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Sammanfattning    
Behovet av hälso- och sjukvården är större än resurserna, och patientens vårdbehov 
samt tillgången till tider påverkar om patienten får vård i tid. Schemaläggningen på 
vårdcentralen är viktig och för att kunna optimera tillgängligheten för patienterna krävs 
studier av patienternas behov utifrån en medicinsk bedömning. Genom att undersöka 
patienternas medicinska behov av tider samt hur många patienter som kunnat erbjudas 
den tiden som de bedömts behöva skapas en bild av behovet och tillgängligheten på 
vårdcentralen. Syftet med studien är att undersöka vårdcentralens tillgänglighet och 
förmåga att möta patienternas medicinska behov. Mätningen genomfördes via enkät 
under en vecka på två vårdcentraler, en i norra Sverige och en i södra Sverige, där 
behovet av vårdkontakt enligt medicinsk bedömning utfördes samt registrering av 
faktisk bokning. Samtliga yrkeskategorier på vårdcentralen ingick i mätningen men 
koncentrerades till att studera tillgänglighet till läkare och sjuksköterskor. Även en 
öppen fråga lämnades ut till sjuksköterskorna för att få deras bild av hur tillgänglighet 
kunde optimeras. Resultatet visar en klar bild över att läkarna har svårare att uppfylla 
vårdgarantin där patienten ska erbjudas en tid inom sju dagar medan sjuksköterskorna 
som inte omfattas av vårdgarantin visar ett bättre resultat och de som bedömdes behöva 
en tid till sjuksköterska inom sju dagar fick det.  
 
 
Nyckelord: tillgänglighet, vårdcentral, primärvård, triagering, vårdgarantin, 
patientsäkerhet 
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INLEDNING 
En utmaning för hälso- och sjukvården är att befolkningens behov av vård är större än 
resurserna. Detta kan ses även i primärvården där vårdcentralerna ska vara 
befolkningens förstahandsval inom hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov samt 
tillgängligheten av akut- och mottagningstider på vårdcentralen är det som påverkar om 
patienten får vård eller inte. De akut- och mottagningstider som finns är till stor del 
kopplade till hur schemaläggningen ser ut för de olika yrkeskategorier som arbetar på 
vårdcentralen. Tiderna fördelas enligt ett prioriteringssystem där hänsyn tas till etiska 
principer såväl som det faktiska vårdbehovet hos patienten. Ytterligare faktorer som kan 
påverka fördelningen av tider är den vård som faller under begreppet vård som inte kan 
anstå. Det vore intressant att utifrån patienternas medicinska behov se närmare på 
vårdcentralernas tillgänglighet och förmåga att möta dessa behov.    
 
BAKGRUND 
Det finns flera aspekter som påverkar hur resurser och tider fördelas inom 
primärvården. Bedömning av vårdbehovet, vård som inte kan anstå, utmaningar i 
vården avseende bland annat bristen på specialister i allmänmedicin, den medicinska 
bedömningen utifrån triagering och krav på telefontillgänglighet är några faktorer som 
har betydelse för hur primärvården kan möta allmänhetens behov av hälso- och 
sjukvård. Ytterligare aspekter att ta med i beräkningen är styrning av hälso- och 
sjukvård, vårdorganisationens uppbyggnad, vårdgarantin och patientsäkerheten.  
 
Styrning av hälso- och sjukvård  

Hälso- och sjukvården styrs utifrån politiska mandat, lagstiftning och olika 
styrinstrument. Alla landsting införde ”fritt vårdval” år 2010 enligt den nya 
lagstiftningen om valfrihetsystem (SFS 2008:962). Vårdvalet handlar om att patienter 
själv ska ha möjligheten att välja vårdinrättning men ger även möjlighet för 
vårdcentralerna att få ett mer ”marknadstänk” (Berlin & Kastberg 2015, s. 127). 
Patienten får möjlighet att välja den vårdcentral som erbjuder bäst vård utifrån 
patientens behov. Vårdcentralens utmaning blir att kunna erbjuda rätt vård för de listade 
patienterna. Argument har förts fram kring valfrihet som innebär ökade möjligheter för 
patienterna samtidigt som effektivitet och rättvisa utgör en stor del av valfriheten 
(Berlin & Kastberg 2015, s. 128). 
 
Målet för hälso- och sjukvården är att kunna erbjuda hela befolkningen en god hälsa och 
vård på lika villkor. Den som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde 
(SFS 2017:30). Ersättningen anpassas efter befolkningen behov och vårdtyngd genom 
patientens ålder, diagnosklassificering (ACG, Adjusted Clincal Groups) samt patientens 
socioekonomiska förutsättningar (CNI-index) (SKL 2014). ACG, Adjusted Clinical 
Groups, innebär diagnosregistrering och används inom vården både för att beskriva 
patienternas hälsotillstånd samt för att kunna fördela resurserna utifrån patienternas 
vårdtyngd. ACG-värdet är ett samlat mått på patienternas vårdbehov. Inom 
primärvården tillämpas ett ersättningssystem som är uppbyggt på dels en fast ersättning 
per listad individ, en rörlig ersättning kopplat till besök eller åtgärder, och en del som är 
målrelaterad baserad på indikatorer som ska återspegla kvalitet och effektivitet. (SKL 
2014). I en del landsting utgår ersättning till andra vårdinrättningar för de patienter som 
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söker vård på en vårdcentral där de inte är listade, vårdcentralen där patienten är listad 
får då betala en avgift till vårdcentralen som tagit emot patienten (SKL 2014). Mer än 
hälften av landstingen i Sverige får ersättning efter täckningsgrad, täckningsgrad 
baseras på hur mycket besök som sker på primärvårdnivå och/eller på den vårdcentralen 
där patienten är listad (SKL 2014).  
 
Vårdorganisationen 
Inom hälso- och sjukvården är det verksamhetschefen som ansvarar för verksamheten. 
Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda 
patienter endast om verksamhetschefen har kompetens eller erfarenhet av detta. 
Verksamhetschefen har ansvar att se till att patienterna känner trygghet och att 
säkerheten i vården tillgodoses. Om patienterna önskar en fast vårdkontakt är 
verksamhetschefen ansvarig att tillgodose detta önskemål (SFS 1982:763).  
 
Organiseringen på en vårdcentral kan se lite olika ut utifrån de listade patienternas 
medicinska behov. Vårdcentraler består av en verksamhetschef och ibland en enhetschef 
som delar på ansvaret. Verksamhetschefen har alltid huvudansvaret för verksamheten 
och ekonomin. I de fall som verksamhetschefen inte är läkare med specialistkompetens 
ska ledningen innefatta en chefsläkare (SFS 2017:30).  
 
Enligt Socialstyrelsen (SFS 2017:30) ska specialister i allmänmedicin finnas på 
vårdcentralen, tidigare var kravet för att få ha vårdcentralen öppen att det skulle finnas 
specialist i allmänmedicin på plats under öppettiderna. Sedan 2018 behövs det endast 
finnas en specialist i allmänmedicin tillgänglig via till exempel telefon. Innan läkare blir 
legitimerade läkare utför de allmäntjänstgöring, AT-läkare.  Läkarna tjänstgör under en 
tid på olika avdelningar med syftet att hitta vilken specialitet de önskar specialisera sig 
inom, vårdcentral är den sista vårdinrättningen de tjänstgör på under sin AT-utbildning. 
Därefter blir hen legitimerad läkare förutsatt att personen klarat alla delar av sin 
utbildning. Därefter väljer läkaren sin specialitet och påbörjar sin ST-utbildning. För att 
kunna bli specialist i allmänmedicin genomförs ST-utbildningen med anställning på en 
vårdcentral. Läkaren har sedan vissa uppdrag som läkaren måste fullgöra under 
utbildningen förutom själva arbetet på vårdcentralen, till exempel arbeta på olika 
avdelningar på sjukhus, vara ansvarig för sjukhem samt läkare på barnavårdscentralen 
under en viss period av sin utbildning. Läkare under utbildning räknas inte som 
specialister, allmäntjänstgöring/AT-läkare kan ha cirka 4-5 patienter/dagligen men 
räknas inte med när man lägger produktionsplaneringen. Legitimerad läkare/ST-tjänst 
räknas oftast som 0.3 tjänst eftersom de arbetar/utbildar sig en stor del av sin tjänst. 
Vidare finns sjuksköterskor och/eller distriktssköterskor vars huvuduppgift är 
telefontriagering, assistera läkarna, mottagningsarbete avseende till exempel 
omläggning av sår, ta stygn, injektioner och vaccinationer. I denna studie används 
uttrycket sjuksköterskor.  Fysioterapeuter, psykolog, kurator, arbetsterapeut brukar 
också vara en del av en vårdcentral. Övriga yrkesgrupper kan vara undersköterskor som 
tar hand om provtagningen av patienterna samt medicinska sekreterare vars 
huvuduppgift är att skriva diktat som läkarna dikterat (Socialstyrelsen 2016).  
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Vård som inte kan anstå 
 
Primärvården har även ett uppdrag att ge vård till människor som vistas i Sverige som 
inte är svenska medborgare. Uppdraget innefattar endast det som kallas för vård som 
inte kan anstå och gäller människor över 18 år, barn under 18 år har alltid rätt till vård. 
Med begreppet vård som inte kan anstå menas sådan vård som bedöms vara nödvändig 
för att patientens aktuella hälsotillstånd inte ska förvärras med långsiktiga konsekvenser 
som följd, eller att det bedöms mer kostnadseffektivt att ge vård direkt istället för att 
vänta till ett senare tillfälle. Detta är också en företeelse som sjuksköterskan måste ta 
ställning till i sitt arbete med att fördela akut- och icke akuttid, (Socialstyrelsen, 2014, s. 
14-15).  
 
Vårdgarantin 
Ytterligare en aspekt att förhålla sig till är vårdgarantin. Inom hälso- och sjukvårdslagen 
fastställdes vårdgarantin (SFS 2010:349) och blev tillagd i patientlagen (SFS 2014:821). 
Vårdgarantin innebär att om hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att en vårdinsats är 
nödvändig för patienten, så ska vården erbjudas inom en viss tidsram. Garantin omfattar 
därmed inte frågor kring om en patient ska få vård eller inte. Däremot ger den riktlinjer 
enligt följande:  

• Patienten ska kunna få tillgång till hjälp med sin hälsa samma dag som hen 
söker hjälpen, via telefon eller annan sjukvårdsrådgivning. 

• Patient som bedöms behöva tid hos läkare ska erbjudas tid inom sju dagar. 
• För besök inom planerad specialiserad vård gäller att besök ska erbjudas inom 

90 dagar, via remiss eller utan remiss. 
• I de fall patienten beslutas behöva någon form av behandling eller operation, ska 

denna behandling påbörjas inom 90 dagar. 
• Vårdgarantin gäller inte om behandlingen inte kan påbörjas inom de givna 90 

dagarna på grund av medicinska skäl som förordar att man bör vänta längre. 
• Om vård erbjuds inom vårdgarantins ramar men patienten väljer att avstå tiden, 

slutar garantin att gälla i berört fall. Vårdgarantin gäller heller inte återbesök, 
utredningar, eller laboratorie- och röntgenundersökningar.  

• Om aktuell vårdenhet inte kan erbjuda beslutad vård inom ovan nämnda 
tidsramar ska patienten bli informerad om det och bli erbjuden att få 
vårdinsatsen utförd hos annan vårdgivare.  

 
Patientsäkerhet 
Inom vården är patientsäkerheten en ledande fråga. Patientsäkerhetslagen finns till för 
att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård (SFS 2010:659). Definitionen av 
patientsäkerhet enligt rådande lagstiftning är ”skydd mot vård-skada”, lagen handlar om 
att patienter inte ska skadas inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2017).  
Patientsäkerhetslagen är en betydelsefull lag för verksamheten och patienterna, det är 
viktigt att alltid tänka på patientsäkerheten i det dagliga arbetet. Vårdgivaren planerar, 
leder och kontrollerar verksamheten, arbetar förebyggande mot att patienter drabbas av 
vårdskador och utreder om en händelse uppstår i verksamheten som skulle kunna 
medfört eller resulterat i en vårdskada (SFS 2010:659).  
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Vårdgivaren har en skyldighet att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
händelser som har medfört eller kunde ha medfört en vårdskada (SFS 2010:659). Hälso- 
och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet och rapportera 
risker i verksamheten eller i patientärende till vårdgivaren (SFS 2010:659).  Ett 
kontinuerligt arbete med patientsäkerhet i verksamheten är ett sätt att hela tiden ha en 
hög patientsäkerhet. Vården ska göras i samråd med patienten samt visas respekt och 
omtanke, hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra arbetet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet (SFS 2010:659).  
 
Triagering 
Telefon blev ett viktigt kommunikationsinstrument i hälso- och sjukvården under andra 
halvan av 1900-talet. Sjukvården kontaktas ofta via telefon och det är till stor del 
sjuksköterskor som tar emot samtalen från allmänheten men det kan även vara andra 
yrkeskategorier som svarar i telefonen (Holmström 2008, s. 19). Sjuksköterskans 
uppgift är att göra en bedömning utifrån patientens berättelse om sitt tillstånd, ge 
egenvårdsråd eller boka in patienten till rätt yrkeskategori, det vill säga triagera. 
Telefonrådgivarens roll är att undersöka problemet, ge råd och avgöra om den som 
ringer är berättigad till hjälp. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen har lagstiftning som 
beskriver hur samtalen ska dokumenteras (Holmström 2008, s. 19). Prioriteringar eller 
triagering är nödvändig på grund av att behovet är större än resurserna som 
samhällsekonomin skapar utrymme för till hälso- och sjukvården. Prioriteringarna ska 
uppfattas som rättvisa och bygga på en gemensam etisk plattform. Tre etiska principer 
som ska styra prioriteringarna inom hälso- och sjukvården är människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen och övriga 
riktlinjer i riksdagens beslut (Sandman 2016).   
 
Det är viktigt att kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan fungerar åt 
båda håll. Samtalet är målorienterat, det finns en förväntan att nå fram till en åtgärd till 
exempel en tid till läkare eller kontakt med annan vårdgivare (Leppänen 2002, s. 31).  
Sjuksköterskan behöver veta vilka symtom patienten har och hur länge patienten haft 
besvär av symtomen så att sjuksköterskan kan göra en medicinskt rättvisande triagering. 
Patienten måste känna att vårdgivaren lyssnat på dennes behov.  Telefonsjuksköterskan 
kan inte undersöka visuellt eller iaktta de hjälpsökande utan informationen måste 
förmedlas med ord och andra ljud. De får därför förlita sig på vad patienten säger. Då 
människor skiljer sig åt och upplever smärta och obehag olika är det viktigt att 
sjuksköterskan är uppmärksam på vad uppringaren har för avsikter med sitt samtal. 
Önskar patienten en tid till läkare kan problemet presenteras på ett sätt för att uppnå sin 
avsikt med samtalet (Holmström, 2008, s. 23).  Det är viktigt att ställa rätt frågor för att 
få fram en information som behövs för att kunna göra en rätt bedömning.  
Wahlberg, Cedersund och Wredlings (2003, s. 37 - 44) studie har syftet att identifiera 
problem och nackdelar som telefonsjuksköterskor har mött under sitt arbete med 
telefonrådgivning. 25 sjuksköterskor deltog i studien varav 24 stycken var kvinnor. I 
studien användes ett frågeformulär med öppna frågor som telefonsjuksköterskorna 
fyllde i, en fråga var ”Vilka problem har du med telefonrådgivning?”. 24 problem 
identifierades och skickades ut till telefonsjuksköterskorna för att ranka de 10 största 
problemen. I sista delen sändes de 10 problem som ansågs vanligast av de deltagande 
sjuksköterskorna ut, och sjuksköterskorna ombads att ranka dessa på en skala mellan 1 
”inga problem” och 7 ”mycket stora problem”. I studien framkom att bristen på 
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hälsovårdresurser var det som ansågs som det största problemet. I studien framkom 
även från ett organisatoriskt perspektiv att sjuksköterskorna vid telefonrådgivningen 
ofta lider av stress, vid lång väntetid i telefonen upplevdes en stress över att patienterna 
är irriterade. En sjuksköterska skrev, ”När kön är lång kan du känna dig stressad och 
kanske inte fråga ordentligt och sakna något som är viktigt vilket leder till att patienten 
inte får tillräckligt med hjälp”. Resultatet kan användas till att utveckla 
sjuksköterskornas kompetens att bemöta svårigheterna vid telefonrådgivning men visar 
även att bristen på hälsovårdresurser ansågs som det största problemet.  
 
Telefontillgängligheten är viktig för patienterna, de ska känna att de snabbt kommer i 
kontakt med vårdcentralen, (Holmström 2008, s. 41-42). Sjuksköterskorna på 
vårdcentralerna använder sig utav Triagehandboken samt Jourläkarboken vid triagering 
av patienter. Nya Triagehandboken släpptes 2018-03-01, den är uppdaterad och 
nyskriven där strukturer är tydligare och den ska vara lättare att följa (Triagehandboken 
2018). Den finns i bokform eller via nätet. Här finns olika rubriker så som huvud och 
dess organ, mage och dess organ och det är lätt att leta upp olika rekommendationer för 
olika symtom. Jourläkarboken används på samma sätt.  
 
Psykisk ohälsa 
Sedan mitten av 1980-talet har antalet unga med psykosomatiska symtom 
(sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i 
ryggen och yrsel) fördubblats. En undersökning är gjord av Folkhälsomyndigheten där 
man tittat på vilka faktorer som har påverkat ökningen av psykisk ohälsa bland barn och 
unga under 1985-2014 (Folkhälsomyndigheten 2018). Undersökningen baserades på 
fyra olika faktorer; faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar, 
faktorer inom skolan och lärande samt övergripande samhällsfaktorer. Undersökningen 
visar på att det möjligen finns brister i skolans funktion samt en ökad medvetenhet på de 
ökade krav som arbetsmarknaden medför som bidragit till att psykisk ohälsa ökat hos 
barn och unga. Ökningen av psykisk ohälsa är något som uppmärksammats på 
vårdcentralerna varför detta även registrerats i denna studie.  
 
Kallioinen, Bernhardsson, Groph, Lisspers och Sundin (2008)  har i sin studie skrivit 
om att psykisk ohälsa är ett stort problem hos primärvårdens patienter. En 
enkätundersökning gjordes på samtliga 34 vårdcentraler i landstinget Västernorrland 
under två veckor september/oktober 2008, där patienter i åldrarna 20 - 89 deltog. 
Enkäten fylldes slutligen i av 2099 patienter, i enkäten fyllde de i bakgrundsinformation 
så som ålder och kön och orsaken till besöket. På en skala av fem steg fick de fylla i om 
patienten upplevt sömnproblem, utmattningsproblem, smärta och/eller besvär från rygg, 
nacke/axlar huvud eller mage den senaste veckan. Enkäten visade att 371 patienter sökte 
läkaren i primärvården som följd av någon form av psykisk ohälsa, 29 personer uppgav 
psykisk ohälsa som den enda anledningen till besöket hos läkaren. 342 patienter angav 
förutom psykisk ohälsa även annan problematik. I studien var det 1,5 procent som 
angav psykisk ohälsa som enda anledningen till besök hos läkare.  
 
Utmaningar i vården idag 
Primärvårdens uppdrag är att utan avgränsning hjälpa patienter vad gäller sjukdomar, 
patientgrupper som har behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, 
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förebyggande arbete och rehabilitering där patienten inte behöver kompetens från 
specialistvården på sjukhuset (SFS 1982:763).  
 
Det är brist på allmänspecialister i Sverige. Kombinationen av att primärvården styrs av 
lagstiftning, ekonomi och samtidigt ska kunna bemanna med specialister gör att 
schemaläggare på vårdcentralerna har en stor utmaning, (SKL 2016). Det är vanligt att 
det görs ett individanpassat schema efter läkarnas behov och inte efter patienternas och 
verksamhetens behov.  
 
Pascoe, Neal och Allgar (2004), har studerat patienters åsikter om bokade tider och icke 
förbokade/akuta tider inom primärvården. Studien genomfördes på en vårdcentral med 
12 500 listade patienter med öppen mottagning där patienterna kunde komma 
direktsökande samt bokade mottagningstider med 4 veckors väntetid. Data från 1150 
fysiska besök på vårdcentralen varav 490 var från öppna mottagningen och 660 var 
förbokade mottagningstider. Totalt svarade 840 personer.  

Mindre än hälften av de patienterna som hade förbokade mottagningstider fick träffa sin 
listade läkare. Flera av de patienter som hade förbokade tider uttryckte större 
bekvämligheter än de patienter som kom på den öppna mottagningen. Nästan tre 
femtedelar av patienterna i de båda söksätten uttryckte att det var antingen enkelt eller 
lätt att få tid till läkare, Pascoe, Neal & Allgar (2004).  

I studien ovan undersöktes patienters nöjdhet vad gäller öppenmottagning samt 
mottagningstider som bokas om fyra veckor. Det som framgår i studien är att även om 
tiden bokas så långt innan som fyra veckor är det svårt att få tid till sin listade läkare. I 
Pascoe, Neal & Allgar (2004) studie framgår det inte hur behovet av tider ser ut hos 
patienterna, något som skulle vara en intressant komplettering och kommer att studeras i 
denna studie för att undersöka vårdcentralernas tillgänglighet och förmåga att möta 
patienternas medicinska behov.  

En annan studie är gjord i Australien där upphovsmännen valt att göra en kvalitativ 
studie kring hur patienter som önskar boka tid hos allmänläkare samma dag hanteras. 
Intervjuer gjordes med personal på tio mottagningar, där 20 intervjuer genomfördes 
mellan perioden december 2010 och april 2011 (Garth, Temple-Smith, Clark, Hutton, 
Deveny, Biezer & Pirotta, 2013). Tre av mottagningarna hade inte avsatt tid för 
akutbesök samma dag medan de andra sju hade avsatt tid för akutbesök samma dag. I 
studien framkommer det att det oftast är receptionisten som bokar in tid och utgår från 
ett triageringsschema som vägledning vid bokning av tider.  

Studien visade att alla kliniker i stor utsträckning hade liknande rutiner och policy för 
hantering av bokning samma dag samt liknande triageringsdiagram för receptionisterna 
att följa. Alla utom tre av mottagningarna erbjöd akuttider samma dag (Garth, Temple-
Smith, Clark, Hutton, M Deveny, Biezen & Pirotta, 2013).  

 
PROBLEMFORMULERING 
I denna studie undersöks fördelningen av akuta, halvakuta samt icke akuta tider på 
vårdcentralerna för att skapa större förståelse kring hur schemaläggning kan optimeras 
för berörd personal och för tillgängligheten.  



 7 

Psykisk ohälsa är något som ökat de senaste året och många söker vårdcentralen som 
första instans varför psykisk ohälsa är med i studien. 

För att kunna uppnå en bra tillgänglighet för patienterna och deras medicinska behov är 
det av vikt att studera hur behovet ser ut.   

SYFTE 
Att undersöka vårdcentralernas tillgänglighet och förmåga att möta patienternas 
medicinska behov. 

a) Vad är sjuksköterskornas tankar om hur tillgänglighet kan skapas? 

METOD 

Data 
Studien består av två delar dels en kvantitativ deskriptiv pilotstudie utformad som en 
enkät, där sjuksköterskor i telefon på vårdcentralerna dokumenterar sin bedömning av 
patienternas behov av vård, se bilaga 1. Sjuksköterskorna triagerar alla yrkeskategorier 
på vårdcentralen varför alla yrkeskategorier ingår, syftet med mätningen är studera 
tillgängligheten till läkare och sjuksköterskor. Del två består av en uppföljande fråga till 
sjuksköterskorna som ansvarar för telefonmottagningen och är kvalitativt inriktad. De 
två vårdcentralerna valdes ut genom bekvämlighetsurval och bestod av patienter listade 
vid en vårdcentral i södra Sverige och vid en vårdcentral i norra Sverige.  Urvalet utförs 
genom en väntrumsundersökning, där de antal personer som själv sökt sig till 
vårdcentralen registreras i studien (Ejlertsson, 2003, s. 41). 
Information om de två vårdcentralerna för att få bakgrundsinformation om de två 
vårdcentralerna där studien gjordes. 
 
Vårdcentralen i södra Sverige ligger i en kommun med drygt 100 000 invånare och 
har cirka 10 600 listade patienter. Vårdcentralen har cirka 40 anställda, en 
verksamhetschef och en enhetschef. Vårdcentralen bemannas av åtta specialister i 
allmänmedicin, totalt 4.35 tjänster under våren 2018. Det finns fyra stycken ST-läkare, 
totalt 3.25 tjänster under våren 2018.  Förutom mottagning för patienter har läkarna 
olika uppdrag., läkare på barnavårdscentralen, barnmorskemottagning samt två 
sjukhem. Utöver detta arbetar fyra distriktssköterskor, två sjuksköterskor, tre 
undersköterskor, fyra sjukgymnaster, en psykolog, en arbetsterapeut, fyra medicinska 
sekreterare och en receptionist. På barnavårdscentralen arbetar två barnsjuksköterskor 
och en distriktssköterska. 
 
Barnmorskemottagning finns i lokalerna men har en egen budget och chef. Det finns 
även en kvälls- och helgmottagning.  
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Diagram 1.  Diagram över antal listade patienter per ålderskategori, vårdcentral i södra 
Sverige.  
 
I studien tittar vi på medelålder på kvinnor och män som söker under veckan som 
mätningen gjordes. I diagram 1 och 2 har vi tittat på antal patienter per ålderskategori 
för att få en uppfattning om hur den listade befolkningen ser ut på de olika 
vårdcentralerna.  
 
Vårdcentralen i norra Sverige ligger i en kommun där befolkningsantalet ligger strax 
under 100 000 människor. Vårdcentralen ligger centralt beläget och har ett 
upptagningsområde på ca 13 600 listade patienter. På vårdcentralen finns 39 anställda, 
varav en verksamhetschef och två enhetschefer. Vårdcentralen har sin bemanning 
fördelad över tre allmänspecialister, en ST-läkare och en AT-läkare. Utöver det finns 
även tre ”stafettlinjer” för läkare. Det finns en lokalvårdare anställd, en receptionist, fem 
medicinska sekreterare och två undersköterskor. Vårdcentralen bemannas även av tre 
kuratorer, en psykolog, nio distriktssköterskor, fyra sjuksköterskor samt två dietister. 
Cheferna ansvarar även för primärvårdsrehabilitering för den södra delen av 
kommunen. Tre av distriktssköterskorna arbetar även på BVC. Mödravårdscentralen 
(MVC) finns i lokalerna men har egen mottagning och en egen budget.  
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Diagram 2 Diagram över antal listade patienter per ålderskategori, vårdcentral i norra 
Sverige.  
 
Enkätutformning 
Utformning av enkäten bestod av olika delar. En mätning i telefonen hade utförts på 
vårdcentralen i södra Sverige tidigare där en enkät använts. Den fick fungera som mall 
för utformning av enkäten i denna studie. Mätningen skulle syfta till att få fram behovet 
av tider utifrån den medicinska bedömningen. Grundläggande faktorer för utformning 
av enkäten har varit att studera vilka sökvägar det fanns in till vårdcentralerna, 
telefonen, 1177 (tidbokning online) samt direktsökande. De olika yrkeskategorierna 
som finns på vårdcentralerna skrevs in i enkäten. Ett urval gjordes därefter på behovet 
av tider till läkarna samt sjuksköterskorna som blev föremål för analys. Dessa två 
yrkeskategoriers scheman läggs ofta parallellt. Mätningen skulle kunna vara total 
genom att fånga upp alla yrkeskategorier för att få en helhetsbild. Detta gjordes inte i 
denna pilotstudie.  Då det är många patienter som ringer för en medicinsk bedömning 
och inte behöver tid utan endast rådgivning gjordes en kolumn som heter Ej behov av 
besök. För att kunna mäta behovet av tider delades tidsbokningen in i olika kategorier, 
det vill säga akuttid (samma dag), halvakut (1 vecka), icke akut (1 månad), telefontid, 
recept, väntelista läkare samt när patienten fick den tid som sjuksköterskan ansåg 
behövdes utifrån en medicinsk bedömning. Då psykisk ohälsa har ökat i samhället 
mättes det i en egen kolumn för att se hur många som sökte för psykisk ohälsa under 
den tid som mätningen gjordes. Enkäten växte fram med syftet och det som var önskvärt 
att få svar på i mätningen. För att få en bättre bild av hur behovet ser ut och samla data 
till grund för analys beslutades även att ha med en öppen fråga till sjuksköterskorna för 
att se hur de såg på möjligheten för bättre tillgänglighet. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes via enkät, se bilaga 1 och 2. Enkäten fylldes i av 
sjuksköterskor på respektive vårdcentral. Utöver enkäten gjordes en behovsanalys via 
en frågeställning som besvarades skriftligt av sjuksköterskorna, se bilaga 3. Ansvariga 
för respektive vårdcentral blev informerade muntligt och/eller skriftligt och fick ge sitt 
skriftliga godkännande (Vetenskapsrådet, 2018), se bilaga 1 till 4.  
Bilaga 1 beskriver koderna för hur enkäten skulle fyllas i samt behovsanalysen. 
Bilaga 2 innehåller den enkät distriktsköterskorna fyllde i. 
Bilaga 3 innehåller den frågeställning som sjuksköterskorna blev ombedda att besvara 
skriftligt. 
Bilaga 4 beskriver syftet med studien och begär ansvarig chefs skriftliga samtycke inför 
mätningens utförande.  
Mätningen utfördes under vecka 16 på vårdcentralen i södra Sverige, samt onsdag vecka 
17 – tisdag vecka 18 på vårdcentralen i norra Sverige. På vårdcentralen i södra Sverige 
deltog fyra distriktssköterskor och två sjuksköterskor i mätningen, på vårdcentralen i 
norra Sverige deltog en distriktssköterska. Sjuksköterskorna som deltog registrerade 
data under ovanstående tid på enkäten, samt svarade på frågeställningen i 
behovsanalysen. På vårdcentralen i södra Sverige fanns även möjlighet att registrera 
telefonstatistik, för att få en helhetsbild av antalet inkomna telefonsamtal, unika samtal 
och samtal som fallit bort genom att den ”inringande personen lagt på” innan personen 
kommit fram.  
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De patienter som sökt sig till Kvälls- och helgmottagningen (KHM) på vårdcentralen i 
södra Sverige kunde även registreras per antal samtal och besök under 
mätningsperioden. 
 
Dataanalys 
Resultatet av mätningarna registrerades i Excel och överfördes till frekvenstabeller 
genom envägs tabeller. I tabellerna sammanställdes absoluta och relativa frekvenser, 
samt genomsnittsmåttet medelvärde, (Borg & Westerlund, 2006, s. 42-44). Data 
framräknades genom att räkna fram det arimetiska medelvärdet av de registrerade 
patienternas ålder fördelat utifrån kön (Borg & Westerlund, 2006, s. 72-79).  Genom 
stapel- och cirkeldiagram presenteras antal registrerade vårdkontakter, vilken kontakttyp 
patienterna haft behov av och specifika tabeller av bedömt behov av vårdkontakt med 
läkare eller sjuksköterska.  
 
Bearbetning av den öppna frågan 
En kompletterande öppen fråga ställdes till sjuksköterskorna i telefonmottagningen. 
Resultat av inkomna svar presenteras genom en sammanfattning och urval av citat. 
 
Etiska överväganden 
Etiska ställningstaganden vid bedrivande av forskning kan kategoriseras under fyra 
rubriker: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, (Vetenskapsrådet, 2018). För att ta hänsyn till informationskravet har 
de personer som ombetts utföra mätningen i god tid innan mätningen fått information 
om syftet med mätningen samt att allt deltagande är frivilligt och kan närsomhelst 
avbrytas. De har även ombetts lämna sitt skriftliga godkännande. I enlighet med 
samtyckeskravet bör ett etiskt övervägande göras där de personer som aktivt deltar i 
mätningen ombeds lämna sitt skriftliga samtycke. Ett annat viktigt övervägande är 
konfidentialitetskravet, som varit under övervägande inför och under mätningens 
utförande med hänsyn taget till bland annat hanteringen av personuppgifter.  I enkäten 
är de båda vårdcentralerna och de registrerade patienterna anonyma och inga 
personuppgifter har registrerats i enkäten. Därav har inga uppgifter lagrats som på något 
sätt skulle inskränka individskyddet. I fråga om nyttjande av insamlade data har det 
framgått genom information till deltagarna att inga uppgifter lämnas ut offentligt och att 
alla uppgifter kring patienter och vårdcentralerna är anonymiserade. 
Verksamhetscheferna vid de aktuella vårdcentralerna har givit samtycke till att utföra 
studien och delgivits både muntlig och skriftlig information om studien, se bilaga 4. 
Resultaten redovisas på gruppnivå vilket gör det omöjligt att inskränka på individens 
integritet. 
 
Bortfall 
I studien finns en del bortfall som Ejlertsson (2003) beskriver som saknade 
observationer. Ett bortfall är de ”tappade samtalen” i telefonen, det vill säga de personer 
som ringt in men lagt på luren innan de kommit fram till sjuksköterska. Ett annat 
bortfall är samtal som sjuksköterskorna tog emot men inte fyllde i enkäten. Vid en del 
registreringar har bortfall skett genom att personen som registrerat bedömningen inte 
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registrerat yrkeskategori, ålder, kön, besökstyp eller faktisk bokning. Det har även 
förekommit dubbelregistreringar, där flera yrkeskategorier eller flera behov registrerats 
på samma patient. Efter att sjuksköterskorna fyllt i enkäten följde ett manuellt arbete att 
lägga över mätningen i Excel och sedan studera söksätt, yrkeskategori, behov och om 
patienten fått den tid som den medicinska bedömningen visat behov av. Då detta 
utfördes manuellt kan även här vara ett visst bortfall genom felregistrering. Då 
registreringen endast visar när patienterna är födda och inte tittat på personnummer 
finns potentiellt ett visst bortfall då några av patienterna kan ha ringt vid flera tillfällen 
och således blivit medräknade i enkäten flera gånger. På vårdcentralen i södra Sverige 
visar telefonstatistiken att nio patienter ringt till både vårdcentralen och kvälls- och 
helgmottagningen, varav tre patienter fick tid till läkare på kvälls- och 
helgmottagningen.  

Validitet och reliabilitet 
Enkäten är enkelt utformad och kan ändras utifrån yrkeskategorier och kontaktvägar för 
andra mottagningar som önskar göra liknande mätningar. Trovärdigheten i mätningen är 
att det är möjligt att få ett resultat utifrån vilka som sökt vårdkontakt den veckan och 
hur behovet ser ut, men ett visst bortfall bör tas med i beräkningen enligt ovanstående, 
Borg & Westerlund (2006, s. 17-18). Studien kan ge underlag för vidare diskussion 
kring hur vårdcentralernas tillgänglighet och förmåga att möta patienternas medicinska 
behov kan förbättras.  
 
RESULTAT 
De data som samlats in under mätningen sammanställdes för vårdcentralerna. I 
sammanställningen angavs antal registrerade vårdkontakter i enkäten och hur många 
som sökt via telefon, 1177 samt hur många som var direktsökande till de båda 
vårdcentralerna. På vårdcentralen i södra Sverige registrerades telefonstatistik och hur 
många som ringt under vecka 16 när mätningen utfördes. I telefonstatistiken 
framkommer även hur många unika telefonnummer som ringde till vårdcentralen samt 
hur många ”tappade samtal”, det vill säga hur många patienter som la på innan 
sjuksköterskan hann svara i telefonen. Utifrån dessa uppgifter är det möjligt att få en 
bild av hur många patienter sjuksköterskorna var i telefonkontakt med under den 
aktuella veckan. Enkäten innehöll även kön och ålder där det registrerades vem som 
sökt vård under mätperioden både vad gäller ålderskategori, kön och medelålder på män 
respektive kvinnor. Syftet med mätningen var att studera behovet av tider enligt 
medicinsk bedömning. Diagrammen visar behovet respektive hur många som fick tider 
samt recept på alla yrkeskategorier. För att studera tillgängligheten till specifika 
yrkesgrupper har ett urval av behovet respektive de som fick tider till läkare och 
sjuksköterskorna redovisats särskilt. På vårdcentralen i södra Sverige är det möjligt att 
studera hur många som sökt vårdcentral samt kvälls- och helgmottagningen under 
mätningen samt hur många av dessa patienter som träffade läkaren på kvälls- och 
helgmottagningen. Det ger möjlighet att analysera resultatet från vårdcentralen och ta 
med statistiken från kvälls- och helgmottagningen. I resultatet finns även siffror på hur 
många som sökt för psykisk ohälsa på de båda vårdcentralerna under mätningstillfället.  
 

1) Totalt antal i enkäten registrerade vårdkontakter och ingångsvägar för dessa. 
  



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3 Diagrammet ovan visar hur många patienter sjuksköterskorna bedömde och 
registrerade i enkäten under mätningen. Totalt 485 patienter registrerades ha tagit 
kontakt med vårdcentralerna under mätperioden, varav 442 tog kontakt via telefon, 26 
tog kontakt via 1177 och 17 var direktsökande. Patienterna hade då kontakt med 
sjuksköterskorna på vårdcentralerna som gjorde en triagering för rätt vård utifrån 
medicinsk prioritering. 
 
 

2) Hur många telefonsamtal som var unika, hur många samtal som tappades för 
att inringaren la på innan hen fick prata med mottagningen, samt hur många 
som kom fram och fick en medicinsk bedömning av sjuksköterska på 
vårdcentral i södra Sverige. 

 

 
 

Diagram 4 Under vecka 16 ringde totalt 618 patienter till vårdcentralen i södra Sverige 
varav 498 var unika samtal. Statistiken är hämtad från QlikView. Skyddat nummer 
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visas som unikt nummer för varje samtal. Tappade samtal är de patienter som lägger på 
telefonen innan man kommit fram till sjuksköterskan.  
 
3) Totalt antal i enkäten registrerade vårdkontakter per ålderskategori. 

 

 
Diagram 5 Diagrammet visar antalet i enkäten registrerade vårdkontakter per 
ålderskategori.  
 
 
4) Antalet registrerade i enkäten, män respektive kvinnor.  

 

 
 

Diagram 6 Antalet i enkäten registrerade män respektive kvinnor. 
 

5) Medelåldern för antal registrerade män respektive kvinnor.  
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Diagram 7 Diagrammet visar medelåldern av de män respektive kvinnor som 
registrerades i enkäten. 
 
 
 
 
 
 
6) Behov av respektive fick halvakuta-tider, män respektive kvinnor  

 

 
 

Diagram 8 Diagrammet visar antalet män och kvinnor som hade behov av respektive 
fick halvakuta-tider. 
 

 
7) Hur många bedömdes behöva akuttid, halvakuttid, icke akut, behov av 

telefonkontakt, behov av recept samt hur många av dessa som faktiskt fick 
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en tid eller annan vårdkontakt för att möta patientens medicinska behov i 
samtliga yrkeskategorier (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog, 
arbetsterapeut). 

 

 
Diagram 9 Diagrammet visar hur många patienter som i enkäten, i alla yrkeskategorier, 
bedömdes vara i behov av; akuttid, halvakuttid, icke akuttid, telefontid samt recept, 
respektive hur många som faktiskt fick tid.  
 

 
8) Hur många bedömdes behöva kontakt med läkare, och hur många som 

bedömdes behöva kontakt med sjuksköterska? 
 

 
 
Diagram 10 I mätningen studerades behovet av tid till läkare och sjuksköterskor. 
Tabellen visar antalet patienter som hade behov av kontakt med läkare respektive 
sjuksköterska under mätningen.  
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9) Utifrån dessa kategorier sammanställdes specifikt hur fördelningen såg ut 

avseende besök eller kontakt med läkare med tillägg för patienter som stod på 
väntelista (VL). 

 

 
Diagram 11. I diagram 11 visas statistiken för behov av; akuttid, halvakuttid, icke 
akuttid, telefon samt recept till läkare, respektive hur många som fick tid. Diagrammet 
visar också hur många patienter som bokades från väntelista.  
 
 
10) Utifrån dessa kategorier sammanställdes specifikt hur fördelningen såg ut 

avseende besök eller kontakt med sjuksköterskorna. 
 

 
 
Diagram 12 Diagram 12 visar i enkäten registrerat behov av respektive fick akuttid, 
halvakuttid, icke akuttid, telefon samt recept till sjuksköterska enligt medicinsk 
bedömning.  
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11)  Hur många som ringt vårdcentralen och kvälls- och helgmottagningen i södra 
Sverige samt hur många patienter som fått tid för besök hos kvälls- och 
helgmottagningen. 

 

 
 

Diagram 13 Diagrammet visar hur många patienter som ringde vårdcentralen i södra 
Sverige samt Kvälls- och helgmottagningen under mätningen vecka 16 samt hur många 
av dessa som fick tid till läkare på Kvälls- och helgmottagningen.  
 
 
12) Hur många vårdkontakter som registrerades som gällde psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa registrerades vid 17 tillfällen av totalt 485 medicinsk bedömda 
kontakter.  
 

13) På vilka sätt kan bättre tillgänglighet skapas för patienter med medicinska 
behov? 

Dessa kategorier beskriver sjuksköterskornas svar på frågan hur vårdcentralens 
tillgänglighet kan förbättras. Kategorierna handlar om väntelistorna och listningstak, 
organisering av arbetet, tider och tidsbokning. 

• Väntelista, listade patienter, listningstak 

Vårdcentralen bör sätta ett listningstak, antalet listade patienter på vårdcentralen bör inte 
överskrida den faktiska möjligheten att kunna ta emot dem. Vårdcentralen kan använda 
väntelistan för patienter som är i behov av planerade uppföljningar men hänvisa de 
andra patienterna att ringa till vårdcentralen och boka tid. Antalet listade patienter per 
läkare ska motsvaras av de schemalagda tiderna och hänsyn bör tas till läkarens 
sidouppdrag, och om patienten arbetar heltid. 

• Organisering av arbetet 

Administrativt arbete kan förläggas på andra yrkeskategorier än läkare och 
sjuksköterskor, till exempel väntelistor och recept. ”Arbeta mer över gränserna, alla vet 
vad alla kan och gör”.  
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Läkare ska vara anställda på vårdcentralen och inte arbeta med sidouppdrag. Läkare bör 
anställas för att bemanna sidouppdragen. 

• Tider, tidsbokning 

Olika förslag om tider och tidsbokning för att förbättra tillgängligheten. Förslag som 
öppna telefontider till läkarna så att patienterna kan ringa direkt till dem utan att behöva 
gå via sjuksköterskorna. Detta kan vara bra för de patienter som läkaren själv har 
uppmanat att ringa. Nästa förslag handlar om att patienten ska ha möjlighet att komma 
fram per telefon inom rimlig tid, god tillgänglighet i telefonen kan minska behovet och 
kravet på besök på vårdcentralen. Samtidigt finns svar från informanterna att 30 minuter 
per besök för patienter med många olika symtom är för lite tid. Önskemål om fler 
halvakuta och icke akuta tider till läkare eller sjuksköterskor skulle kunna innebära mer 
resurser. ”Funderingar från sjuksköterskan är att akuta besvär kanske inte är så akuta”. 

DISKUSSION 
Resultatet redovisar det totala antalet i enkäten registrerade vårdkontakter, och 
fördelningen av dessa utifrån ålder och kön. Det visar även tillgängligheten till samtliga 
i enkäten listade yrkeskategorier genom behov av kontakt och faktiska bokningar, och 
specifikt till läkare och sjuksköterskor. Vilken typ av kontakt patienten behövt redovisas 
också. Data presenteras även över ingångsvägar, telefontillgänglighet och antalet 
patienter som sökt vård för psykisk ohälsa 
 
Ingångsvägar, telefontillgänglighet 
Resultaten visar att under den aktuella tidsperioden var telefonkontakt den främsta 
ingångsvägen för de i enkäten registrerade vårdkontakterna. Vid 91 % av alla 
medicinska bedömningar som utfördes i enkäten skedde bedömningen via 
telefonkontakt, se diagram 3. Endast 6 % bedömdes via 1177 samt 3 % via direkt 
kontakt med patienterna. Således bör också telefontillgängligheten vara att bedöma som 
en central fråga för hur vårdcentralernas tillgänglighet ser ut, och hur vårdcentralerna 
lyckas möta de medicinska behov som finns hos patienterna. Den nationella 
måluppfyllelsen avseende vårdgarantin är idag 86 %, avseende besvarade samtal inom 
primärvården, (SKL, 2018). I mätningen på vårdcentralen i södra Sverige registrerades 
även telefonstatistik via QlickView, se diagram 4. Analys av dessa data under 
mätningsperioden gav ett resultat där drygt 600 samtal togs emot, strax under 500 
samtal var unika och knappt 60 samtal avbröts innan sjuksköterskan svarade. 
Telefonstatistiken på vårdcentralen i södra Sverige vid tiden för mätningen ger ett 
resultat där 90 % av inringande samtal blev besvarade. Vårdcentralen i södra Sverige 
hade därmed en högre grad av telefontillgänglighet den aktuella tidsperioden jämfört 
med det nationella genomsnittet i Sverige. Admiak (2004, s. 25) argumenterar i sin 
studie av tillgänglighet inom akutsjukvård för att tillgängligheten dock inte endast har 
att göra med hur snabbt patienten får kontakt med vården. Hon menar att definitionen på 
hur tillgänglig vården är blir en sammanfattning av väntetiden för besök och tid i 
väntrummet, den faktiska vårdkontakten samt restid till och från besöket. Det centrala är 
enligt Admiak inte att det finns resurser och bemanning utan att det får nyttjas av de 
som har behov av det. De sjuksköterskor som i denna studie även svarade på 
frågeställningen i behovsanalysen tar också upp detta, under kategorin tider och 
tidsbokning. Där menar de som svarat att tillgängligheten hos vårdcentralerna kan 
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förbättras genom att läkarna har fasta telefontider, eller att ökad tillgänglighet via 
telefon skulle kunna bidra till att minska vårdköerna. 

 
Fördelning utifrån kön 
Av det totala antalet i enkäten registrerade vårdkontakterna var 55 % kvinnor och 45 % 
män. Medelåldern för kvinnorna var 44 år, samt för männen 41 år, se diagram 7. 
Diagram 5 visar totala antalet registrerade patienter i enkäten fördelat på ålderskategori. 
Kategorierna är indelade med ett intervall på tio år, i åldrarna 0 - 100 år, både män och 
kvinnor. Diagram 8 visar behovet och faktisk bokning för kvinnor respektive män. 
Enligt SKL (2018) är måluppfyllelsen enligt vårdgarantin 89 % våren 2018 avseende 
läkarbesök inom primärvården oavsett kön. I denna mätning fick 42 % av kvinnorna 
och 51 % av männen som bedömdes behöva kontakt med läkare en tid inom sju dagar. 
Detta resultat är lägre än den nationella måluppfyllelsen avseende vårdgarantin för båda 
könen. Ett visst bortfall kan dock vara aktuellt i detta resultat då det inte är säkerställt i 
mätningen hur många vårdkontakter som var unika under mätningsperioden.  
Kvinnor fick ändå i mindre utsträckning än männen en tid. Rehnberg & Sveréus (2017) 
vid Karolinska Institutet har på uppdrag av myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
utfört en studie som är avsedd att karaktärisera patienter som har eller inte har haft en 
kontakt med första linjens vård. Begreppet första linjens vård definieras i studien som 
remissfri öppenvård, oplanerad vård på akutsjukhus, vård som kräver remiss och 
primärvård. Detta för att få underlag att diskutera förutsättningar för en mer jämlik och 
patientcentrerad primärvård. I studien redovisas resultatet i en underkategori för 
registrerade besök, där man delat in patienterna efter lätta diagnoser respektive 
psykiatriska diagnoser. Av studien framgår att kvinnor mellan 31 - 40 år i större 
utsträckning än män haft minst en kontakt med första linjens vård i kategorin lätta 
diagnoser, och resultatet visar att primärvården övervägande varit ingångsvägen. 
Rehnberg & Sveréus studie ger en indikation på att primärvården har stor betydelse som 
ingångsväg till vården för kvinnor i åldern 31 – 40 år, och resultatet i denna studie visar 
att kvinnorna i mindre utsträckning än männen fick tillgång till den vård de bedömdes 
behöva, via sin kontakt med primärvården. Denna jämförelse ger indikationer att det 
krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa en jämlik vård även ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 

  
Eventuell demografisk och geografisk betydelse 
Diagram 5 visar att den största delen av antalet i enkäten registrerade vårdkontakter 
gjordes på patienter som faller in i ålderskategorin 21 - 30 år, nästan lika stor är 
kategorin 31 - 40 år. En faktor att ta hänsyn till avseende detta kan vara att båda 
vårdcentralerna som deltagit i mätningen ligger i städer som har egna universitet. Detta 
kan i sin tur påverka medelåldern på antalet listade patienter, då många studenter finns i 
närområdet kring vårdcentralerna. Bohman & Falck (2008) har i sin studie mätt hur 
styrformen på hälsocentraler inom primärvården kan påverka servicekvalitén. I studien 
använder de begreppet hälsocentral, som närmast kan beskrivas överensstämma med 
begreppet vårdcentral. De tar även upp att servicekvalitén kan bero på flera 
omständigheter utöver styrformen som till exempel geografisk placering och 
demografiska aspekter, (Bohman & Falck, 2008, s. 54 - 55). Diagram 5 visar att det 
största antalet registrerade vårdkontakter låg i spannet mellan 21 - 40 år, medan 
medelåldern på både män och kvinnor låg över 40 år. Med koppling till Bohman & 



 20 

Falcks resonemang kring hälsocentralernas placering, visar resultatet av denna mätning 
att medelåldern överstiger de två största registrerade ålderskategorierna, och det ger en 
fingervisning om att differensen där emellan kan ha demografiska eller geografiska 
orsaker.  
 
Måluppfyllelse i jämförelse med vårdgarantin 
Vårdgarantin anger att den som bedömts behöva träffa en läkare ska erbjudas en tid hos 
allmänläkare inom sju dagar. Enligt SKL (2018) är den nationella måluppfyllelsen för 
besök hos allmänläkare 89 % våren 2018. Mätningen visar att 20 % av totalt antal i 
enkäten registrerade vårdkontakter ansågs behöva en halvakut tid och att endast 35 % av 
dessa erbjöds en tid inom sju dagar, se diagram 9. För majoriteten av de som bedömdes 
behöva träffa en läkare inom sju dagar kunde alltså inte vårdgarantin uppfyllas, se 
diagram 11. Även i denna del av mätningen bör ett visst bortfall tas med i beräkningen, 
på grund av att det i resultatet av mätningen inte framgår hur många av det totala antalet 
vårdkontakter som var unika. Akuttider omfattas inte av vårdgarantin.  Av det totala 
antalet i enkäten registrerade vårdkontakter som bedömdes behöva en icke akuttid var 
det endast 36 % som fick en tid inom en månad. 56 % av de som bedömdes behöva en 
akuttid, inom ett dygn, fick det. Av de som bedömdes behöva telefonkontakt med läkare 
fick 76 % en tid för det och av de som bedömdes behöva kontakt genom förskrivning av 
recept fick 85 % sina behov tillgodosedda. Mätningen visar att när det gäller att uppfylla 
målet i vårdgarantin för besök hos allmänläkare inom sju dagar ligger resultatet under 
den nationella måluppfyllelsen. Att bli erbjuden ett besök hos sjuksköterska inom sju 
dagar omfattas inte av vårdgarantin, mätningen visar att dock ett betydligt bättre resultat 
för denna yrkeskategori då 87 % av de som bedömdes behöva en tid till sjuksköterska 
inom sju dagar fick det, se diagram 12.  
 
Förutsättningar för fortsatt kvalitetsarbete 
Några orsaker till att resultatet i mätningen avseende tid hos allmänläkare enligt 
vårdgarantin skiljer från den nationella måluppfyllelsen kan vara på brist på läkare, 
alternativt bottna i vårdorganisationens struktur. Oavsett orsak skulle möjligen detta 
resultat kunna förbättras genom aktivt kvalitetsarbete. Nordström & Wilde-Larsson 
(2012, s. 137 - 144) argumenterar för fördelen med team och mikrosystem och hur 
dessa kan användas för att förbättra kvaliteten i vården. Ett vårdteam sammansatt av 
personer från olika professioner arbetar för att möta patienternas medicinska behov, det 
är enligt Nordström & Wilde-Larsson en vanligt förekommande organisationsstruktur 
inom hälso- och sjukvård.  
Mätningen visar på brister avseende väntetider som inte uppfyller vårdgarantin vilket 
leder till att patientens medicinska behov inte blir tillgodosett i tid och det kan finnas 
risk att vårdkvaliteten sjunker. Syftet med mätningen var att undersöka vårdcentralernas 
tillgänglighet och förmåga att möta patienternas medicinska behov. Resultatet av 
mätningen har visat på vårdcentralens svagheter i att möta patienternas medicinska 
behov i form av tid för besök inom vårdgarantins ramar och därmed att det finns 
utrymme att förbättra vårdcentralernas tillgänglighet. I behovsanalysen framkom att 
sjuksköterskorna ansåg att tillgängligheten avseende besök till läkare skulle förbättras 
genom att sätta listningstak, att anpassa antalet listade patienter per läkare till den grad 
av tjänst läkaren har och att särskilda läkare bör anställas för att klara sidouppdragen. 
Anell (2017) har på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanlys studerat 
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skillnader mellan den svenska, norska, danska, nederländska och brittiska primärvården. 
Av studien framkom att den svenska primärvården särskiljer sig mot de övriga länderna 
på grund av att etablerade mottagningar inom primärvården i Sverige inte har möjlighet 
att sätta listningstak. Man har också funnit att det svenska ersättningssystemet inom 
primärvården bygger på uppskattade genomsnittliga kostnader och sammantaget med 
förbudet att införa listningstak ger det effekten att ett större ekonomiskt ansvar läggs på 
vårdcentralerna. Det kan i sin tur ha effekt på vårdcentralernas tillgänglighet och 
förmåga att möta patienternas medicinska behov.  
 
Patientsäkerheten 
Det är möjligt att diskutera även vilka effekter dessa svagheter hos vårdcentralerna har 
på patientsäkerheten. Ridelberg (2016, s. 57 - 58) skriver i sin avhandling att frågan om 
patientsäkerheten i Sverige är mångfacetterad och att sjuksköterskorna spelar en 
betydande roll i utövandet av den. Hon menar att det behövs vårdpersonal som är 
anställda speciellt för att driva frågor kring patientsäkerheten. Socialstyrelsen (2018, s. 
45) rapporterar att otillräcklig kompetens eller brist på personal kan i förlängningen 
äventyra patientsäkerheten genom patienten bland annat utsätts för längre väntan eller 
en högre tröskel för vård. Socialstyrelsen ger förslag för att motverka brister i 
patientsäkerheten, ett av dem är justering av tillgängligheten genom att stänga 
vårdplatser, för att öka patientsäkerheten för de kvarvarande platserna. Ett annat är ett 
förändrat arbetssätt, bland annat föreslås att se över schemaläggningen för en förbättrad 
arbetstidsmodell. Det kan också vara fördelaktigt ur patientsäkerhetssynpunkt att dra 
nytta av de olika yrkesgrupper som bemannar vårdcentralen, genom att möjligtvis göra 
förändringar i vårdteamen. Socialstyrelsens rapport (2018, s. 25) visar att Sverige i 
förhållande med andra jämförbara länder har en lägre sjukskötersketäthet. Av 
arbetsgivarna anger 75 % brist på grundutbildade sjuksköterskor, 85 % anger brist på 
specialistutbildade sjuksköterskor och 80 % anger en brist på yrkeserfarna läkare. 
Arbetsgivarna anger också en tilltagande brist även på gymnasieutbildad vårdpersonal, 
det vill säga undersköterskor.  
 
Hållbarhet och utveckling 
Vårdorganisationens strukturer kan ha betydelse för hur förutsättningar kan skapas för 
att åtgärda de svagheter i tillgängligheten och förmågan att möta patientens medicinska 
behov som mätningen uppvisat. Vårdorganisationer är många gånger stora apparater 
som sysselsätter många anställda och kan därmed vara cementerade och förändringar 
kan ta lång tid att genomföra. Därmed är det betydelsefullt att ledningen har ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv, (Slimane 2012, s. 94). Slimane menar att ur ett 
ekonomiskt hållbarhetsperspektiv bör fokus ligga på förebyggande, att satsa på 
hälsofrämjande åtgärder. Den organisationskultur som råder bör vara inriktad på att 
arbeta hållbarhetsmässigt och förebygga ohälsa. Inhyrd vårdpersonal får ta allt större 
plats i bemanningen inom landstingen. Socialstyrelsens rapport (2018, s. 25 - 26) visar 
att i Västernorrlands läns landsting är användningen av inhyrd vårdpersonal 13 %, i 
jämförelse med Östergötland där användningen är 2 %. Ur hållbarhetsperspektiv finns 
flera risker med ett ökat användande av inhyrd personal. Risken finns att ett alltför 
slösaktigt användande med både mänskliga och ekonomiska resurser ger effekter där 
personalen blir stressade och dåligt informerade vilket också kan äventyra 
patientsäkerheten. Miljömässiga och sociala aspekter på vårdcentralernas 
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hållbarhetsutveckling kan till viss del också kopplas till organisationsstrukturer och den 
kultur som råder på arbetsplatsen. Ett aktivt arbete med att motverka slöseri av 
materiella resurser, samt kvalitetsarbete för att ta tillvara på ekonomiska och mänskliga 
resurser på effektivare sätt kan möjligtvis skapa goda förutsättningar för social 
hållbarhet och öka vårdkvaliteten. Kvarnström (2007, s. 3 - 4) nämner i sin avhandling 
att det finns ett internationellt mål för att utveckla ett hälsofrämjande arbete mellan 
olika professioner, som ska innefatta ett teamarbete och samarbete där respekt visas för 
varandras professioner. Om vårdteamen arbetar mer över gränserna finns ökade 
möjligheter för hållbarhetsutveckling genom att man tar tillvara på den kompetens som 
finns på arbetsplatsen.  
 
En möjlig utveckling i framtiden är att använda sig av web-triagering. För patienten har 
den inledande kontakten med sjuksköterskan och dennas möjlighet att utföra en god 
triagering visat sig vara avgörande för konsekvenserna av patientens fortsatta vård 
enligt Elias & Damle m.fl. (2015). I avhandlingen har tester utförts där man jämfört fall 
där bedömningen av det medicinska vårdbehovet utförts med grund i traditionell 
triagering via handbok, med bedömning som skett via ett triageringsverktyg som 
utvecklats elektroniskt. Testerna visar att i 95 % av fallen stämde bedömningarna 
överens med varandra. Det är möjligt att denna typ av verktyg skulle kunna användas i 
framtiden som ett led i att förbättra och effektivisera arbetet inom vården och samtidigt 
kunna bidra till fortsatt positiv hållbarhetsutveckling. 
 
Psykisk ohälsa 
Resultatet visade att 3 % av de i enkäten registrerade vårdkontakterna sökte vård med 
anledning av psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) innefattar begreppet 
psykisk ohälsa oro och nedstämdhet av enklare karaktär men även psykiatriska 
diagnoser med mer djupgående problematik. En möjlighet att utveckla denna del av 
studien skulle kunna vara att mer djupgående och över en längre tidsperiod studera 
tillgängligheten avseende vårdcentralernas förmåga att möta det behov som finns 
specifikt hos de som söker för psykisk ohälsa.  
 
Metoddiskussion 
Utifrån validitet och reliabilitetsaspekten var mätningen tänkt att genomföras under 
vecka 16 2018 på båda vårdcentralerna. På grund av olika omständigheter gjordes inte 
mätningen på vårdcentralen i norra Sverige vecka 16 utan istället onsdag vecka 17 – 
tisdag vecka 18. Ejlertsson (2003) menar att bortfall är saknade observationer, i denna 
studie blev mätningen utförd men vid olika tillfällen. Således kan mätningen på 
vårdcentralen i norra Sverige därför inte räknas som bortfall. För att öka möjligheten att 
så långt som möjligt säkerställa validiteten och reliabiliteten i mätningen är det möjligt 
att inför vidare studier vidta åtgärder för att minimera risken att mätningen inte utförs 
under samma tidsperiod, Borg & Westerlund (2006, s. 20 - 22). En annan faktor som 
kan ha påverkat mätningen är antalet deltagare, då betydligt fler sjuksköterskor deltog i 
mätningen på vårdcentralen i södra Sverige än i den norra. Målet med mätningen var att 
få en så bra helhetssyn som möjligt med fokus på tillgängligheten till läkare och 
sjuksköterskor, och det är möjligt att öka tillförlitligheten i mätningen genom att öka 
antalet deltagare i mätningen. 
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Den valda metoden för genomförandet av studien fungerade bra, då syftet var att mäta 
tillgängligheten och det var möjligt att utifrån enkäten få ett resultat som återspeglade 
det som enkäten var ämnat att mäta. Det finns möjligheter att utveckla enkäten 
ytterligare för vidare studier. Ett sätt är att utföra mätningen över fler yrkeskategorier, i 
ett sådant fall bör tillägg göras i enkäten för att kunna registrera alla ingångsvägar till de 
olika yrkeskategorierna. För att ytterligare tydliggöra bilden över exakt hur många som 
har ringt och hur många unika patienter som ringer fler än en gång, kan personnummer 
registreras på patienterna. Detta skulle dock kräva ytterligare etiskt övervägande i enligt 
med konfidentialitetskravet och samtyckeskravet, Vetenskapsrådet (2018). Det kan även 
vara av vikt att utföra en testmätning innan den aktuella studien ska genomföras, då det 
kan uppkomma frågor som kan besvaras i förtid och på så vis finns möjlighet att minska 
risken för bortfall. Det är även viktigt att vara tydlig till deltagarna att det är den 
medicinska bedömningen av vårdbehovet som är avgörande i registreringen.  
 
SLUTSATSER 
På vårdcentralerna arbetar personal från ett flertal professioner för att tillgodose 
vårdbehovet hos de listade patienterna. Ett stort ansvar vilar på sjuksköterskorna som 
dels ska möta kravet på telefontillgänglighet och samtidigt ha förutsättningar för att 
kunna göra en god triagering, att bedöma vårdbehovet hos patienten och vilken 
kontakttyp patienten är i behov av.   

Patientsäkerheten och strukturer i vårdorganisationen samt styrning inom primärvården 
kan ha ett samband med hur vårdcentralerna lyckas med tillgängligheten och att möta 
patienternas medicinska behov.  

Vårdcentralerna har svårigheter i att möta patienternas medicinska behov, särskilt 
gällande behovet av läkarkontakter.  

I nationell jämförelse ligger vårdcentralerna i mätningen under måluppfyllelsen i flera 
avseenden med hänsyn till vårdgarantin.  

Studien visar också hur viktig telefontillgängligheten är, då majoriteten av de patienter 
som tog kontakt med vårdcentralerna under tiden för mätningen gjorde det per telefon.  

Kliniska implikationer och framtida forsknings och 
utvecklingsförslag 

Denna pilotstudie kan användas som underlag för vidare studier i ämnet tillgänglighet 
inom primärvården. I resultatet valdes läkare och sjuksköterskor ut som primär 
kontakttyp för att kunna se hur tillgängligheten avseende kontakt med läkare och 
sjuksköterskor ser ut. Det är därmed möjligt att använda denna studie för att mäta 
vårdcentralernas tillgänglighet och förmåga att möta patienternas behov för alla 
yrkesgrupper som arbetar på vårdcentralen. Studien är användbar i det kontinuerliga 
kvalitetsarbete som hela tiden bedrivs inom hälso- och sjukvården, genom att resultat 
kan visa på vilka områden som behöver åtgärder för att öka förbättra vårdcentralernas 
tillgänglighet och förmåga att möta patienternas medicinska behov. Tillgänglighet inom 
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primärvården innefattar en rad parametrar, kontakttyp är en men också kontaktvägen har 
betydelse. Telefonen som kontaktväg till hälso- och sjukvård är central för allmänhetens 
möjligheter att få vårdbehovet bedömt och för att få tillgång till eventuell vård. Därmed 
kan mätningen i denna studie också användas för att studera ingångsvägar till vården. 
Web-triagering har i tester visat på goda resultat i jämförelse med traditionell medicinsk 
bedömning. Det kan i framtiden vara ett möjligt verktyg att använda för att effektivisera 
den medicinska bedömningen med mål att förbättra tillgängligheten.  

Eftersom resultatet visade på brister i tillgängligheten kan studien användas som 
underlag för diskussioner kring schemaläggning av de olika professionerna på 
vårdcentralerna. Bemanning inom hälso- och sjukvård är ofta indelat i vårdteam och för 
att öka tillgängligheten kan studien ligga till grund för eventuella förändringar i 
vårdteamet alternativt som bas för en schemaläggning där man arbetar med att öka 
kvaliteten och därmed även tillgängligheten.  

Studien skulle även kunna användas som grund för en utökad studie som undersöker 
fler yrkesgrupper under en längre tidsperiod samt där man registrerar personuppgifter 
för att få en bättre överblick över hur många unika vårdkontakter som tas emot på 
vårdcentralerna under mätningen. Efterföljande metoddiskussion visade också på 
möjligheter att förbättra studiens validitet genom att söka säkerställa att mätningen 
utförs i större omfattning med fler deltagande sjuksköterskor och under samma 
tidsperiod. 
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Bilaga 1 

Inför enkät – behovsanalys 

Målet med mätningen är att utifrån er kompetens och bedömning se hur vi bemöter 
patienternas behov av vård. Enkäten utgår hela tiden utifrån er mediciniska bedömning 
och inte patienternas önskemål, detta är mycket viktigt att ni har med er under 
mätningen.  

 
1. Sökväg 

1. Telefon – Patienter som ringer till vårdcentralens sköterskor för att boka tid. 
2. 1177 – E-tidbok samt meddelande, via 1177 kan patienterna kontakta 

vårdcentralen, både vad gäller önskemål att boka tid via text men det finns 
även möjlighet att boka tid själv till olika yrkeskategorier, beroende på hur 
man lagt upp det på respektive vårdcentral. 

3. Direkt – Patienter som kommer direkt till vårdcentralen utan bokad tid. 
 

2. Kön – Fyll i om patienten är en man eller kvinna. 
 

3. Ålder – Fyll i hur gammal patienten är. 
 

4. Bedömning av patientens behov – yrkeskategori – Här fyller ni i vilket behov 
utifrån er triagering som patienten har.  
 
Ej behov av besök = kan tillexempel vara om patienten söker för rådgivning och 
inte bedöms behöva en tid, detta alternativ finns med för att se hur många samtal 
som inkommer under mätperioden. 
Läk = läkare 
Dsk=Sjuksköterska/distriktssköterska 
Fys=Fysioterapeut 
Psy=Psykolog 
AT=Arbetsterapeut  
 

5. Bedömning av patientens behov – kontakttyp – Detta är er professionella 
bedömning av patientens medicinska behov. Det är viktigt att det är er 
bedömning och inte patientens. Här ska ni bara fylla i det medicinska behovet, 
inte utfallet av bokningen. Väntelistan, se punkt 7.   
 

6. Faktisk bokning enligt bedömning – Här fyller ni i om patienten fick eller inte 
fick tid enligt er medicinska bedömning på fråga 5.  
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7. Psykisk ohälsa, sätt ett kryss om patienten söker för psykisk ohälsa. 
 

8. Väntelistan fylls i på bilaga 2, blad 2, här fyller ni i läkare för läkare eller alla 
läkare i en kolumn, vilket som är tydligast för er. Fyll i om patienten får tid som 
beräknat från väntelistan eller fått vänta på sin tid, samt om det är någon som 
inte får tid den veckan trots att väntelistan säger att patienten ska ha en tid den 
veckan.  
 

9. Bilaga 3, skriftlig öppen fråga där vi önskar att sjuksköterskorna besvarar frågan 
var för sig.  
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Bilaga 2 
 

 TELEFONENKÄT - BEHOVSANALYS 
            

  
Datum: 

                 
  

Veckodag: 
                 

  
Namn: 

                 
                    1 2 3 4 

 
5 

 
6 

 
7 

      Bedömning av patientens 
behov - yrkeskategori  

Bedömning av patientens behov - 
kontakttyp  

Faktisk 
bokning enl. 
bedömning 

 Psykisk 
ohälsa Sökväg Kön Ålder 

   

1= Tel  2= 1177   
3=Direkt 

K = Kvinna 
M = Man Ålder 

Ej behov 
av besök LÄK SSK FYS PSY AT 

 

Akut 
/ 

1dag 
Halvakut  
/1 vecka 

Icke akut 
/ 1 

månad Tel tid Recept 
 

JA NEJ 
 

X 

                  
 

          
 

    
 

  
                  

 
          

 
    

 
  

                  
 

          
 

    
 

  
                  

 
          

 
    

 
  

                  
 

          
 

    
 

  
                  

 
          

 
    

 
  

 

 

 

 

 

Väntelistor 

  
   

  

        Antal 

Antal bokade patienter från väntelistan         
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Bilaga 3 

 

Fråga till sjuksköterska/distriktssköterska – behovsanalys 

Hur skulle vi kunna skapa bättre tillgänglighet för patienterna? 

Svar:  
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Bilaga 4 

 

Godkännande av datainsamling   

 

Vi är två studenter som studerar vård- och omsorgsadministration vid Högskolan i 

Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete om tillgänglighet av 

akut- och mottagningstider vid vårdcentral. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

vårdcentralernas tillgänglighet av akut- och mottagningstider med koppling till 

patienternas medicinska behov. Det ställs just nu höga krav på vårdgivare i allmänhet, 

då vårdköerna ofta är långa och det kan vara påfrestande för både patient och personal.  

 

Studien är en pilotstudie, och mätningen utförs genom en enkät som 

sjuksköterskan/distriktsköterskan fyller i när bedömning gjorts avseende det medicinska 

vårdbehovet hos patienterna. Mätningen avser att utföras samtidigt under vecka 16 på 

två vårdcentraler. I samband med mätningen kommer en fråga ställas till de 

medverkande sjuksköterskorna/distriktsköterskorna, som besvaras skriftligt. Resultaten 

från datainsamlingen kommer att redovisas genom beskrivande statistik och är menat att 

ligga till grund för vidare diskussion kring hur tidsoptimering kontra schemaläggning 

inom primärvården skulle kunna se ut.   

 

Formuläret kräver inga patientuppgifter annat än kön och ålderskategori. Det är 

utformat för att kunna samla data kring sjuksköterskans/distriktssköterskans bedömning 

av patientens medicinska vårdbehov, till vilken profession och om patienten behöver en 

akut- eller mottagningstid och till vilken utsträckning tider finns tillgängliga.  

 

Ingen obehörig kommer att ha tillgång till insamlad data. Vid publicering kommer det 

analyserade resultatet att vara avidentifierat, deltagandet i mätningen är frivilligt och 

kan avbrytas.  

Vi handleds i examensarbetet av Lise-Lotte Jonasson vid Högskolan i Borås. 

 

Hälsningar  

 

Lisa Eriksson                                             Annika Törnqvist 
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