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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi arbetar med att åter-
föra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan 
kommunföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt 
kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som 
en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Studien som redovisas i rapporten har genomförts inom forskargruppen 
Twincities Research Group vid Linköpings universitet. Den övergripande for-
skningsfrågan för forskargruppen är att förstå skillnader i ohälsa mellan tvil-
lingstäderna Linköping och Norrköping och detta har samlat forskare från 
skilda discipliner, institutioner och fakulteter vid Linköping universitet. Grup-
pen samverkar i flera projekt med FoU-enheten vid Region Östergötland, som 
i sin tur har ett nära samarbete med vissa utvalda vårdcentraler. Delresultat 
från detta samarbetsprojekt har redovisats i en tidigare rapport från Centrum 
för kommunstrategiska studier, CKS (2012:3) författad av Hans Nilsson och 
Tomas Faresjö med titeln: Stor skillnad – om ojämlik hälsa i Linköping och 
Norrköping.

Resultat från forskargruppen ”Twincities Research Group” har genererat 
nya frågor och i föreliggande rapport beskriver och analyserar Björn Grip 
skillnader i ohälsa inom städerna Norrköping och Linköping och med stads-
delar och vårdcentraler som utgångspunkt. Arbetet med studien har finansi-
erats genom bidrag från CKS och från Tema Q, där Björn Grip är doktorand.  
I rapporten beskrivs hur skillnader i ohälsa på denna detaljerade nivå har 
komplexa samband, och där befolkningens sociala struktur samvarierar med 
arbetsorganisation på de olika vårdcentralerna. Studien visar också effekter 
av generella regleringar och ersättningssystem på vårdutförandet. Viktiga 
bidrag från den studie Björn Grip presenterar är dels en djupare förståelse 
för hur man kan tolka uppgifter om ohälsa och dels om hur arbetsvillkor och 
arbetsorganisation vid vårdcentralerna är av största betydelse för tillgång till 
effektiv och ändamålsenlig vård. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i de skillnader i ohälsa mellan tvil-
lingstäderna Linköping och Norrköping som tidigare dokumenterats i en 
rapport som publicerades i CKS skriftserie år 2012. Skillnaderna är stora till 
Norrköpings nackdel, visade den rapporten. Överdödligheten i Norrköping 
är påtaglig, inte minst när det gäller hjärt-kärlsjukdomar, den diagnosgrupp 
som fortfarande orsakar flest dödsfall i Sverige. Sjukdomstypen står därför 
i centrum för denna studie, som är en studie som bygger på kvalitativa in-
tervjuer huvudsakligen med distriktsläkare på ett antal utvalda vårdcentraler.  

Boendesegregeringen har ökat i bägge städerna under de senaste trettio 
åren, vilket sannolikt förstärker ojämlikheten i ohälsa mellan olika socio-
ekonomiska områden. Att ökade klyftor leder till större ohälsoskillnader är 
väldokumenterat när det gäller olika städer och kommuner. Hur ohälsan ser 
ut på stadsdelsnivå har emellertid inte undersökts. Olikheterna på stads-
delsnivå när det gäller den dominerande dödsorsaken, hjärtsjukdomar och 
hjärtdödlighet, blev därför intressant att undersöka. Här samverkar socio-
ekonomiska förhållanden knutna till befolkningen med den fysiska miljön i 
respektive stadsdel, men också med den vård som erbjuds genom vårdcen-
tralerna. Eftersom hjärtdödligheten enstaka år är begränsad i små geografiska 
områden och skillnader kan hänföras till slumpen valde forskargruppen att 
undersöka hjärtsjukligheten i stället, med statistiskt underlag från vårddata-
lagret, en särskild databas som landstinget i Östergötland byggt upp (det s.k. 
vårddatalagret) och som är ett etablerat statistiskt underlag.

Skillnaderna mellan vårdcentralsområdena visade sig vara uppseendeväck-
ande stora. I Norrköping dock inte i överensstämmelse med att socio-ekono-
miskt mera utsatta och fattigare områden skulle ha ett högre antal diagnoser 
inom hjärt-kärlområdet. Den förhållandevis välbärgade förorten Åby exempel-
vis, sticker ut med ovanligt många sjukdomsdiagnoser när det gäller hjärt-
kärlsjukdomar och högt blodtryck. Vad kunde vara orsaken? Berodde det på 
vårdcentralens organisation och arbetssätt, skillnader i diagnossättning eller 
kunde det finnas andra förklaringar?

Utifrån dessa frågor knöts undersökningens fokus till vad som händer på 
vårdcentralerna och i mötet mellan läkare och patient. Urvalet av vårdcentral-
er har delvis skett eftersom detta är vårdcentraler som förklarat sig intresse-
rade av ett samarbete med forskargruppen Twincities Research Group. Men 
de representerar också tydligt socio-ekonomiskt olika miljöer.

Syftet med studien är att för åren 2005-2009 undersöka hur arbetsvillkor-
en på ett antal vårdcentraler påverkar vården och diagnossättningen när det 
gäller hjärt-kärlrelaterade sjukdomar. 

Undersökningen baseras på fjorton kvalitativa intervjuer, i huvudsak med 
distriktsläkare som arbetar på de berörda vårdcentralerna.
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De centrala frågorna som ligger till grund för intervjuerna är: 
• Hur uppfattas arbetsvillkoren av informanterna ute på de olika vård- 

centralerna? 
• Vilken betydelse bedöms arbetsförhållandena ha för vården och mera 

specifikt diagnosernas tillförlitlighet? 
• Hur säker anser informanterna att diagnossättningen är avseende sjuk-

domsförekomst när det gäller hjärt-kärlsjukdomar?
Det framgår av intervjuerna att läkarförsörjningen och kontinuiteten när det 
gäller läkare på vårdcentralerna är centralt för vårdkvalitén.  Förekomsten 
av hyrläkare leder till ökad belastning för den ordinarie personalen och med 
sämre kvalitét på vården som följd. 

Ledningsfunktionens betydelse, liksom graden av inflytande för den egna 
vårdcentralen är andra företeelser som lyfts fram i intervjuerna. 
Ersättningssystemen påverkar, men inte enligt uttalade intentioner. Det före-
kommer såväl över- som underrapportering när det gäller diagnoser, delvis 
som en följd av stress, men också som en följd av ersättningssystemens ut-
formning, vilket gör sjukdomsstatistiken otillförlitlig ur forskningssynpunkt, 
hävdas det av flera informanter. 

Det numera lagstadgade kravet på bättre tillgänglighet för nybesök har 
inneburit att uppföljningen av multisjuka och kroniska patienter har fått stå 
tillbaka. Uppföljningen av patienter med hjärtkärldiagnos eller förstadier till 
hjärtkärlsjukdomar har därmed ofta fått längre väntetider än tidigare, påpe-
kas det också i flera intervjuer. 

En underliggande frågeställning i föreliggande studie var att ge svar på 
frågan: Varför följer inte den diagnostiserade hjärtsjukligheten i vårdcentrals-
områdena socioekonomiska gradienter?

Enligt informanterna, som intervjuats för den här artikeln, beror detta 
delvis på att arbetsvillkor och vårdtyngd är olika mellan vårdcentralerna. Det 
framkommer tydligt av intervjuerna att läkarnas och annan vårdpersonals ar-
betsvillkor upplevs ha betydelse för kvalitén på vården. 

Av de här representerade åtta stadsdelarna, är hjärt-kärldiagnoserna allra 
flest i det område, Skäggetorp i Linköping, som har en befolkning med svårast 
socio-ekonomiska omständigheter. Som god tvåa kommer emellertid Åby 
vårdcentral i Norrköping, där befolkningen generellt har det betydligt bättre. 

Det som också framgår tydligt av intervjuerna är att statistiken över diag-
nostiserade hjärtkärlsjukdomar inte anses vara ett tillförlitligt mått på före-
komsten av hjärtkärlsjukdomar. Det förekommer såväl över- som underrappor-
tering.

Hjärt-kärldiagnoserna är något fler i Linköpings olika stadsdelar än i de-
ras motsvarigheter i Norrköping. En möjlig förklaring till att diagnoserna 
är fler i Linköping, kan vara att det funnits och finns en bättre läkarförsörj- 
ning sammantaget. Därmed upptäcks fler hjärtsjukdomar och dessa blir bätt-
re dokumenterade. Även den specifika diagnosen hjärtinfarkt utgör en större 
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andel i Linköping än i grannstaden.  Det kan alltså vara så att det finns fler 
dokumenterade hjärtinfarkter i Linköpings olika stadsdelar, samtidigt som 
betydligt fler hjärtinfarktpatienter dör i Norrköping utan att dessa tidigare 
dokumenterats! 

Den här studien har också tydligt visat att arbetsförhållandena på vård-
centralerna är viktiga för vårdens kvalitét. Besvärliga arbetsvillkor på vård-
centralen – bristande läkarbemanning på fasta tjänster, osäker och otydlig ar-
betsledning, vårdens styrning – kan ge betydande försämringar i vården, inte 
minst för kroniskt sjuka. Detta är fallet oavsett socio-ekonomisk status på om-
rådet där vårdcentralen är belägen. Konsekvensen kan bli att hjärt-kärlsjuk-
domar inte följs upp systematiskt och i tid. Därmed riskerar människor att dö 
i förtid i dessa åtgärdbara sjukdomar.
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Vårdcentralerna som ingår i studien

Numera heter Sandbyhov Cityhälsan Norr, Såpkullen heter Cityhälsan Centrum, och Hageby 
heter Cityhälsan Syd.
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Åtta vårdcentraler, fyra från vardera Linköping och Norrköping har valts ut 
för denna studie. Vårdcentralerna finns i socio-ekonomiskt och geografiskt 
tydligt skilda områden i respektive stad.
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1. Introduktion
I en rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, skriftserie 
2012:3, redovisades data som belyser skillnader i ohälsa mellan tvilling-
städerna Linköping och Norrköping.1  Sedan 2007 har forskargruppen Twin-
cities Research Group vid Linköpings universitet kartlagt skillnader i ohälsa 
i tvillingstäderna, initialt också i Motala.2 Under resans gång har dock fokus 
kommit att riktas främst mot Linköping och Norrköping eftersom forsk-
ningsdesignen på så vis blivit tydligare.  Resultaten vi redovisat ger en tydlig 
bild av ett sämre hälsoläge bland alla befolkningsgrupper i Norrköping än i 
Linköping. Det gäller praktiskt taget alla sjukdomstyper. Den förklaring som 
ligger närmast till hands är att den gamla arbetarstaden tagit med sig negativa 
strukturer från den sociala historien som alltjämt verkar i det postindustriella 
samhället. CKS-rapporten från 2012 utgjorde en delredovisning av ett forskn-
ingsprojekt som CKS var med och finansierade, Folkhälsa, välfärd och delak-
tighet i lokalsamhället. I forskningsplanen utlovade vi i forskargruppen att 
gräva vidare på stadsdelsnivå för att se hur hälsan skiljer sig inom städerna. 
En stad är ju inte homogen. Vissa data på stadsdelsnivå presenterades redan 
i den nämnda rapporten, men sedan 2012 har vi på flera sätt gått vidare med 
att undersöka stadsdelarna. Tidigt identifierade vi den stora överdödligheten 
i hjärt-kärlsjukdomar i Norrköping jämfört med Linköping. Därför står den 
sjukdomstypen i centrum i föreliggande studie, som är en intervjustudie med 
företrädesvis läkare som kommenterar hjärt-kärlsjuklighetens fördelning på 
stadsdelsnivå i åtta vårdcentralsområden, fyra i respektive stad.

Hjärt-kärlsjukdomarna 
Sjukdomspanoramat och dödsorsakerna i Sverige har förändrats kraftigt 
under det senaste seklet. I bondesamhället och det tidiga industrisamhället 
var det fattigsjukdomarna (infektionssjukdomarna) som dominerade. I takt 
med att befolkningens levnadsstandard höjts har de så kallade vällevnads-
sjukdomarna tagit över, såsom hjärt-kärlsjukdomar och cancer.3 Efter andra 
världskriget har hjärt-kärlsjukdomarna skördat de flesta dödsoffren och gör så 
alltjämt.4  Även om den uppåtgående trenden brutits och dödligheten sjunkit 
kraftigt under de tre senaste decennierna, är diagnosgruppen fortfarande den 
dominerande dödsorsaken. Skillnaderna i hjärt-kärldödlighet har varit stora 

1  Nilsson H och Faresjö T, Stor skillnad – om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping, Centrum för 
kommunstrategiska studier. Rapport 2012:3.

2  Forskargruppen består av forskare från skilda discipliner, institutioner och fakulteter vid Linköping 
universitet. Gruppen samverkar i flera projekt med FoU-enheten vid Region Östergötland, som i sin 
tur har ett nära samarbete med vissa utvalda vårdcentraler.

3 Borgenhammar E, Att vårda liv; Organisation, etik, kvalitét, Stockholm, 1993, särskilt kapitel 4. 
Nilsson H & Faresjö T, Stor skillnad – om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping, Centrum för 
kommunstrategiska studier, CKS Rapport 2012:3 Linköpings universitet, sid 17. 

4  Det är viktigt att skilja på sjukdomsdiagnoser och dödsorsaker. Under det sista decenniet av 1900-ta-
let och in i det nya millenniet har de psykosociala sjukdomarna blivit allt vanligare, och är numera den 
totalt sett största diagnosgruppen.  Se sammanfattningen i Tillståndet och utvecklingen inom hälso- 
och sjukvård och socialtjänst, lägesrapport 2015, Socialstyrelsen, Stockholm.
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mellan olika socio-ekonomiska grupper och är också idag betydande.5 
Hjärtohälsan varierar också geografiskt, och det finns påtagliga skill-

nader mellan olika regioner i landet. Östergötland, där våra undersöknings-
objekt finns, är emellertid ett län som ligger nära genomsnittet i landet.6 
Också inom en region kan skillnaderna vara uppseendeväckande stora. Tidi-
gare forskning har – som nämndes inledningsvis – visat detta när det gäller 
städerna Linköping och Norrköping i östgötaregionen.7  Överdödligheten i 
Norrköping har varit betydande under hela efterkrigstiden. De två medelstora 
grannstäderna har idag i stort sett lika stor befolkning, men de sociala, kul-
turella och historiska bakgrunderna är olika. 

Hjärt-kärlsjukdomarna, som analyseras här, är i hög grad en åtgärdbar 
sjukdomstyp, vilket visats i en annan studie.8 Förbättrade mediciner och op-
erationsmetoder har medverkat till en större överlevnad inom hjärt-kärlom-
rådet. Även förebyggande hälsofrämjande åtgärder som medfört en förändrad 
livsstil, framför allt färre rökare, har minskat dödligheten, men olika mycket i 
de bägge städerna, till Norrköpings nackdel.9 

Figur 1: Hjärtdödlighet för åldersgruppen 50-74 år, i Linköping och 
Norrköping 1952-2006 uppdelat på kön. 
Källa: Grip B och Nilsson H, Perspectives on the Rise and Fall of Swedish Cardiac Epidemics 
– the Cases of Linköping and Norrköping, Scandinavian Journal of History, publiceras 2016.

5 Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, lägesrapport 2015, Social-
styrelsen, Stockholm , sid 10-12; Grip B och Nilsson H, Perspectives on the Rise and Fall of Swedish 
Cardiac Epidemics, Scandinavian Journal of History, publiceras 2016, samt Grip B, Samhällsföränd-
ringar och det ömtåliga hjärtat, licentiatuppsats, Linköping 2012. Rostilla M & Toivanen S (eds), 
Den orättvisa hälsan, Stockholm 2012, särskilt kap 3, Fritzell J, Socio-ekonomiska skillnader i hälsa. 
Folkhälsorapport 2009, särskilt kap 1 och 7, Socialstyrelsen, 2010.

6 Westerling R, Åtgärdbar dödlighet – som en indikator I den folkhälsopolitiska uppföljningen. En 
undersökning av regionala skillnader i Sverige 1989-2003. Statens Folkhälsoinstitut 2008:3. Folkhäl-
sorapport 2009, kap 8, Socialstyrelsen, Stockholm

7  Grip B, Samhällsförändringar och det ömtåliga hjärtat, licentiatuppsats, Linköping 2012, särskilt 
kapitel 7. Nilsson H och Faresjö T, Stor skillnad – om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping, 
Centrum för kommunstrategiska studier, CKS Rapport 2012:3 Linköpings universitet.

8 Grip B och Nilsson H, Perspectives on the Rise and Fall of Swedish Cardiac Epidemics, Scandinavian 
Journal of History, publiceras 2016

9 Se figur 1,
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Figuren ovan visar hjärtdödlighetens utveckling för åldersgruppen 50-74 år, 
under efterkrigstiden i Linköping och Norrköping. I den här artikeln är in-
tresset riktat mot den period då hjärtdödligheten har vänt nedåt, det vill säga 
från och med perioden 1972/1981. Diagrammet visar tydligt att skillnaderna 
mellan städerna finns kvar, även när dödligheten sjunker. Det är också värt att 
uppmärksamma kurvorna för kvinnorna som planar ut, det vill säga att minsk- 
ningen av dödligheten stagnerar från och med 1990-talet i båda städerna. 

Men hur har utvecklingen varit i de olika stadsdelarna? Bägge städerna 
har en ökande boendesegregering. Olikheterna när det gäller hjärtsjukdomar 
och hjärtdödlighet på stadsdelsnivå är därför intressant att undersöka. Här 
samverkar socioekonomiska faktorer knutna till befolkningen med den fy-
siska miljön, men sannolikt också med den vård som erbjuds genom vårdcen-
tralerna.  Dödligheten vid enstaka år är emellertid inget bra sätt att få grepp 
om folkhälsan på stadsdelsnivå. Det statistiska underlaget blir alltför begrän-
sat när man studerar hjärtdödligheten i ett bostadsområde. Antalet döda i 
åldersgruppen är alltför lågt för att statistiskt kunna ge underlag för rimliga 
signifikansnivåer. 

Dödlighetsskillnaderna i relativt små geografiska områden som stadsdelar 
kan således ofta hänföras till slumpen. I den tidigare relaterade artikeln valde 
vi därför inom forskargruppen att undersöka hjärtsjukligheten, d.v.s. antalet 
patienter med de tre dominerande hjärt-kärldiagnoserna samt högt blod- 
tryck vid ett antal vårdcentraler. Studien baserades på det s.k. vårddatalagret, 
en särskild databas som Landstinget i Östergötland upprättat.10 Skillnaderna 
i antalet satta hjärt-kärldiagnoser mellan olika vårdcentraler visade sig vara 
uppseendeväckande stora. I Norrköping dock inte i överensstämmelse med 
hypotesen att socio-ekonomiskt mera utsatta och fattigare områden skulle ha 
ett högre antal diagnoser, det vill säga följa en socio-ekonomisk gradient.11

10 Inom Landstinget i Östergötland finns sedan 1999 ett särskilt dataregister, det så kallade vårddata-
lagret, som omfattar alla besök i primär- och sjukhusvård inom landstinget. Detta gör det möjligt 
att studera diagnoser och vårdutnyttjande på individnivå. Vårddatalagret innehåller uppgifter om 
diagnoser, vårdbesök och förskrivna läkemedel.

11 Utbildningsnivå i ett alltmer meritokratiskt samhälle är sannolikt den mest pålitliga socio-ekonomiska 
gradienten. Se till exempel Marmot M. Statussyndromet, 2009 och Eriksson R, ”Why do graduates live 
longer? Education, occupation, family and mortality during the 1990s”, in Jonsson JO & Mills C (eds) 
Cradle to Grave, Durham 2001.
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Figur 2: Hjärtsjuklighet per tusen personer i åldersgruppen 50-74 år, 2005-
2009 vid vissa vårdcentraler i Linköping och Norrköping.  
Källa: Grip B och Nilsson H, Perspectives on the Rise and Fall of Swedish Cardiac Epidemics 
– the Cases of Linköping and Norrköping, Scandinavian Journal of History, publiceras 2016.

Diagrammet åskådliggör de tre vanligaste hjärtdiagnoserna vid de åtta utval-
da vårdcentralerna i Linköping och Norrköping. Diagnoserna följer inte en 
socioekonomisk gradient, särskilt inte i Norrköping, där förorten Åby sticker 
ut med ett antal hjärtdiagnoser som ligger nästan lika högt som i miljon-
programmet Skäggetorp, och påtagligt högre än Skäggetorps motsvarighet i 
Norrköping, Hageby. Kompletteras bilden med antalet diagnoser som visar 
högt blodtryck sticker Åby ut ännu mer. Antalet diagnoser med högt blodtryck 
är högst vid Åby vårdcentral. Detta överraskade oss. Hur kunde det komma 
sig att sjuktalen i hjärt-kärlsjuklighet inte följde de socio-ekonomiska villkor-
en i de olika stadsdelarna? Kunde det bero på diagnossättningen, på vårdcen-
tralernas arbete och organisation eller kunde det finnas andra förklaringar? 
Mer om detta och stadsdelarnas sociala sammansättningar senare.

Utifrån dessa frågor kom föreliggande undersöknings fokus att knytas till 
vad som händer på vårdcentralerna och i mötet mellan läkare och patient. 
Därmed blev också arbetssituationen på de olika vårdcentralerna av intresse. 
Innan detta analyseras, redovisas emellertid några socio-ekonomiska vari-
ablers fördelning på de undersökta stadsdelarna/vårdcentralsområdena:
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vårddatalagret, en särskild databas som Landstinget i Östergötland skapat.10 Skillnaderna i antalet 
satta hjärt-kärldiagnoser mellan olika vårdcentraler visade sig vara uppseendeväckande stora. I 
Norrköping dock inte i överensstämmelse med hypotesen att socio-ekonomiskt mera utsatta och 
fattigare områden skulle ha ett högre antal diagnoser, det vill säga följa en socio-ekonomisk 
gradient.11 

Figur 2: Hjärtsjuklighet per tusen personer i åldersgruppen 50-74 år, 2005-2009 vid vissa 
vårdcentraler i Linköping och Norrköping.  
Källa: Grip B och Nilsson H. Perspectives on the Rise and Fall of Swedish Cardiac Epidemics – the 
Cases of Linköping and Norrköping, Scandinavian Journal of History, 2015. 
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10 Inom Landstinget i Östergötland finns sedan 1999 ett särskilt dataregister, det så kallade vårddatalagret, som omfattar alla besök i 
primär- och sjukhusvård inom landstinget. Detta gör det möjligt att studera diagnoser och vårdutnyttjande på individnivå. Vårddatalagret 
innehåller uppgifter om diagnoser, vårdbesök och förskrivna läkemedel. 
11 Utbildningsnivå i ett alltmer meritokratiskt samhälle är sannolikt den mest pålitliga socio-ekonomiska gradienten. Se till exempel Marmot 
M. Statussyndromet, 2009 och Eriksson R, ”Why do graduates live longer? Education, occupation, family and mortality during the 1990s”, in 
Jonsson JO & Mills C (eds) Cradle to Grave, Durham 2001. 
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Tabell 1: Några socio-ekonomiska variablers fördelning på olika vårdcentral-
sområden i Linköping och Norrköping år 2011-2013

*Anm: Den socio-ekonomiska tyngden är ett mått som är baserat på inkomstfördelningen i 
vårdcentralsområdena. Måttet introducerades i en undersökning gjord av Folkhälsoveten- 
skapligt centrum vid Östergötlands landsting 2008, Rapport 2008:2. Varje individ i studie-
populationen tilldelades en socioekonomisk status där indelningen omfattade fem nivåer, 
baserad på disponibel inkomst i det bostadsområde där individen var mantalsskriven den 31 
december 2006. Denna indelning visar på stor samvariation med andra variabler av socio-
ekonomisk karaktär, till exempel andelen invandrare, andelen lågutbildade och andelen äldre. 
För övrigt är uppgifterna hämtade från kommunernas hemsidor, statistikdelen. Linköpings 
uppgifter är för 2013 och Norrköping för 2011-12. Inkomstuppgifterna är inte heller helt 
jämförbara mellan städerna, eftersom statistiken i respektive stad är något olika uppbyggd. 

Som nämnts ovan följer inte hjärtsjukdomarna i de olika stadsdelarna so-
cioekonomiska gradienter, oavsett vilka variabler som används.12 Valla och 
Sandbyhov som kan kategoriseras som centrumnära stadsdelar i de bägge 
städerna, har visserligen lägst antal hjärtdiagnoser i respektive stad, men be-
träffande högt blodtryck är detta inte fallet. I respektive stadsdel bor numera 
en förhållandevis välsituerad medelklass, men också en hel del studenter och 
andra ungdomar som ännu inte är etablerade i arbetslivet. Ljungsbro och 
Åby är gamla brukssamhällen, som tidigare varit självständiga kommuner.  
Dessa har integrerats med Linköping respektive Norrköping och byggts ut till 
välmående villasamhällen. Åby har förhållandevis högt antal hjärtdiagnoser 
och flest diagnosticerade höga blodtryck. Även Ljungsbro har många diagnos-
er med högt blodtryck. Ekholmen och Såpkullen representerar områden med 
blandad bebyggelse och ägarformer, därmed också en klassmässigt blandad 
befolkning. Ekholmen är den vårdcentral som har minst antal höga blodtryck. 
Såpkullens hjärtdiagnoser och höga blodtryck är de diagnoser på stadsdels-
nivåer som stämmer bäst med vår förförståelse.  Tillsammans med förorts- 
samhället Åby utanför Norrköping, är det Skäggetorp och Hageby där det 
förekommer förhållandevis flest hjärtsjukdomar, men beträffande högt blod-
tryck överraskas vi av att Hageby har få sådana diagnoser. Skäggetorp och 
Hageby byggdes upp under miljonprogramsåren på 1960- och 1970-talen med 
stor andel hyreshus. De har traditionellt karaktäriserats som arbetarområden. 
Efterhand har allt fler invandrare bosatt sig här, alternativt blivit placerade 
som flyktinginvandrare. Klasskaraktären på områdena har alltså etnifierats.

Måttet socioekonomisk tyngd är hämtat från en studie i Läkartidningen 

12  Se figur 2.

Stadsdelar >

Socio-ekonomisk 
tyngd* 

Valla

Uppgift 
saknas

Ljungsbro

2,10

Ekholmen

2,12

Skäggetorp

4,78

Sandbyhov

3,20

Åby

2,63

Såpkullen

3,36

Hageby

3,68

Ingen gymnasie-
utbildning (%)

3,5 7 8 29 12,5 14 18 31

Eftergymnasial 
utbildning (%)

79 52,5 46,5 25 41 35 39 19

Medianinkomst/
mån (tkr) för 
åldrarna 20+

162 351 345,5 179 231,5 288 228,5 163
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från 2010, vars syfte var att analysera lämpliga variabler för ersättning till 
vårdcentralerna.13  Den är baserad på inkomstfördelningen i bostadsområde-
na, men visar en stor samvariation med andra variabler av socio-ekonomisk 
karaktär, till exempel andelen utlandsfödda, andelen lågutbildade och ande-
len äldre.14 Utbildningsnivån i ett alltmer meritokratiskt samhälle är annars 
den mest pålitliga socio-ekonomiska variabeln. Som framgår av tabellen följer 
de redovisade utbildningsvariablerna, med ett undantag, den antagna gradi-
enten. När det gäller personer utan gymnasieutbildning har således Valla och 
Sandbyhov, som förväntat, de lägsta värdena. De följande områdena följer se-
dan den antagna socio-ekonomiska rangordningen. Beträffande andelen med 
eftergymnasial utbildning är rangordningen den omvända, det vill säga Valla 
och Sandbyhov har de högsta värdena, alltså flest personer med längre utbild-
ning. I Norrköping är de socio-ekonomiska skillnaderna mellan vårdcentrals-
områdena dock inte lika påtagliga som i Linköping.

När det gäller medianinkomsterna följer dessa inte gradienten avseende 
Valla respektive Sandbyhov. Det är troligt att den relativt låga medianinkomst-
en i de centrala delarna av städerna beror bland annat på den höga andel  
studerande, men också att många pensionärer med låg inkomst fortfarande 
bor i innerstädernas stadsdelar. Den nybyggnation som skett i stadskärnorna 
sedan 1990-talet har sannolikt påverkat befolkningssammansättningen i stor 
utsträckning.15  

13  Borgqvist L m fl, Primärvårdsersättning efter socioekonomi eller sjukdomsbörda, Läkartidningen nr 
37, 2010. 

14  Walter L, Eriksson E, A socio-economic classification of small areas in the county of Östergötland, 
Linköping: Centre for Public Health Sciences, 2008. Rapporten visar hur klassifikationen närmare 
är uppbyggd, och där inkomstvariabeln, mera specifikt antalet invånare med inkomster i den högsta 
kvartilen i ett område, har avgörande betydelse för ett områdes socio-ekonomiska status (SES). 

15  Norrköping hade, före den stora saneringen som gjordes under 1960- och 1970-talen, många små 
lägenheter i centrum. Mera exakt hur den socio-ekonomiska sammansättningen har förändrats i 
städerna undersöker vi för närvarande i en pågående studie. Samtidigt skall det betonas att stadsde-
larna inte är helt identiska med vårdcentralsområdena.



16

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att för åren 2005-2009 undersöka om och i så fall hur 
arbetsvillkoren på ett antal vårdcentraler påverkar diagnossättningen när det 
gäller hjärt-kärlrelaterade sjukdomar. Finns det systematiska skillnader i det-
ta arbete mellan vårdcentralerna? Finns det samband mellan diagnossättnin-
gen och arbetsförhållandena? En mera specifik fråga som kräver svar är varför 
den diagnosticerade hjärtsjukligheten inte alltid följer den socioekonomiska 
gradienten mellan vårdcentralerna (se figur 2 ovan).

Frågeställningarna undersöks genom intervjuer med ett antal distrikts-
läkare. Dessa arbetar vid någon av de åtta utvalda vårdcentralerna, varav fyra 
finns i Linköping och fyra i Norrköping. 

De centrala frågorna som ligger till grund för intervjuerna är därför: 

• Hur uppfattas arbetsvillkoren av informanterna ute på de olika vårdcen-
tralerna? 

• Vilken betydelse bedöms arbetsförhållandena ha för vården och – mera 
specifikt – diagnosernas tillförlitlighet? 

• Hur säker anser informanterna att diagnossättningen är avseende sjuk-
domsförekomst när det gäller hjärt-kärlsjukdomar? 
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3. Metod
Studien som presenteras i denna rapport bygger på kvalitativa intervjuer, 40-
80 minuter långa, som huvudsakligen har genomförts med distriktsläkare 
våren 2014.16 Sammanlagt har 14 personer intervjuats. Flera av de intervjuade 
är eller har varit medicinskt ansvariga läkare på sina respektive vårdcentraler, 
vilket som regel innebär att man har lång erfarenhet som läkare. Tre av in-
formanterna var dessutom administrativa vårdcentralchefer. Alla informan-
terna har erfarenheter av arbete på olika vårdcentraler. De flesta har arbetat 
på såväl offentliga som privata vårdcentraler. I ett förberedande skede genom-
fördes dessutom en försöksintervju med en distriktsläkare som har erfaren-
heter från flera vårdcentraler inom och utanför landstinget i Östergötland.17 

De vårdcentraler som är med i intervjustudien är de så kallade Twincen-
tralerna i Linköping och Norrköping.18 Intervjuerna har återkommande berört 
vissa teman, som knyter an till de övergripande frågeställningarna som tidi-
gare redovisats. Det gäller frågeställningar om arbetsvillkor, om vårdtyngden 
på den egna vårdcentralen, kontinuiteten när det gäller läkarbemanning och 
förekomst av hyrläkare. Även ersättningssystemet till vårdcentralerna och dess 
förändringar, uppfattningar om diagnossättningen samt dess relevans för den 
faktiska förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar har varit frågeställningar som 
föranlett många synpunkter. Slutligen har informanterna ombetts kommentera 
de påvisade skillnaderna mellan vårdcentralerna när det gäller hjärt-kärlsjuk-
domar.19 Det är dock värt att uppmärksamma att den sjukdomsstatistik som 
kommenteras i intervjuerna är från åren 2005-2009, alltså mellan fem och nio 
år tillbaks i tiden i förhållande till intervjuernas genomförande, vilket naturligt-
vis är en svaghet med tanke på minnets obeständighet. Motivet för valet av 
dessa år är att vårddatalagrets statistik då hade uppnått en hög grad av tillför-
litlighet. Samtidigt hade det fria vårdvalet ännu inte börjat utnyttjas mer än 
marginellt av patienterna. Diagnosstatistiken för respektive vårdcentral gäller 
alltså därmed enbart patienter boende i ”det egna” vårdcentralsområdet.  

Personerna som intervjuats har minst 12 års erfarenhet av arbete på vård-
central och arbetade, endast med undantag av försöksinformanten, vid någon 
av dessa Twin-centraler vid intervjutillfället. Informanternas anställningstid, 
vid den specifika vårdcentral som varit i fokus vid respektive intervju, varierar 
från fyra till trettio år. Manliga och kvinnliga informanter är jämnt represen-
terade, sju män och lika många kvinnor. Personernas ålder varierar mellan 35 
och 71 år. 
16 En informant är inte läkare men har långvarig och bred erfarenhet av sjukvård och sjukvårdsadministra-

tion som vårdcentralschef.
17 Vid intervjutillfället var personen anställd vid en privat vårdcentral och således inte på någon av de för 

undersökningen aktuella vårdcentralerna.
18 Vårdcentralerna som är med i samarbetet har beredvilligt medverkat för att få fram informanter, mate-

rial etc. Twin cities är ett begrepp som använts framför allt i England och Skottland, vid komparativ 
forskning på grannstäder som är jämförbara i storlek men har socialt och ekonomiskt olika befolknin-
gar och dessutom är olika i ett socialhistoriskt perspektiv.

19 Se figur 2. Se även not 13, Borgqvist L m fl, artikel i Läkartidningen nr 37, 2010, särskilt figurerna 7 
och 8.
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4. Resultat och analys 
Vad är viktigt för att kunna bedriva en god och relevant vård, i synnerhet när 
det gäller hjärt-kärlsjukdomar och förstadier till dessa? Vilka är hindren? 
Så kan intervjufrågeställningarna sammanfattas. Här redovisas förklaringar 
och orsaker som informanterna ansåg viktigast beträffande samband mellan 
hjärtdiagnoser och arbetsvillkoren för läkarna på vårdcentralerna.20 Analysen 
bygger på de mera frekventa uppfattningarna som informanterna har redovi-
sat. 

Läkarförsörjningens och kontinuitetens betydelse
God läkartillgång och kontinuitet tycks vara helt centralt för arbetstrivsel, di-
agnossättning och vårdkvalité överhuvudtaget. Bilden som framtonar efter att 
intervjuerna genomförts, är att det finns en förhållandevis god läkartillgång 
och kontinuitet på Åby vårdcentral, liksom på Valla och Ekholmens vårdcen-
traler, samt på senare tid också i Ljungsbro. Den sistnämnda vårdcentralen 
hade vissa problem under några år i början av 2000-talet, men har under de 
senaste tio åren stabiliserats när det gäller läkarförsörjningen. Svårare är situ-
ationen för vårdcentralerna i de centrala delarna av Norrköping, Sandbyhov 
och Såpkullen, samt i miljonprogramområdet i Linköping, Skäggetorp. Mot-
svarande invandrartäta område i Norrköping, Hageby, har bättre läkarkonti-
nuitet vid sin vårdcentral, mycket beroende på att seniora läkare har fortsatt 
att tjänstgöra efter uppnådd pensionsålder. Vid vårdcentralen i Skäggetorp 
har man sedan 2008 visserligen med goda resultat etablerat en utbildnings-
central för läkarstudenter. Det innebär att sex studenter har ansvar för att un-
der handledning bedriva vård motsvarande två heltidstjänster. Fortfarande, 
våren 2014, när intervjuerna är genomförda, har man dock svår brist på läkare 
och är kraftigt beroende av inhyrda läkare.

Svårigheterna har de senaste åren blivit nästan lika stora i centrala 
Norrköping, vid Sandbyhovs och Såpkullens vårdcentraler, som i Skäggetorp. 
Detta är en följd av organisatoriska förändringar av primärvården i centra-
la Norrköping. Särskilt efter 2010 har situationen förvärrats. Det fria vård-
valet blev då obligatoriskt och det lagstiftades om rätt till fri etablering av 
primärvård och detta uppmuntrades av den dåvarande landstingsledningen. 
En omstrukturering av primärvården blev nödvändig och genomfördes 2011. 
Detta delvis på grund av ägarbyten på privata vårdcentraler, men framför 
allt därför att ett par landstingsdrivna vårdcentraler stängdes, efter mycket 
turbulens. Patienter vid dessa vårdcentraler blev, med mycket kort varsel, 
överflyttade till de tre kvarvarande landstingsägda centrala vårdcentralerna i 
Norrköpings innerstad. Konsekvensen blev en allt större vårdtyngd på de cen-
trala vårdcentralerna i Norrköping, vilket senare ytterligare accentuerats. 21

20  Det bör betonas att bilden som redovisas är en ögonblicksbild från våren 2014 när intervjuerna 
gjordes. 

21  Samtal med primärvårdchefen Margareta Swartz, 21/10 2014.



19

Enligt flera av informanterna har resultatet blivit att de tungt belastade 
landstingsdrivna vårdcentralerna har haft svårt att hinna med återkommande 
patientbesök och uppföljning av patienter med hjärtbesvär.22  De uppger att 
man helt enkelt inte hinner, framför allt på grund av de ökande politiska 
kraven på tillgänglighet till ett första läkarbesök. Detta har fått konsekven-
ser för hjärtsjuka patienter, som behöver regelbunden kontakt och uppfölj- 
ning. Tillgänglighetskraven infördes genom en överenskommelse mellan då-
varande Landstingsförbundet och regeringen i början av 2000-talet efter en 
lång offentlig diskussion och kritik mot växande köer i vården. Överenskom-
melsen förnyades årligen och skärptes allt mer för att slutligen bli en del av 
hälso- och sjukvårdslagen 2010. Problemet med de skärpta tillgänglighets-
kraven och därmed en ökad vårdtyngd, illustreras väl med följande citat från 
en av informanterna:

Vi har i snitt mellan 20 och 40 besökstider per dag och vi är tre-
fyra personer (läkare, min anmärkning) kanske. Men kanske vi 
har upp till 250 telefonsamtal i kön på morgonen och alla tider 
(informanten avser läkartider, min anm.) är bokade. Det betyder 
att de (mottagningssköterskor, min anm.) som sitter i telefonen, 
har inget annat att göra än att prioritera bort dom som ringer. Och 
det är inte bra.23

Informanterna säger sig också uppleva svårigheter att hinna med att doku-
mentera diagnoser i enlighet med allt fler ställda krav från huvudmannen och 
granskande myndigheter. Pressen att hinna med alla mottagningsbesök är stor 
och har fått prioriteras allt mer i takt med krav från politiskt håll. Bristande 
dokumentation leder emellertid till att ersättningen till vårdcentralerna blir 
mindre och en nedåtgående spiral riskerar att bli en konsekvens för den berör-
da vårdcentralen. Detta innebär sämre arbetsvillkor, större svårigheter att re-
krytera personal, risk för dåligt rykte och därmed färre patienter, vilket i sin 
tur genererar ytterligare sämre ersättning. 

Informanterna bedömer att läkarkontinuiteten är en avgörande faktor för 
möjligheterna att bedriva en god vård för alla som är knutna till vårdcentralen. 
Med en bättre läkarkontinuitet ökar också möjligheterna att regelbundet göra 
fler uppföljningar av hjärt-kärlpatienter i riskzonen, något som skulle kunna 
förhindra åtgärdbara sjukdomar och därmed för tidig död.24

Förekomst av hyrläkare påverkar vården negativt
Arbetsvillkoren på vårdcentralerna har förändrats över tid. Enligt forsknin-
gen inom området har arbetsmängd och stress blivit större sedan 1990-ta-

22  Se till exempel intervjuerna med Lkpg 1, 24/4 2014, särskilt om läkarförsörjning och kontinuitet, samt 
Nkpg 3;1 26/5 2014, särskilt om konsekvenserna av nedläggningarna av vårdcentraler i Norrköping. Se 
även Thorslund M, ”Det nygamla gränssnittet”, i Blomqvist P (red), Organisation och politisk styrning 
inom svensk sjukvård, SNS 2007

23  intervju med Nkpg 3;1 26/5 2014.
24 Intervjuer med Lkpg 2 13/5 2014 och Lkpg 4 27/5 2014, samt Nkpg 2;1 23/4 2014, Nkpg 2;3 23/4 

2014 och Nkpg 4 29/4 2014.
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let.25 Flera vårdcentraler, särskilt i mindre attraktiva områden och med stor 
vårdtyngd, har svårigheter att tillsätta läkartjänster. Det får efterhand även 
till följd att anställda läkare väljer att säga upp sig, och söker andra typer av 
tjänster, rent utav som hyrläkare. De berörda vårdcentralerna hamnar lätt i 
en nedåtgående spiral, där en tung arbetssituation leder till avhopp som gör 
arbetstyngden än svårare för de kvarvarande läkarna, vilket i sin tur riskerar 
att leda till att ännu fler slutar. För att tillgodose de akuta behoven har vård-
centralerna tvingats att anlita så kallade hyrläkare, det vill säga läkare som 
arbetar kortare perioder på en viss vårdcentral. Särskilda bemanningsföretag 
har specialiserat sig på att rekrytera och hyra ut läkare. Kostnaderna för hyr-
läkare tenderar att kraftigt fördyra vården. Enligt uppgift från primärvårds-
chefen i Norrköping kostar hyrläkare 160 % av vad en tillsvidareanställd  
distriktsläkare kostar.26 Primärvården, särskilt i vårdtunga områden, har  
under 2000-talet blivit alltmer beroende av detta dyrare hyrläkarsystem.27

Hyrläkare får i praktiken också huvudsakligen arbeta med att ta emot 
nybesök. De mera komplicerade patientfallen, liksom ansvaret för patienter 
på vårdhem och särskilt boende, som kräver mera kännedom om området och 
befolkningen, faller med nödvändighet på den ordinarie läkarbesättningen. 
De flesta vårdcentraler försöker i det längsta att hitta alternativ till att anställa 
hyrläkare, men allt oftare tvingas man på de mest utsatta vårdcentralerna ta 
till detta för att överhuvudtaget kunna erbjuda läkartid.28

Ledningsfunktion och ökad styrning 
En annan viktig faktor för en välfungerande vårdcentral som nämns av in-
formanterna, är ledningens roll. En bra ledning kännetecknas, enligt flera 
informanter, av att man är mån om personalens delaktighet, och försöker ge 
utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling bland annat genom att ge 
möjlighet till gemensam reflektion kring diagnoser och lämplig behandling.29 
Möjligheterna till detta försvåras – utöver av bristande läkarkontinuitet – även 
när styrning och regler utifrån och uppifrån begränsar handlingsutrymmet. 
De flesta informanterna anser, att krav på utvärderingar och dokumentation 

25  Bejerot E, Härenstam A, Styrsystem, effektivitet och arbetsvillkor: Akademikers syn på organisations-
förändringar, Arbetsmiljöinstitutet, 1993. Berglund T, Läkares syn på sin arbetssituation – resultat 
från intervjuundersökningar, kapitel i Bengt Furåker (red) Arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse, 
Göteborgs Universitet forskningsrapport nr 130, GUPnr 44163, 2003; Kankonen T, Bejerot E, Has-
selblad H, Den osynliggjorda praktiken: Läkares berättelser om kårens inflytande över utvecklingen 
i organisationen, Programnummer AR 27, 2011; Hansson N, Arbetsvillkor i privat och offentlig 
sjukvård: Implikationer för personalens attityder och hälsa, Stockholms Universitet, psykologiska 
institutionen, 2014; En bra översikt över arbetsvillkor, organisation och styrning finns i Blomqvist 
P (red), Vem styr vården? Särskilt kapitel 3 Anell A Varför är det så svårt att styra sjukvården? 
Medicinsk specialisering och professionens intressen, SNS, 2007

26 Mailutbyte med Margareta Swartz, okt-nov 2014.
27 Enligt Margareta Swartz uppgick kostnaderna för hyrläkare i hennes ansvarsområde – östra länsdelen 

av Östergötland - till cirka 16 miljoner kronor under 2014, vilket utgör mer än 20 procent av läkar-
lönerna i Norrköping och angränsande kommuner.

28 Intervju Nkpg 4 29/4 2014.
29 Försöksintervju 8/1 2014 samt Nkpg 2;3 23/4 2014 och Lkpg 2 13/5 2014
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har ökat. Detta ökar pressen och arbetsvolymen på vårdcentralerna.30 

Ersättningssystemen påverkar, men i fel riktning
Ersättningen till vårdcentralerna har förändrats i omgångar. Först från ett 
system där ersättningen i huvudsak varit knuten till vårdcentralsområdet, det 
vill säga antalet personer, åldersstruktur och bedömd socio-ekonomisk status 
på befolkningen i respektive område, till ett kapiteringssystem, det vill säga 
ersättning efter antal listade patienter vid en vårdcentral. Kapiteringssystem-
et infördes från år 2006. Vårdcentralen fick då betalt efter antalet personer 
listade vid en viss vårdcentral där främst antalet patienter och deras ålder, 
men också i någon mån patienternas sociala och ekonomiska ställning, vik-
tades. Från år 2010 ändrades ersättningssystemet igen. Från det här året har 
diagnosrelaterad ersättning, det så kallade ACG-systemet, införts successivt.31 

En informant redovisade konsekvenserna för det sannolikt socialt tyngsta 
området i Östergötland, Skäggetorp, där övergången från kapiteringssys-
temet med socio-ekonomiska kriterier till diagnosrelaterad ersättning, får 
svåra ekonomiska konsekvenser. Det handlar om sämre intäkter motsvarande 
flera miljoner per år. På en direkt fråga om inte vårdcentralen blir kompen-
serad för att besöken tar längre tid när socio-ekonomisk tyngd och etnicitet är 
påtaglig, svarade min informant:

Det var så tidigare, men i och med att man inför ACG-ersättning 
så är det diagnoserna som styr och inte längre den socioekono-
miska tyngden för området som avgör ersättningen. Vi vet att vår 
vårdcentral är det socialt tyngsta området i Östergötland och på 
så sätt faller flera miljoner bort som vi går i underskott i fram-
tiden. 32 

ACG-systemet innebär, enligt informanterna, att det blivit viktigt att sätta di-
agnoser inte enbart på det som är relevant och som patienten har sökt sin 

30 Intervju Nkpg 4 29/4 2014. Se även Berglund, T, Läkares syn på sin arbetssituation – resultat från 
intervjuundersökningen, kapitel i Furåker B, Arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse, Sociologiska 
institutionen, Göteborgs Universitet, forskningsrapport nr 170, GUPnr 44163, 2003, samt Bejerot, E, 
m fl, Läkarkåren – en profession med allt mindre stöd och inflytande: Enkätstudie av svenska läkares 
arbetsmiljö 1992 och 2010, Läkartidningen, 2011.

31 Fram till 2006 var ersättningen till vårdcentralerna i huvudsak områdesbaserad, men successivt 
infördes kapitering i samband med införandet av det fria vårdvalet. Från och med 2010 och framåt 
har diagnosrelaterade ersättningar (Adjusted Clinical Groups, ACG) successivt ersatt kapitering-
sersättning. Uppgifterna bygger på samtal 21/10  2014, med Margareta Swartz och kompletterande 
mailkontakter. 

32 Intervju med Lkpg 4 27/5 2014. Se även intervju Nkpg 3;1 26/5 2014, som lyfter fram liknande kritik 
som i citatet ovan. Dessutom påpekas, i den sistnämnda intervjun, att ersättningen för licensavtalet 
när det gäller ACG kostar betydande belopp varje år. En procent av landstingets utbetalningar till 
vårdcentralerna betalas årligen ut till företaget som sålt licensavtalet och uppdateringen av detta, 
enligt informantens uppgift. En intressant artikel som analyserar olika ersättningssystem är Borgqvist 
L, m fl Primärvårdsersättning efter socioekonomi eller sjukdomsbörda, Läkartidningen nr 37, 2010. 
Artikeln bekräftar mina informanters uppfattningar att vårdcentraler med tunga socioekonomiska 
förhållanden förlorar på diagnosrelaterade ersättningssystem.
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läkare för, utan också andra diagnoser som går att dokumentera.33 Ekonomis-
ka incitament leder därmed till att orimligt mycket tid kan gå åt till att ställa 
diagnoser samt att dokumentera dessa. Man hävdar att det finns en konflikt 
mellan noggrann dokumentation och antal patientbesök. Om man prioriterar 
patientbesök och därmed ”underdiagnostiserar” blir ersättningen till dessa 
vårdcentraler sämre och en nedåtgående spiral förvärras. Det finns således 
en frestelse att man istället drar ned på antalet besök och ”överdiagnostis-
erar” utifrån ekonomiska incitament, alltså mer än vad som är relevant utifrån 
medicinska perspektiv. Här ges några exempel utifrån intervjuerna: 

Det betyder att folk (läkare, min anm) jagar diagnoser som inte är 
till gagn för patienten.  Det blir för mycket energi som går åt att 
hitta diagnoser.34 

…men nu får man betalt efter diagnoser, och det betyder att man 
glider lite på sina referenser och kanske är man lite frikostig med 
sina diagnoser.35 

…till exempel social fobi har blivit en stor grupp och fördubblats 
bara för att man ändrat ersättningssystemet.36 

Ovanstående hävdades av några av mina informanter, som dessutom menade 
att denna snedvridning och byråkratisering, med hänsynstagande till ekono-
miska incitament, är mera vanligt förekommande på privata vårdcentraler än 
på landstingsdrivna.37 Liknande kritik mot ersättningssystemen lyfts också 
fram i Riksrevisionens framlagda rapport, Primärvårdens styrning – efter be-
hov eller efterfrågan? 38 

Diagnossättningens tillförlitlighet
Statistik över såväl sjukdomar- som dödlighet är förenade med dilemman 
inom sjukvården och därmed också för hälsoforskningen eftersom diag-
nossättningen inte alltid är självklar och felrapportering förekommer. För att 
förstå informanternas resonemang behövs en beskrivning och analys av di-
agnossättandet. Dödligheten är definitiv, men diagnostiken i samband med 
dödsattestens utfärdande kan vara nog så problematisk ofta med angivande 
av primär- och sekundär (definitiv) dödsorsak. Sjukdomstillstånd och diag-

33 Intervju Nkpg 2;1, den 23/4 2014: ”det som ska sättas på pränt…nånting som inte enbart är en 
fackmässig bedömning utan nånting som direkt påverkar budgeten” (för vårdcentralen, min anm.) 
citat från transkriptionen sid 3. Sagt när ersättningssystemet är uppe till diskussion, mera specifikt 
prestationsbaserad ersättning baserad på antal diagnoser och diagnosgrupper.  Se även intervjuerna 
Nkpg 3;1, sid 5 i transkriptionen och Lkpg 1 den 24/4, sid 3 i transkriptionen. 

34 Intervju med Lkpg 1, den 24/4 2014, sid 3 i transkriberingen.
35 Intervju med Nkpg 3;1, den 26/5 2014, sid 5 i transkriberingen.
36 Intervju med Nkpg 3;1, den 26/5 2014, sid 6 i transkriberingen.
37 En av informanterna – Nkpg 2;1 23/4 2014 – underbygger sina kritiska uttalanden med hänvisning 

till vetenskapliga artiklar, se t ex Lindström, K, Engström S, ACG – Kejsarens nya kläder, Allmän 
Medicin 4/2013. Intervju Nkpg 3;2 18/5 2014 lyfter kritiskt fram det administrativa merarbete som 
ACG-systemet medfört. Det bör tilläggas att frågan om ACG är kontroversiell och ett hett ämne inom 
läkarkåren, se t ex debatten mellan Kjell Lindström och Karin Träff Nordström i Allmän Medicin 
3/2013.

38 RiR 2014:22, se sammanfattningen och kapitel 5 och 6.
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noser av dessa är emellertid sannolikt osäkrare än dödsattester, enligt mina 
informanter.39 De kan påverkas av såväl under- som överrapportering bland 
annat till följd av ersättningssystemens utformning, men också beroende på 
arbetsbelastning och stress.40

   Diagnoser sätts utifrån olika syften och traditioner. Självklart strävar 
man efter att sätta diagnoserna först och främst utifrån ett patientperspektiv 
där det gäller att utifrån indikationer från samtal, men också provtagning-
ar, kunna fastställa vilken sjukdom som patienten lider av. Men diagnoser 
styrs också av ICD-systemet, som är ett internationellt klassifikationssystem 
som syftar till att skapa enhetliga underlag från vården i Sverige och i världen 
främst för forskningssyfte. Dessa bägge perspektiv på diagnoser kan komma 
i konflikt, eftersom det ofta är svårt att fånga patientens upplevda symptom i 
ett inrutat system. ICD-systemet revideras också över tid, i takt med allt större 
noggrannhet men också som följd av livsstilsförändringar och medicinska 
landvinningar. 41 

Utöver detta tillkommer den politiska ambitionen att styra genom ekono-
miska incitament, vilket av flera informanter upplevs ineffektivt och som onö-
dig administration.42 Detta innebär också att ersättningssystem har införts 
som ekonomiskt stödjer vissa handlingssätt. Här ska ges ett par exempel: 

Ja, plötsligt är det som ska sättas på pränt någonting som inte 
enbart är en fackmässig bedömning utan någonting som direkt 
påverkar budgeten.43 

Vårdcentralens ersättning premieras alltså av antalet diagnoser och diagnos-
grupper, ju fler dokumenterade diagnoser och diagnosgrupper som redovisas 
desto högre ersättning. 

Antalet FAR (fysisk aktivitet på recept) är en annan företeelse 
som påverkar. Därigenom anses man redovisa mål och mått som 
rör en bättre hälsa för patienten. Ju fler FAR-recept desto högre 
blir ersättningen.44  

Denna politiska styrning genom ekonomiska incitament är kontroversiell 
för de flesta av informanterna. Många av informanterna formulerar också en 
nedgörande kritik av systemet, såväl när det gäller kravet på diagnosdoku-
mentation som när det gäller dokumentation av specifika åtgärder.45  

39 Intervju Nkpg 3;2 18/6 2014
40 Intervju Nkpg 2;1 23/4 2014, Nkpg 3;1 26/5 2014, och Nkpg 3;2 18/6 2014
41 Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för 

att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar 
och analyser. Förkortningen uttytt på engelska är International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems. Se vidare på Socialstyrelsens hemsida.

42 Intervju Nkpg 3;2 18/6 2014, Intervju Nkpg 2;3 23/4, 2014 samt Lkpg 2 13/5 2014.
43 Intervju Nkpg 2;1 23/4 2014
44 Intervju Nkpg 2;1 23/4 2014
45 …”men nu får man betalt efter diagnoser, och det betyder att man glider lite på sina referenser och 

kanske är lite frikostig med sina diagnoser.” sid 5 från transkribering av intervju Nkpg 3;1 26/5 
2014. ”…till exempel social fobi har blivit en stor grupp och fördubblats bara för att man ändrat 
ersättningssystemet.” sid 6 från transkribering av intervju Nkpg 3;1 26/5 2014. Se även intervju Lkpg 
1,24/4 2014, sid 3 i transkribering och intervju Lkpg 2 13/5 2014, sid 6 och 10 i transkribering.
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Så här sammanfattar en av informanterna konsekvenserna av ersättningssys-
temets utformning:

Patientens agenda och egen definierade och upplevda behov möts 
av vår organisation med prestations- och ekonomiska incitament 
för att inte lägga vikt på hur patienten mår….Bara vi har doku-
menterat rökning och erbjudit rökavvänjning så får vi pengar 
och ära. Så det finns mycket i hela organisationen som inte möter 
verkliga behov.46

Även när diagnoserna är korrekta finns det fortfarande fallgropar vid bedöm-
ningen av statistiken, vilket har påpekats av en informant. En möjlig felkälla 
är att samma patient kan bli redovisad två gånger i statistiken från en vård-
central – såväl angina pectoris (kärlkramp) som ischemisk hjärtsjukdom 
(sjukdomstillstånd med otillräcklig blodtillförsel till hjärtat) – medan en an-
nan vårdcentral endast redovisar patienten en gång, företrädesvis med den 
diagnos som först uppträder. Båda förhållningssätten anses korrekta, men 
om policyn är olika på vårdcentralerna finns här risk för ett systematiskt fel i 
statistiken.47

Politiska och administrativa beslut motverkar varandra
Kraven på tillgänglighet har skärpts genom politiska beslut.48 Rätten att träffa 
en allmänläkare på vårdcentral inom sju dagar har haft en kraftigt styrande 
effekt. Antalet nybesök ökar på så sätt, men ofta på bekostnad av färre åter-
besök liksom längre tid för återkommande uppföljningar av kronikergrupper. 
Detta åskådliggörs på ett talande sätt i nedanstående citat;

Det har svällt upp väldigt väldigt mycket. Det är hela tiden - om 
man säger – förr, då visste man, man hade sina patienter, man 
hade sina väntelistor, man hade sina kroniker - sen har det smugit 
sig på. I takt med att sjukhusen dragit ner på sina mottagningar så 
har vi (inom primärvården, min anm.) fått fler och fler. Hjärtpa-
tienter, dom får en hjärtinfarkt och sin behandling på sjukhuset, 
dom får sin första kontroll på kardiologen, men sen är dom ut-
slängda, till oss. Och sen har vi dom här kraven på att alla ska ha 
rätt att komma till läkare inom sju dagar. Och det är helt orimligt. 
Tidigare kunde vi prioritera, och det försöker vi fortfarande, sam-
tidigt som man får missnöje. Patienterna vet att dom har rätt att 
komma till läkare inom sju dagar. Det är inte så att vi inte förstår, 
tillgänglighet är viktigt, men samtidigt ska vi ta hand om dom 
som är svårast sjuka. Det är inte så, det är helt enkelt för mycket.49 

46  Från intervjun Nkpg 2;1 23/4 2014 
47 Ur mail 21/11 2014 från en av informanterna, Johan Walan, distriktsläkare Ekholmens vårdcentral.
48 Den nationella vårdgarantin bland annat med kravet på att få träffa en läkare inom sju dagar, blev en 

del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2010, men fanns som överenskommelse mellan Regeringen 
och Sveriges kommuner och landsting redan från år 2001. Denna överenskommelse omförhandlades 
årligen och stramades successivt upp, för att slutligen bli en del av HSL 2010.

49 Intervju Lkpg 2 13/5 2014 
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En patientgrupp som har behov av regelbunden uppföljning är hjärt-kärl-
patienter eller personer med sjukdomar som ofta leder till allvarliga hjärt-
kärlsjukdomar.  Dessa får ofta längre väntetider när trycket på en vårdcentral 
är stort. Även patienter på vårdhem och särskilda boenden tenderar att få stå 
tillbaks. Detta förhållande är en konsekvens av lagstyrda och konkreta till-
gänglighetskrav där kraven på att träffa nya patienter inom sju dagar blir vik-
tigare än de patienter som behöver regelbunden uppföljning, men vars situa-
tion inte på samma konkreta sätt reglerats i sjukvårdslagen.50

En annan stressfaktor, som betonas av flera informanter, är sjukhusens 
återremisser till vårdcentralerna. Sjukhusklinikerna genomför undersökning-
ar och nödvändiga initiala behandlingar av remitterade patienter, därefter 
skickas patienten hem eller till särskilt boende. Den fortsatta behandlingen 
sker genom att patienterna i allt högre utsträckning återremitteras till vård-
centralerna med riktlinjer och anvisningar gällande den fortsatta behandlin-
gen. Åtminstone upplevs det så av flera av mina informanter. Denna situation 
med allt tidigare hemgång för gamla och ofta multisjuka patienter, leder till ir-
ritation inom primärvården, dels på grund av den ökande arbetsbelastningen, 
dels eftersom det upplevs som att man blir styrd av slutenvården, och därmed 
begränsad när det gäller det egna handlingsutrymmet.51 

Hur enskilda läkare på vårdcentralerna prioriterar i sitt arbete varierar en 
hel del enligt informanternas bedömningar. Delvis är detta en följd av patient-
strukturen, men också av olika traditioner och intressen på de olika vårdcen-
tralerna. Det finns utrymme för specialintressen och forskningsprojekt hos 
intresserad personal.52  

Men det finns också en missriktad styrning som leder till felaktiga priorit-
eringar enligt vissa av informanterna. Det förebyggande och preventiva arbe-
tet anses på sina håll ta onödigt mycket tid och innebär enligt några av mina 
informanter en felprioritering av läkartiden. En av informanterna ansåg till 
exempel, att tiden alltför mycket upptas av att stödja medelklassens ”fitness-
ambitioner” på bekostnad av äldre svårt sjuka med arbetarklassbakgrund.53

50 Intervju Lkpg 1, 24/4 2014 som emellertid också ger exempel på att man lyckats prioritera hembesök 
hos vissa äldre med stora uppföljningsbehov. 

51  Intervju Lkpg 2, 13/5 2014. När det gäller gränssnitt mellan sluten vård på sjukhusen och 
primärvården och återremisser till primärvården varierar detta, bland annat beroende på status och 
stridbarhet hos olika distriktsläkare1, se exempelvis intervju Lkpg 3;2, 9/4 2014.

52 Ett exempel finns i intervjun Nkpg 2;3, 23/4 2014, som lyfter fram dels att man undersökte alla miss-
tänkta hjärtsviktspatienter med ultraljud under en tid i början av 2000-talet för att komma till rätta 
med feldiagnoser, dels hur man jobbat systematiskt med kvalitétssäkring av diagnoserna under lång 
tid. Dessa initiativ berodde till en del på ett starkt engagemang hos informanten själv och några kol-
legor, dels på ett upplevt patientbehov, långt innan ersättningssystemet knöts till diagnossättningen.

53 Intervju Nkpg 2;1, 23/4 2014, som framför att friskvårdstrenden har medfört att det har blivit ett 
mode att uppmuntra en relativt välmående medelklass med till exempel motion på recept. Detta 
på bekostnad av patienter med betydligt större vårdbehov. Meningarna är dock delade inom kåren. 
Diskussionen om FAR har varit långvarig och het, bland annat i Läkartidningen i anslutning till dist-
riktsläkarföreningens senaste årsmöte, hösten 2013. I huvudsak är dock artiklarna där betydligt mera 
positiva än bland mina informanter. Totalt finns det 5662 artiklar i Läkartidningens arkiv i ämnet.
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Situationen vid särskilt utsatta vårdcentraler
Skäggetorp i Linköping har en speciell situation, som har förvärrats och  
blivit allt besvärligare. Det handlar i grunden om en stadsdel där arbetslöshet 
och fattigdom har skapat frustration och motsättningar. Detta har förvärrats 
med en ökande och etniskt präglad gängkriminalitet och en våldsbenägen-
het som följd.  Frustrationen riktar sig även mot överhet och myndigheter, 
dit vårdcentralen också kan räknas. I kombination med språksvårigheter 
och kulturkrockar skapar detta problem för en underbemannad vårdcentral.  
Missförstånd och besvikelse över förväntad medicinering har medfört hot om 
fysiskt våld.  Säkerhetsrutiner och behov av vaktpersonal är sådant som det 
behöver fattas beslut om i vardagen.54 

Hageby i Norrköping har en motsvarande patientstruktur som Skägge-
torp. Där har emellertid arbetsklimatet utvecklats positivt och de sociala 
problemen är mindre. Invandring och flyktingmottagande har funnits längre 
tid och i större utsträckning i Norrköping än i Linköping, vilket gör att rutiner 
och samarbete mellan olika aktörer är mera utvecklat. Läkarförsörjningen är 
bättre i Hageby jämfört med Skäggetorp, men det är till stor del avhängigt att 
seniora läkare valt att stanna kvar flera år efter uppnådd pensionsålder. Sam-
arbetet med kommunen är också betydligt mera utvecklat såväl i jämförelse 
med Skäggetorp som med andra vårdcentraler i Norrköping.55 

Även Sandbyhov och Såpkullen i Norrköping har stora problem med 
läkarförsörjningen. Detta har accentuerats efter den omstrukturering av 
primärvården som genomfördes 2011. En kraftig ökning av listade patienter 
ägde rum vid nedläggningen av två vårdcentraler. ”Över en natt” fördes 12 000 
patienter över till de tre kvarvarande centralt belägna och offentliga vårdcen-
tralerna. Det innebar en dramatisk ökning av arbetsbelastningen. Sandbyhov 
fick ta emot ytterligare 4 000 patienter, och till Såpkullen ökade patientan-
talet ännu mer. Någon motsvarande överföring eller nyrekrytering av läkare 
till de berörda vårdcentralerna gjordes inte, vilket naturligtvis orsakade stora 
svårigheter och en besvärlig arbetssituation. Det verkar som att Hageby har 
varit mindre påverkat av turbulensen. Överföringen av patienter till den vård-
centralen var dock något mindre.56 

För att åskådliggöra de viktigaste intrycken från intervjuerna samman-
fattas detta här i tabellform. Syftet är att lyfta fram de viktigaste faktorerna 
som enligt informanterna är centrala för arbetsvillkoren och möjligheterna 
att göra ett bra arbete. Kategoriseringen är gjord med utgångspunkt från de 
framförda synpunkterna under intervjuerna.

54 Intervju med Lkpg 4, 27/5 2014 
55 Intervju med Nkpg 4 29/4 och primärvårdschef Margareta Swartz 21/10 2014
56 Intervjuer med Nkpg 3;1, 26/5 2014, Nkpg 3;2, 18/6 2014, samt Nkpg 1;1, 26/5 2014. Bekräftat vid 

samtal med primärvårdschef Margareta Swartz, 21/10 2014.
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Tabell 2: Viktiga företeelser/variabler för vårdcentralernas funktionalitet 
samt vårdtyngd, våren 2014

Anm: De romerska siffrorna anger i vilken grad som variablerna är tillgodosedda med utgångs-
punkt från informanternas berättelser; 
 I =  förhållandevis väl tillgodosedda variabler och begränsade  
  problem, förhållandevis mindre vårdtyngd
 II =  viss (tidvis) brist/problem, relativt omfattande vårdtyngd

 III =  vanligtvis brist/problem, mycket stor vårdtyngd

Med vårdtyngd avses informanternas bedömning av arbetsbelastningen med 
utgångspunkt från patienternas sammantagna sjukdomsbehov på respektive 
vårdcentral.

Med specifika problem avses till exempel sådant som plötsliga och drama-
tiska organisationsförändringar, eller att vårdcentraler behöver hjälp av vakt-
bolag därför att personalen känner sig hotad.

Vc/företeelser Läkartillgång Kontinuitet Tid för 
diagnos-
sättning

Specifika 
problem

Vårdtyngd

Valla I I II I II

Ljungsbro I II II I II

Ekholmen I I I I II

Skäggetorp III III III III III

Sandbyhov III II III III III

Åby I I I I II

Såpkullen III III III III III

Hageby II II II II III
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5. Diskussion och slutsatser
Ett syfte med föreliggande studie har varit att undersöka om erfarna läkare 
kan ge relevanta förklaringar på forskningsfrågan: Varför följer inte den di-
agnostiserade hjärtsjukligheten i vårdcentralsområdena en social gradient?

Enligt informanterna beror detta delvis på att arbetsvillkor och vårdtyngd 
är olika mellan vårdcentralerna. Det innebär till exempel, att en vårdcentral 
som fungerar väl och har en god läkarförsörjning har mer tid att följa upp 
sina patienter. Därmed upptäcks och dokumenteras fler hjärtsjukdomar än 
vad som är fallet på en vårdcentral där arbetsförhållandena är sämre. Detta 
oavsett patienternas socio-ekonomiska status (se figur 2). 

Det framkommer tydligt av intervjuerna att såväl ersättningssystemens 
utformning till vårdcentralerna som läkarnas och den andra vårdperso- 
nalens arbetsvillkor upplevs ha betydelse för kvalitén på vården.  Framför allt 
är möjligheterna att upprätthålla kontinuitet i läkarförsörjningen viktigt och 
påverkar vårdkvalitén positivt, inte minst för hjärtsjuka. Vårdcentraler med 
en bättre läkarförsörjning och stabilare läkarkontinuitet finns ofta, men inte 
alltid, i de mera välbärgade stadsdelarna. En god läkarförsörjning och goda 
arbetsförhållanden kan alltså leda till att fler hjärtkärldiagnoser dokumen-
teras i en välsituerad stadsdel än i ett fattigt och socialt utsatt område. 

Av de här representerade åtta stadsdelarna, är hjärtkärldiagnoserna allra 
flest i det område, Skäggetorp, som har en befolkning med svårast socio-eko-
nomiska omständigheter. Som god tvåa kommer emellertid Åby vårdcentral 
(se figur 2), där befolkningen generellt har betydligt bättre socio-ekonomiska 
omständigheter. 

En annan frågeställning var att ta reda på informanternas uppfattning av 
sjukdomsdiagnosernas tillförlitlighet. Det som är tydligt genom intervjuerna 
är att informanterna anser att sjukdomsdiagnoserna inte är ett tillförlitligt 
mått på förekomsten av hjärtsjukdomar. Sätt den statistiken i giftskåpet, är 
den drastiska kommentaren från en av mina informanter.57

Det finns en annan betydande skillnad när det gäller hjärtkärldiagnoserna, 
mellan medelklassområdena, exempelvis förorten Åby, och miljonprogram-
områdena, särskilt Skäggetorp. Hjärtinfarkterna utgör den största andelen 
av de dokumenterade hjärtdiagnoserna på de socio-ekonomiskt mera utsatta 
vårdcentralerna (se figur 2). De allra flesta infarkter konstateras och diag-
nostiseras emellertid på sjukhusets hjärtkliniker och inte på vårdcentralerna. 
Man har således inte alltid uppmärksammat förstadier till hjärtinfarkt ute 
på vårdcentralerna. Vissa individer, företrädesvis från arbetarklass, söker 
också vård i mindre utsträckning. Sämre socio-ekonomiska omständigheter 
slår således igenom i form av mera frekvent och allvarlig hjärtsjuklighet, men 

57 Intervju med Nkpg 1;2 den 10 juni 2014
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det gör även pressade arbetsförhållanden på vårdcentralerna. När arbetssitu-
ationen blir tyngre hinns inte återbesök och uppföljningar av patienter alltid 
med och patienter med förstadier till hjärtkärlsjukdomar riskerar att få sitt 
sjukdomstillstånd förvärrat. 

Hjärt-kärldiagnoserna är något fler i Linköpings olika stadsdelar än i de-
ras motsvarigheter i Norrköping. En möjlig förklaring till att diagnoserna är 
fler i Linköping, är att det funnits och finns en bättre läkarförsörjning sam-
mantaget. Därmed upptäcks fler hjärtsjukdomar och dessa blir bättre do-
kumenterade. Även den specifika diagnosen infarkt utgör en större andel i 
Linköping än i grannstaden.  Det innebär emellertid inte ett mått på antalet 
faktiska infarkter. Sjukdomsdiagnoserna gäller ju överlevande patienter. Det 
kan alltså vara så att det finns fler dokumenterade hjärtinfarkter i Linköpings 
olika stadsdelar, men att samtidigt betydligt fler hjärtinfarktpatienter dör i 
Norrköping.58 

Den här studien har också tydligt visat att arbetsförhållandena på vård-
centralerna är viktiga för vårdens kvalitét. Besvärliga arbetsvillkor på vård-
centralen – bristande läkarbemanning på fasta tjänster, osäker och dålig ar-
betsledning, med mera - kan ge betydande försämringar i vården, inte minst 
för kroniker. Detta är fallet oavsett socio-ekonomisk status på området där 
vårdcentralen är belägen. Konsekvensen kan bli att hjärt-kärlsjukdomar inte 
följs upp systematiskt och i tid. Därmed riskerar människor att dö i förtid i 
dessa åtgärdbara sjukdomar.

58 Vårddatalagret omfattar sjukdomsdiagnoser oavsett om inrapporteringen kommer från vårdcentraler-
na eller sjukhusen. Avlidna inrapporteras till Dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen. Den statistiken 
visar en kraftig överdödlighet i Norrköping. Se till exempel Grip B, Samhällsförändringar och det 
ömtåliga hjärtat, licentiatuppsats, Linköping 2012
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