liksom Skogsgläntans rehabilitering och bassängverksamheten, låg tillgängligheten på en 

likvärdig nivå fram till hösten 2017 då den gick ner från 81 procent till 78 procent. 

 

Tabell 2. Boxplot inklusive outliers som visar spridning av tillgänglighet till läkare inom 7 dagar (%) 

hos samtliga vårdcentraler i Dalarna/period under femårsperioden 
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Höst
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2017

Höst

2017

Alla landsting 93 93 92 91 90 90 90 89 89 89

Dalarna 83 86 80 80 81 84 82 82 81 78

Gävleborg 85 84 91 92 93 91 90 92 90 90
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Tabell 1. Utveckling gällande tillgänglighet % till läkare 2013-2017

Alla landsting Dalarna Gävleborg
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Av samtliga vårdcentraler under den undersökta tidsperioden fanns 73 redovisade 

mättillfällen (av totalt 272 möjliga) där tillgänglighet till läkare inom sju dagar nådde över 90 

procent. Av dessa hade 15 stycken vårdcentraler fler än ett tillfälle där över 90 procent av 

patienterna fick träffa läkare inom vårdgarantins ramar. Ungefär hälften av dessa 

vårdcentraler (7 stycken) uppnådde en procentuell tillgänglighet över 95 procent vid fler än ett 

tillfälle. Det fanns åtta mättillfällen uppdelade på fem vårdcentraler där samtliga patienter som 

sökt och bedömts vara i behov av läkarbesök fick läkartid inom sju dagar. Dessa var fördelade 

mellan våren 2013 och våren 2014, och vid inga övriga mätperioder uppnåddes full 

tillgänglighet. 

 

En jämförelse av den deskriptiva statistiken visade att kommunerna innan omstruktureringen, 

dvs. år 2013–2015 (M=82,61; SD=3,83; 95% CI=[80,49–84,73]) hade högre genomsnittlig 

tillgänglighet och mindre spridning jämfört med de nästföljande åren, år 2016–2017 

(M=80,28; SD=8,79; 95% CI=[75,41–85,15]). För att undersöka om dessa skillnader var 

statistiskt signifikanta utfördes paired samples t-test (Field, 2009). Resultatet indikerade att så 

inte var fallet (t [14] ,942, p=,362).  

 

3.2 Tillgänglighet till läkarbesök på vårdcentraler i Dalarna relaterat till geografiska 

områden 

I uppsatsen undersöktes på olika sätt om det fanns samband mellan tillgänglighet till läkare i 

primärvården och geografiskt område, detta för att undersöka den geografiska jämlikheten.   

 

3.2.1 Jämförelse på kommunnivå 

Resultaten av jämförelsen mellan kommunerna under femårsperioden visade att det fanns 

geografiska skillnader gällande hur den genomsnittliga tillgängligheten till läkare inom 

Dalarnas primärvård ser ut, se översikt över respektive kommuns tillgänglighet under 

femårsperioden i boxplot, tabell 3.  
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Ett Kruskal-Wallis test (p<,05) där samtliga 15 kommuner inkluderades indikerade att det 

fanns signifikanta medelvärdesskillnader mellan kommunerna (p<,015). Tabell 4 redovisar de 

tre kommuner med högst respektive lägst tillgänglighet under femårsperioden.  

 

Tabell 4. Kommuner med högst respektive lägst tillgänglighet under femårsperioden (2013–2017)   

Högst tillgänglighet Lägst tillgänglighet 

  

 Säter      M = 87,44   SD = 5,98   

               95% CI=82,85–92,04 

Orsa         M = 70,13  SD =15,72  

                 95% CI=56,99–83,26                                 

Älvdalen M = 85,95   SD = 9,68  

              95% CI=81,28–90,61 

Vansbro   M = 73,7    SD = 8,08  

                 95% CI=67,92–79,48    

Rättvik   M = 85,90   SD = 18,75  

             95% CI=81,09–100,03 

Borlänge M = 78,6    SD =13,10   

                95% CI=74,41–82,79  

M=Medelvärde, SD=Standardavvikelse, 95% CI=Konfidensintervall 

 

3.2.1.1 Parvisa analyser mellan kommuner med högst respektive lägst medelvärde 

Säters kommun hade högst tillgänglighet till läkare inom sju dagar (M=87,44) medan Orsa 

kommun hade lägst tillgänglighet (M=70,13) under utvald tidsperiod, vilket innebar en 

medelvärdesskillnad på 17,31 procent. Levene´s test för parametriska data visade att 
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variansen mellan Säter och Orsa, samt Säter och Borlänge kommun inte var densamma 

(p<,05). Oberoende t-test visade dock att medelvärdesskillnaden mellan kommunerna var 

signifikant i båda fallen (Säter – Orsa; t [8,79] 2,93, p=,017; Säter – Borlänge; t [27,92] 3,08, 

p=,05). Oberoende t-test visade även att det fanns statistiska skillnader mellan Säter och 

Vansbro (t [17] 4,17 p=,001)  

 

För Älvdalen kommun med näst högst tillgänglighet under femårsperioden visade oberoende 

t-test statistisk signifikanta medelvärdesskillnader i relation till de tre kommunerna med lägst 

tillgänglighet; Orsa (t [25] 3,21 p=,004), Vansbro (t [27] 3,42 p=,002) och Borlänge (t [57] 

2,18 p=,034).  

 

Eftersom Rättvik kommun (Mdn=93,5; IQR=18,8) innehöll icke-normalfördelade data 

analyserades den med Mann-Whitney U-test, vilket visade att det fanns statistiska signifikanta 

skillnader mellan två av kombinationerna, Vansbro (U=19,0; p=,019) och Borlänge (U=117,0; 

p=,044). Signifikanta skillnader mellan Rättvik och Orsa kunde inte fastställas (U=20,5; 

p=,083). 

Sammanfattningsvis fanns signifikanta skillnader 

mellan de tre kommunerna med högst 

tillgänglighet i jämförelse med de tre kommunerna 

med lägst tillgänglighet, med undantag för Rättvik 

och Orsa. Dessa skillnader gällande tillgänglighet 

mellan kommunerna tycks inte vara samlade inom 

något visst geografiskt område, utan återfinns 

utspridda inom länet, se figur 1 för översikt av 

Dalarnas län.  

 

Figur 1. Karta över Dalarnas län. Hämtad med tillstånd från Lantmäteriet. 

     

3.2.2 Jämförelse av befolkningstäthet 

Deskriptiv statistik från gruppindelningen 1–3 baserat på befolkningstäthet (upp till 10 

inv./km2, fler än 10 inv./km2 , fler än 20 inv./km2) visade vissa skillnader mellan grupperna, 

med störst variation mellan Dalarnas mest tätbefolkade områden (Mdn=81; IQR=16,0) i 

relation till de mindre tätbefolkade (Mdn=85; IQR=13,5). Glesbygden (grupp 1) hamnade mitt 

emellan dessa två mer tätbefolkade grupper (Mdn=83; IQR=16,0). Ett Kruskal-Wallis test 
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visade dock inte att tillgängligheten till läkare förändrades signifikant beroende på om 

patienterna bodde i glesbygdsområden eller på mindre eller större orter (df=2; p=,327).  

 

3.2.3 Jämförelse kommuner med filialmottagningsnedläggningar och övriga kommuner 

Tillgänglighet till läkare i de kommuner där filialmottagningar lades ner (Avesta, Ludvika, 

Malung-Sälen, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro) undersöktes med ett Mann-Whitney 

U-test där filialkommunera (122 mätpunkter) jämfördes med övriga kommuner (150 

mätpunkter) under femårsperioden. Deskriptivt visades att medianvärdet mellan de två 

oberoende grupperna var likvärdiga (Mdn=82,0) medan övriga kommuner hade större 

spridning runt medianvärdet (IQR=16,3) än filialkommunerna (IQR=13,3) vilket indikerade 

att filialkommunerna sammantaget hade större variationer gällande tillgänglighet till läkare. 

Den statistiska analysen påvisade inga skillnader som skulle tyda på att de kommuner som 

tidigare haft filialmottagningar hade sämre tillgänglighet till läkare inom vårdgarantins ramar 

(U=8909,500; p=,709). 

 

3.2.4 Jämförelser efter områdesindelning 

Den geografiska områdesindelningen av Dalarna (”Norra och Västra”, ”Södra”, ”Mellersta”, 

”Västrabergslagen” och ”Falu kommun”) visade att samtliga områden förutom 

Västrabergslagen (Mdn= 82,63; IQR=12,3) hade låga avvikande värden, vilket indikerade att 

tillgängligheten inom dessa områden periodvis var ovanligt låg. Mellan dessa fem områden 

fanns en mindre variation gällande tillgänglighet (Södra: Mdn=82,0; Mellersta: Mdn=84,0) 

och spridning sett till interkvartilavståndet varierade mellan områden (IQR=12,3 till 

IQR=17,0). Vidare analyser med Kruskal-Wallis test kunde dock inte fastställa statistiska 

skillnader i tillgänglighet mellan dessa områden under femårsperioden (df=4; p=,781).   

 

3.3 Tillgänglighet till läkarbesök på vårdcentraler i Dalarna relaterat till 

vårdcentralernas socioekonomiska sammansättning (CNI)  

Vårdcentralernas ersättning för förväntad risk för ohälsa varierade mellan CNI 0,743 till 1,669 

(CNI under 0,75 innebär ett mycket lågt förväntat vårdbehov och CNI högre än 1,25 innebär 

ett mycket högt förväntat vårdbehov) under tidsperioden 2013–2017 (Mdn=0,98). Spearmans 

rho´s tvåsidiga korrelationstest för den sammanlagda femårsperioden visade inte att det fanns 

några samband mellan tillgänglighet till läkare och vårdcentralernas CNI-nivå (rs ,059; 

p=,333). Se tabell 5. Det finns således vårdcentraler med lågt CNI-värde (dvs. lägre förväntad 
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risk för ohälsa) som har låg tillgänglighet till läkare och vårdcentraler med högt CNI-värde 

(dvs. högre förväntad risk för ohälsa) som har bättre tillgänglighet.  

 

 

 

Ett spridningsdiagram mellan vårdcentralernas tillgänglighet och CNI-ersättning (n=56) 

indikerade en möjligt negativ korrelation för tidsperiodens sista år, se tabell 6. Detta skulle 

innebära att vårdcentraler med högre risk för ohälsa hade sämre tillgänglighet.  
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Tabell 5. Sambandsanalys mellan tillgänglighet till läkare % och CNI, 

år 2013-2017
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Tabell 6. Sambandsanalys för år 2017 som indikerar negativt samband mellan 

tillgänglighet till läkare % och CNI
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Spearmans rho´s tvåsidiga korrelationstest för år 2017 visade ett svagt negativt samband       

(rs =-,241) mellan dessa två variabler, emellertid inte av statistisk signifikans (p=,074). Övriga 

år under den undersökta tidsperioden visade inte något statistiskt samband mellan 

tillgänglighet till läkare inom sju dagar och socioekonomisk sammansättning hos de listade 

vid vårdcentralerna (år 2016: rs =,003, p=,980; år 2015: rs =,106, p=,431; år 2014: rs =,185 

p=,173; år 2013: rs =,271 p=,065). Följaktligen visade inte korrelationsanalyserna ett 

statistiskt signifikant samband mellan tillgänglighet till läkare och vårdcentralernas 

socioekonomiska sammansättningar, vilket kan bero på att eventuella skillnader kompenseras 

av CNI. 

 

4. DISKUSSION                                                                                                                 

Syftet med denna studie var att undersöka tillgängligheten till läkare på vårdcentraler i 

Landstinget Dalarna under en tidsperiod som inkluderade förändringar av primärvården 

motiverad av ekonomiska svårigheter inom landstinget. Särskilt undersöktes tillgängligheten 

utifrån geografisk jämlikhet och socioekonomisk jämlikhet.  

 

Resultatet visade att under den studerade femårsperioden varierade Dalarnas tillgänglighet till 

läkarbesök inom sju dagar mellan 78 och 86 procent och befann sig på en lägre nivå än riket 

vid samtliga mättillfällen. Region Gävleborg, som hade liknande resultat som Dalarna 

gällande tillgänglighet vår 2013, uppvisade heller inte liknande mönster som Dalarna de 

nästföljande åren. Region Gävleborg hade sämre tillgänglighet än Dalarna hösten 2013 men 

därefter ökade tillgängligheten inom regionen. Vid studiens slut (hösten 2017) befann sig 

Dalarna 11 procent under rikssnittet och 12 procent under Region Gävleborg.  

 

Jämförelser mellan kommunerna under femårsperioden visade att det fanns geografiska 

skillnader mellan kommuner gällande den genomsnittliga tillgängligheten till läkare inom sju 

dagar. Statistiskt signifikanta skillnader fanns hos de tre kommuner med högst tillgänglighet 

(Säter, Älvdalen, Rättvik) i jämförelse med de tre kommuner med lägst tillgänglighet (Orsa, 

Vansbro, Borlänge) med undantag för Rättvik och Orsa. Kommunerna är lokaliserade både i 

de södra och norra delarna och är både glesbefolkade och mer tätbefolkade. Dessa skillnader 

kan inte kopplas till faktorer som befolkningstäthet eller nedlagda filialmottagningar. De kan 

inte heller kopplas till ett visst område i länet.  
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Analysen utifrån vårdcentralernas socioekonomiska sammansättning mätt via CNI kunde inte 

påvisa korrelationer mellan tillgänglighet till läkare och den listade befolkningens 

socioekonomiska sammansättning. Studiens sista mätning, hösten 2017 indikerade dock en 

möjlig utveckling av negativt samband mellan dessa två variabler, fortsatta uppföljningar kan 

besvara om detta är början på en utveckling mot ojämlik tillgång till vård baserat på 

socioekonomi. Frånvaro av statistiskt signifikanta korrelationer mellan variablerna kan bero 

på att eventuella skillnader kompenseras av CNI. 

  

4.1 Resultatdiskussion. 

Primärvården ska ha en hälsofrämjande funktion, utgöra första linjens vård och vid behov 

lotsa patienter vidare i hälso-och sjukvårdssystemet (Gulliford, 2017). Detta förutsätter att 

primärvården är tillgänglig för befolkningen och ses som det primära alternativet för icke-

akuta hälsotillstånd. Tillgänglighet till förebyggande vård kan i förlängningen minska behovet 

av akutsjukvård (Arcury et al., 2005).   

 

Denna studie visade att Dalarnas vårdcentraler under femårsperioden haft stora svårigheter att 

erbjuda läkarbesök inom vårdgarantins gränser och uppvisade en procentuellt sämre 

tillgänglighet än riksgenomsnittet och det jämförbara Region Gävleborg. Dalarnas 

vårdcentraler varierade i tillgänglighet från 41 till 100 procent under femårsperioden 

(exklusive VC Sälen-Lima hösten 2015 med nio procent) och hade en fluktuerande 

tillgänglighet både inom och mellan vårdcentraler i länet. Detta innebär att tillgänglighet 

utifrån primärvårdens garanti gällande läkarbesök inom sju dagar och patienternas efterfrågan 

och bedömda vårdbehov vid många tillfällen inte kunde tillgodoses (Penchansky & Thomas, 

1981).  

 

Låg tillgänglighet kan leda till bristande förtroende för primärvården och därmed dess 

funktion som första linjens vård. I slutbetänkandet Effektiv vård (2016:2) påtalade 

utredningen att många patienter söker sig till sjukhusakuten för åkommor som kan behandlas i 

primärvården, vilket dels underminerar primärvårdens tänkta roll i samhället, dels leder till 

högre kostnader eftersom akutsjukvård är en betydligt dyrare vårdform. I den nationella 

befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdbarometern (SKL, 2017a) uppgav invånarna i 

Dalarna näst lägst förtroende (56 procent) för vårdcentralerna i det egna landstinget/regionen. 

Det är problematiskt att befolkningen har lågt förtroende för primärvården i Dalarna eftersom 

detta riskerar att leda till ökade patientflöden till länets sjukhus, en kontraproduktiv effekt 
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med tanke på landstingets ansträngda ekonomi. I Dalarnas län finns sjukhus i Avesta, 

Borlänge, Falun, Ludvika, Mora och Säter. Resultaten visade att Säter kommun har högst 

tillgänglighet (87,4 procent). I övriga fem kommuner varierade tillgängligheten mellan  

cirka 78 – 84 procent, en relativt låg procentuell tillgänglighet som tillsammans med lågt 

förtroende för primärvårdens funktion skulle kunna påverka patienters benägenhet att söka sig 

direkt till sjukhus. Ur det perspektivet tycks det väsentligt att satsa på att stärka primärvården 

för att undvika att patienterna söker sig till fel vårdinstans vilket dessutom kan leda till högre 

kostnader för landstinget. Till skillnad från primärvården bistår sjukhus med vård vid 

specifika tillfällen i patientens liv, medan primärvården kan vårda och främja hälsa hos 

patienten hela livet (Burström et al., 2017). Ett lågt förtroende för primärvården riskerar 

därmed att försvåra och försämra utsikterna för det långsiktiga och hälsofrämjande arbetet. En 

stark primärvård kan leda till förbättrade hälsoutfall, lägre hälso-och sjukvårdskostnader och 

bättre patientupplevd vård, men chansen för dessa positiva utfall minskar avsevärt om vården 

inte är tillgänglig för hela populationen (Campbell & Salisbury, 2015).  

 

Nationella och regionala skillnader mellan primärvårdens tillgänglighet gällande läkarbesök 

har tidigare konstaterats av Myndigheten för vård-och omsorgsanalys som rapporterade 

skillnader mellan landsting och ännu större variationer på vårdcentralsnivå inom samma 

landsting (Vårdanalys, 2017b). Tidigare studier (Saltman et al., 2007) har visat att 

decentraliserade hälso-och sjukvårdssystem kan leda till ojämlikheter i sådant som 

tillgänglighet och vårdkvalitet, vilket är en logisk följd i Sverige med tanke på landstingens 

stora frihet att styra och organisera efter egna förutsättningar och tillgängliga resurser 

(Fredriksson, 2012). Landstingen/regionerna ska dock enligt lag (SFS 2017:30) erbjuda god 

hälso-och sjukvård åt de som är bosatta inom landstinget och verka för en god hälsa hos hela 

befolkningen. En god vård ska bland annat vara lätt tillgänglig och tillgodose patientens 

behov av trygghet och kontinuitet i vården samt främja goda kontakter (SFS 2017:30).  

  

Resultatet i denna uppsats har visat att Dalarnas vårdcentraler många gånger inte är lätt 

tillgängliga, mätt via vårdgarantins tillgänglighet till läkare inom sju dagar. Under vissa 

mätperioder och vid vissa vårdcentraler har tillgängligheten varit under 50 procent. Det 

innebär att fler än hälften av alla patienter som bedömts ha behov av läkarbedömning inte fick 

träffa läkare inom sju dagar. Utvecklingen av tillgängligheten under femårsperioden i 

Landstinget Dalarna kan sammanfattas som en relativt stabilt låg tillgänglighet med en 

potentiellt nedåtgående trend vid studiens sista mätning (sänkning till 78 procent).  
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Landstingets omstrukturering år 2015 har inte lett till en bättre tillgänglighet till läkare och 

Landstinget Dalarna tycks ha lång väg kvar till att efter vårdbedömning erbjuda patienterna 

läkartid inom vårdgarantins ramar. Analysen av tillgänglighet före och efter landstingets 

omstrukturering visade inga signifikanta medelvärdesskillnader, vilket kan tolkas som positivt 

eftersom omstruktureringen med bland annat nedläggning av rehabiliteringscenter och 

bassängverksamheten således inte tycks ha påverkat tillgängligheten till läkare under 

nästföljande två år på ett negativt sätt. När rehabiliteringspatienterna förflyttades till 

vårdcentralerna från Skogsgläntans rehabilitering samt bassängverksamheterna innebar detta 

ökat patientflöde vid de aktuella vårdcentralerna men med stöd från denna studies resultat 

tycks det inte påverkat läkartillgängligheten i någon högre grad, troligtvis för att det 

fortfarande främst var fysioterapeuterna som ansvarade för patienternas rehabilitering. Det är 

möjligt att omorganiseringen av rehabiliteringspatienterna ger effekt på läkartillgängligheten 

längre fram i tiden, exempelvis om den rehabilitering som fysioterapeuterna kan erbjuda på 

vårdcentralerna inte uppfyller patienternas behov och vårdbehovet förändras till följd av det.  

Omstruktureringen har heller inte stärkt tillgängligheten i primärvården, exempelvis via 

åtgärden att koncentrera läkarresurserna till huvudvårdcentralerna genom nedläggning av 

filialmottagningarna. Analysen visade emellertid en ökad spridning efter år 2015 vilket kan 

indikera att skillnaderna mellan vårdcentralerna ökar och därmed påverkar strävan mot en mer 

jämlik vård på ett negativt sätt.  

 

När det gäller tillgänglighet ur ett geografiskt jämlikhetsperspektiv visade inte studiens 

resultat att skillnaderna i tillgänglighet mellan kommunerna kunde relateras till faktorer som 

befolkningstäthet, nedlagda filialmottagningar eller kopplas till ett visst område i länet. Den 

mest avgörande faktorn gällande patienters tillgänglighet till läkare inom vårdgarantins ramar 

tycks därmed bottna i bosättning i en viss kommun. Men varför är det skillnad i tillgänglighet 

mellan kommunerna? En viktig faktor som påverkar tillgänglighet till läkare är 

bemanningsproblematiken i primärvården. Bemanningsproblematiken finns på nationell nivå 

och är särskilt uttalad i glesbefolkade landsting som Dalarna. Landstinget Dalarna har länge 

haft ett omfattande behov av stafettläkare (Endrédi & Garpenholt, 2017), något som delvis 

skulle kunna förklaras av att primärvårdsenheter i glesbebyggda områden har svårare att 

rekrytera och behålla personal än mer tätbebyggda områden (Verma et al., 2016). Ett syfte 

med landstingets omstrukturering var att minska antalet stafettläkare (Landstinget Dalarna, 

2015b) och nedläggning av mottagningar var ett sätt att omorganisera och omfördela personal. 

Trots att Landstinget Dalarna försökt begränsa andelen stafettläkare har kostnaderna ökat med 
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cirka 40 procent sedan år 2009, en situation som flera landsting befinner sig i (Endrédi & 

Garpenholt, 2017).  

 

De uttalade svårigheter som Landstinget Dalarna har gällande läkarbemanning kan innebära 

ett hinder i strävan mot en mer jämlik vård, eftersom vissa vårdcentraler i vissa områden kan 

ha större svårigheter att rekrytera och behålla personal. Denna studie har visat att det finns 

stora variationer i tillgänglighet mellan vårdcentralerna, vilket kan tänkas avspegla tillgång till 

läkare och läkarbemanning. Varje resursbrist i form av läkare kommer ha någon form av 

påverkan på hur vårdcentralerna kan möta patientflödet till läkare, såvida inte andra läkare 

täcker upp för resursbrister och tar emot fler patienter. Det innebär dock ökade krav och 

ansvar och sannolikt sämre arbetsmiljö för dessa läkare, vilket i värsta fall kan leda till 

uppsägningar som följd. En annan lösning av resursbristen är förstås stafettläkare, något som 

Landstinget Dalarna försökt reducera i arbetet med att få landstingets ekonomi i balans. 

Stafettläkare som arbetar en period för att sedan försvinna kan sannolikt påverka patienters 

upplevelse av trygghet och kontinuitet, i synnerhet för den äldre befolkningen, två faktorer 

som ska tillgodoses inom hälso-och sjukvårdens verksamheter enligt hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30).     

 

Skillnader inom tillgänglighet till läkare mellan kommuner kan tolkas som att landstinget inte 

uppfyller den horisontella jämlikheten (Culyer & Wagstaff, 1993), dvs. att patienter med 

samma vårdbehov i olika kommuner inte har samma tillgänglighet (Culyer & Wagstaff, 

1993). Det är möjligt att skillnader mellan kommuner är mindre gällande sk. prioriterade 

vårdbehov, vilka bedöms av vårdpersonalen under kontakttillfället. Troligen kan exempelvis 

en hjärtsviktspatient med upplevd icke-akut försämring bli erbjuden läkarbedömning under 

mer eller mindre samma tidsintervall oberoende av kommun. Tillgänglighet för mindre 

allvarliga vårdbehov kan förmodligen variera mer mellan kommuner, beroende på tillgängliga 

resurser. Den vertikala jämlikheten (Culyer & Wagstaff, 1993), dvs. att patienter med störst 

behov prioriteras kan således vara mer jämlik mellan Dalarnas kommuner än de övergripande 

variationerna i tillgänglighet antyder. 

 

Tillgängligheten som geografiskt avstånd mätt via restid är inget som undersökts i denna 

uppsats men är relevant att lyfta med tanke på de nerlagda filialmottagningarna och 

landstingets ansvar att bedriva en lätt tillgänglig vård (SFS 2017:30). I rapporten 

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, genomförd av Tillväxtanalys 
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(2012) redovisades bland annat tillgänglighet till vårdcentraler i landet. I Dalarna fick cirka 

11,000 personer resa 20–30 min, cirka 5,000 personer fick resa 30–40 min och cirka 2,000 

personer hade minst 40 minuters resa med bil till närmaste vårdcentral (Tillväxtanalys, 2012). 

Dalarna är ett glesbefolkat län, som i relation till avstånd till vårdcentraler har mer gemensamt 

med län som Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, än med län Dalarna ofta jämfört sig med 

(Gävleborg, Värmland och Västmanland). I och med nedläggningar av samtliga 

filialmottagningar på mindre orter har antalet personer med långa tidsavstånd till vårdcentraler 

ökat (Hallberg & Joffer, 2015). Längre avstånd till vårdenheter leder rimligtvis till högre 

kostnader genom transport och/eller frånvaro från arbete (Goddard & Smith,1998). Huruvida 

ökade avstånd har gett några konsekvenser genom exempelvis ökad tveksamhet att söka vård i 

primärvården är okänt. Besöksstatistik och intervjuer skulle kunna besvara den frågan.    

 

Utöver att vara ett relativt glesbefolkat län, som i sig innebär särskilda utmaningar för hälso-

och sjukvården (Anderson, Dahlgren & Karlström, 2011), så har Dalarna en större andel äldre 

över 65 år än många andra landsting, en utveckling som kommer fortsätta öka kraftigt de 

närmaste 20 åren (Hallberg & Joffer, 2015). En demografisk utveckling med alltfler äldre, 

som ofta har flera hälsoproblem och kan ha stora vårdbehov, ställer högre krav på en 

välfungerande och tillgänglig primärvård (Wakerman & Humphreys, 2011). Utvecklingen 

med en åldrande befolkning kan potentiellt skapa stora problem i den sjukhusdominerade 

hälso- och sjukvården eftersom äldre i högre grad än yngre har en eller flera kroniska 

sjukdomar, vilket i sin tur sannolikt leder till högre vårdkonsumtion (SOU: 2016:2) och ökade 

förväntningar på primärvården. En sådan utveckling är troligtvis ännu mer utmanande för ett 

landsting som Dalarna eftersom det redan finns problem med att erbjuda god tillgänglighet till 

läkare inom primärvården. Gulliford och Morgan (2013) menar att i ett jämlikt samhälle ska 

behov reflektera tillgång, och med den åldrande befolkningen i Dalarnas län finns en högre 

risk för ohälsa och risk för större vårdbehov, faktorer som gör det ytterst relevant att satsa på 

en mer tillgänglig primärvård.  

 

Dalarnas län har flera folkhälsoutmaningar såsom hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och fetma. 

Dessutom är utbildningsnivån lägre jämfört med riksgenomsnittet (Folkhälsomyndigheten, 

2016), vilket innebär ökad risk för ohälsa. Sammantaget betyder det att primärvården har en 

viktig hälsofrämjande uppgift på befolkningsnivå i länet. Genom ett aktivt och målmedvetet 

arbete kan effekterna av de påverkningsbara levnadsvanorna, specifika för länets population, 

reduceras och leda till bättre hälsoutfall bland länets invånare.  
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Under den studerande tidsperioden påvisades inga skillnader mellan tillgänglighet till läkare 

och socioekonomisk sammansättning inom vårdcentralernas listningsområde. Det kan tolkas 

som positivt eftersom det tyder på att det inte är sämre tillgänglighet inom socioekonomiskt 

resurssvaga områden, där risken för ohälsa sannolikt är större och hälsofrämjande insatser 

viktigare. En fråga är om det är CNI som kompenserar för socioekonomiska skillnader. 

Utifrån uppsatsens resultat går det inte att uttala sig om att vårdcentraler med högre CNI, och 

därmed lokaliserade i socioekonomiskt mer resurssvaga listningsområden har fler resurser i 

form av exempelvis läkarbemanning. Vårdcentralerna väljer själva hur de fördelar sina 

resurser och tillgänglighet till läkare är inget mått på hälsoutfall. Tidigare studier har dock 

visat att CNI kan vara ett användbart verktyg gällande resursfördelning inom primärvården, 

eftersom CNI mäter förväntat vårdbehov istället för exempelvis vårdkonsumtion (K. 

Sundquist et al., 2003). Följaktligen kan det vara så att CNI kompenserar för de 

socioekonomiska skillnaderna, och därmed olika förväntade vårdbehov, som finns inom 

vårdcentralernas listningsområden.  

 

Resultaten i studien säger inget om den vård som ges och om det faktiska utfallet i termer av 

hälsa. Här kan det fortfarande finnas skillnader baserade på socioekonomi. Devaux studie 

(2015) visade exempelvis att mer socioekonomiskt resurssvaga grupper tenderade att uppsöka 

primärvården i högre grad än de mer resursstarka, som istället sökte specialistvård trots att 

vårdbehovet var detsamma. En primärvård med lägre tillgänglighet, vilket överensstämmer 

för flera vårdcentraler och kommuner i Dalarna, skulle därmed kunna ha en negativ påverkan 

på gruppen med störst förväntat vårdbehov. En tillgänglig och välfungerande primärvård har 

istället möjligheten att minska hälsoskillnader relaterat till socioekonomi (Anell, 2015; 

Broemeling et al., 2006).    

 

Landstinget Dalarna menade bland annat att förändringarna inom hälso- och sjukvården skulle 

leda till en mer högkvalitativ och patientsäker hälso-och sjukvård, två mått som borde 

undersökas och utvärderas vidare. Ofta betraktas tillgänglighet som en aspekt av kvalitet i 

hälso- och sjukvården (IOM, 2001). Denna studie tyder således på att omställningen inte lett 

till en generell kvalitetshöjning eftersom förändringarna inte lett till förbättrad tillgänglighet. 
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4.2 Metoddiskussion 

Studien hade en icke-experimentell kvantitativ design som med hjälp av retrospektiva data 

undersökte skillnader och samband utifrån variabeln tillgänglighet till allmänläkare med 

utgångspunkt från den omfattande struktur- och förändringsplanen år 2015 i Landstinget 

Dalarna. Studies syfte och frågeställningar kunde besvaras utifrån studiens design. En svaghet 

med en icke-experimentell studie som undersöker skillnader och samband är att det inte går 

att styra eller kontrollera variablerna, det som undersöks har oftast redan skett (Polit & Beck, 

2016).  

 

Utfallet tillgänglighet till läkare inom sju dagar utifrån valda geografiska och 

socioekonomiska perspektiv har inte undersökts på liknande sätt inom Dalarnas primärvård 

och denna studie bidrar med ett utgångsläge som öppnar för vidare forskning inom dessa 

områden. Specifikt bör skillnader mellan Dalarnas 15 kommuner undersökas närmare och ur 

ett folkhälsoperspektiv vore det relevant att undersöka förhållandet mellan tillgänglighet till 

läkare och hälsoutfall. Vidare bör även tillgänglighet i relation till socioekonomiska resurser 

följas upp, med anledning av det potentiellt negativa sambandet mellan CNI och tillgänglighet 

som framgick av studiens sista mätning. 

 

Studien visade inga signifikanta skillnader mellan tillgänglighet till läkare och 

befolkningstäthet. Andra gruppindelningar kan dock leda till andra resultat. Metoden där 

kommunerna delades in i fem olika områden bedöms vara en styrka med studien, eftersom 

områdesindelningen används av Landstinget Dalarna och avspeglar primärvårdens resurser 

utifrån ett geografiskt perspektiv. Således är det relevant att undersöka eventuella skillnader i 

hur resurserna fördelas inom länet.  

 

Studien testade de tre kommuner med högst tillgänglighet mot de tre kommuner med lägst 

tillgänglighet, vilket innebär att fler skillnader mellan kommuner kan finnas. Analysmetoden 

för att undersöka mellan vilka kommuner medelvärdesskillnaderna fanns (Oberoende t-test 

och Mann Whitney U-test) bedöms utgöra en svaghet med denna studie, eftersom risken för 

typ I fel ökar när data körs flera gånger (Field, 2009; Polit & Beck, 2006). Troligen skulle 

signifikansnivån sänkts för att minska risken för typ I fel. Mellan Säter kommun, som hade 

högst medelvärde gällande tillgänglighet och Orsa kommun, som hade lägst medelvärde, 

fanns en procentuell åtskillnad på 17,31 procent, vilket ändå stödjer studiens resultat att det  
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sannolikt finns skillnader av betydelse (p=,017). Istället för parvisa oberoende t-tester och 

Man Whitney U-test mellan kommunerna kunde samtliga 15 kommuner analyserats i ett 

Kruskal-Wallis test med en mer konservativ signifikansnivå med hjälp av Bonferroni-

korrektion. En nackdel med den justeringen är att signifikansnivån kan bli för restriktiv vilket 

leder till ökad risk för typ II fel, dvs. att felaktigt dra slutsatsen att det inte finns signifikanta 

skillnader mellan grupperna/kommunerna (Field, 2009; Polit & Beck, 2016).  

 

Spearmans korrelationsanalys som undersökte tillgänglighet och CNI bedöms vara en av 

studiens styrkor, eftersom det är en vanlig metod för att analysera samvariation (Henricson, 

2012). Data över CNI var på aggregerad nivå och följaktligen krävdes inget särskilt tillstånd 

för användning av data. Fördelar med att använda retrospektiv data är att materialet redan är 

insamlat, vilket innebär att det är förhållandevis enkelt och billigt. Även mätinstrumentet CNI 

bedöms vara en styrka eftersom det är ett välkänt mätinstrument inom primärvården och har 

använts för att identifiera ohälsa under fler år, samt att flera svenska studier bekräftat 

mätinstrumentets validitet och reliabilitet.    

  

Denna studie sträckte sig över en femårsperiod. En längre studieperiod styrker förmågan att 

relatera en viss förändring till det som studerats (Polit & Beck, 2016), vilket i denna studie 

motsvarade tillgänglighet till läkare inom sju dagar med anledning av Landstinget Dalarnas 

omstrukturering år 2015. Emellertid fanns ingen data tillgänglig för tidigare år i Väntetider i 

vården och vissa vårdcentraler hade inte påbörjat sin kontinuerliga inrapportering år 2013.   

 

Utfallsvariabeln tillgänglighet baseras på SKL:s offentliga tillgänglighetsstatistik från 

webbplatsen Väntetider i vården, som ursprungligen kommer från landstingen/regionerna 

själva genom lagstadgad rapporteringsskyldighet (2017:80) till den nationella 

väntetidsdatabasen. Eftersom offentliga data användes krävdes inget tillstånd för att 

genomföra studien utifrån tillgänglighetsperspektivet. Det är landstingen som själva 

rapporterar in väntetider till den nationella databasen, utan oberoende externa kontroller, och 

när rapporteringen ska påbörjas meddelas på förhand (Vårdanalys, 2017a). Teoretiskt sätt 

skulle det kunna påverka statistiken eftersom vårdcentralerna kortsiktigt kan ändra på rutiner 

eller öka resurser under denna period (två veckor).  

 

Utöver SKL:s mått ”läkarbesök i primärvården” mäter SKL även telefontillgänglighet (dag 0) 

till primärvården. Perspektivet övervägdes att inkluderas i denna studie, men beslut togs 
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senare att inte tillföra den aspekten. Den initiala tanken med studien var att undersöka 

tillgängligheten till läkare vilket bottnar i att de patienter som inte får träffa läkare inom 

vårdgarantins ramar har bedömts av legitimerad vårdpersonal, vanligen en sjuksköterska, att 

vara i behov av en läkarbedömning. Det var ett perspektiv som kändes viktigt att lyfta och 

undersöka med tanke på de nationella svårigheter som finns inom läkarbemanning och hur det 

kan påverka ett glesbefolkat län som Dalarna som ofta har ännu större svårigheter att fylla 

vakanta läkartjänster. Perspektivet av telefontillgänglighet hade bidragit med en mer 

nyanserad bild av tillgängligheten till primärvården, de enda två mått som för närvarande 

används för att mäta tillgänglighet i primärvården. Utformning av en ny nationell uppföljning 

av tillgänglighet i primärvården håller på att utvecklas, som tar hänsyn till fler områden än 

den nuvarande. SKL och regeringen har i samråd påbörjat ett projekt som innebär en utökad 

modell som bland annat inkluderar återbesök, andra vårdgivare, diagnoser och åtgärder. Det 

vore exempelvis relevant med en uppföljning av hälsoutfall hos de rehabiliterande patienterna 

som efter att Skogsgläntans rehabilitering och landstingets bassängverksamhet avvecklats fått 

hitta nya rehabiliteringsformer som ska ersätta verksamheterna. Hur ser deras hälsa och 

vårdbehov ut idag?  

 

Det finns begränsningar med att mäta primärvårdens tillgänglighet, funktion och möjligheter 

till hälsofrämjande åtgärder genom tillgänglighet till läkare inom sju dagar. Som nämnts 

tidigare beskriver inte tillgänglighet till läkare påverkan på hälsoutfall eller vilken kvalitet 

vården har. Forskning har dock visat att en tillgänglig primärvård nära befolkningen är av stor 

vikt båda gällande hälsofrämjande åtgärder och vid sjukdom. Den här studien har öppnat för 

vidare forskning utifrån perspektivet jämlik vård gällande exempelvis förhållandet mellan 

högre och lägre tillgänglighet i relation till hälsoutfall.  

 

4.3 Slutsats  

Denna uppsats visar att det finns flera utmaningar inom Dalarnas primärvård. Studien visade 

att det fanns stora procentuella variationer gällande tillgänglighet till läkare inom och mellan 

vårdcentraler under femårsperioden och signifikanta medelvärdesskillnader återfanns på 

kommunnivå. Tillgängligheten till läkare inte har förbättrats under den studerade 

femårsperioden och primärvården i Landstinget Dalarna uppvisade generellt sämre 

tillgänglighet till läkare jämfört med riksgenomsnittet och Region Gävleborg. Låg 

tillgänglighet kan försvåra primärvårdens hälsofrämjande roll för hela befolkningen. Studien 

hittade inget samband mellan tillgänglighet till läkare och vårdcentralernas socioekonomiska 
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sammansättningar, vilket kan bero på att CNI kompenserar för dessa skillnader. Baserat på 

denna uppsats tycks de främsta utmaningarna för att uppnå en mer tillgänglig och jämlik vård 

för hela befolkningen vara att reducera skillnader inom tillgänglighet både inom landstinget 

och mellan landsting/regioner på nationell nivå.  
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