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Hälso- och sjukvården i Region Stockholm  2040 Vårdproduktion

Drygt två tredjedelar av befolkningen (68,2%) var 2017 i 
kontakt med primärvården (tabell 1). Antalet kontakter med 
primärvården var i genomsnitt 7,4 per person. En majoritet 
av besöken gjordes hos andra yrkeskategorier än läkare. 

Andelen av befolkningen som behövde slutenvård inom  
geriatrik och psykiatri var cirka 1%. För annan typ av soma
tisk vård var andelen 7%. En begränsad del av befolkningen 
konsumerar således slutenvård.  Totalt sett var ändå 77,6% 

av befolkningen i kontakt med vården i någon form under 
2017. 

I jämförelse med övriga 20 sjukvårdshuvudmän i Sverige 
hade Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, 
år 2017 flest antal besök per 1 000 invånare hos läkare och 
hos andra vårdgivare. Inom slutenvården låg Stockholms 
län på andra plats vad gäller vårddagar och vårdtillfällen per 
100 000 invånare. 

Vårdproduktion 
Drygt två tredjedelar av befolkningen var i kontakt med primärvården år 2017. Sedan millennieskiftet 
har vårdtiderna inom slutenvården minskat och dagkirurgin ökat sin andel av antalet kirurgiska  
operationer. Antalet besök i öppenvården ökade stadigt under samma period. Andelen invånare som 
behöver slutenvård är begränsad och patienterna blir allt äldre.
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Slutenvårdsproduktion
Utvecklingen av slutenvårdsproduktionen illustreras i figur 
1 med antalet vårddagar i alla typer av slutenvård. Mätt på 
detta sätt har det skett en mindre minskning. 
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Figur 1. Utvecklingen av dagar i slutenvård, 2002–2017. 

Källa: VAL-databas

En närmare analys av perioden 2009–2017 visar att det 
skett en viss minskning av vårdtillfällena i akutsomatiken, 
medan det samtidigt skett en ökning av vårdtillfällena inom 
geriatriken (figur 2). Den sistnämnda ökningen motsvarar 
ungefär två tredjedelar av minskningen i akutsomatiken. 
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Figur 2. Antal vårdtillfällen i fyra olika vårdkategorier 
  2009–2017. 

■ Akutsomatisk Vård (vtf) ■ Geriatrisk vård (vtf) 
■ Psykiatri ■ Övrig Sjukvård

Källa: VAL-databas

Samtidigt har medelvårdtiden inom geriatriken minskat 
kraftigt, från i snitt 18,8 dagar år 2009 till 10 dagar år 2017. 
Inom akutsomatiken har medelvårdtiden minskat något, 
från 3,7 till 3,4 dagar under samma period. För de patient
kategorier som skiftat från akutsomatiken till geriatriken 
har vistelsen i slutenvården således oftast blivit längre, i 
snitt cirka tre gånger så lång. 

Tabell 1. Data om vårdproduktion av sluten och öppen vård i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, år 2017.   

Verksamhetsområde Slutenvård Öppenvård

 
Vårdnivå

Antal vårddagar Antal brukare 
(andel av  
befolkningen)

Antal besök Antal brukare 
(andel av  
befolkningen)

Primärvård Läkare 4,2 miljoner
Övrig personal 8,5 miljoner
(+ Telefonkonsultationer 0,3 
miljoner)

1,6 miljoner
(69,2%)

Geriatrik 391 421
Medelvårdtid: 10,0 dagar

25 911
(1,1%)

Läkare 0,02 miljoner
Övrig personal 0,01 miljoner

0,02 miljoner
(0,8 %)

Psykiatri 301 435
Medelvårdtid: 9,5 dagar

13 781
(0,6%)

Läkare 0,4 miljoner
Övrig personal 1,3 miljoner 
(+ Telefonkonsultationer 0,3
miljoner)

0,1 miljoner
(6,3 %)

Avancerad sjukvård i hemmet  
ASIH

Läkare 0,04 miljoner
Övrig personal 0,5 miljoner

7 626

Specialistvård ej primärvård 837 787
Medelvårdtid: 3,4 dagar

164 787
(7,1%)

Läkare 3,4 miljoner
Övrig personal 1,0 miljoner
(+ Telefonkonsultationer  
0,4 miljoner)

1,1 miljoner
(47,4 %)

Övrig sjukvård 68 122
Medelvårdtid 10,1

Antal personer 
5842
Andel av befolk-
ningen 0,3 %

Läkare 0,1
Övrig personal 1,0
(+ Telefonkonsultationer 0,01 
miljoner)

0,5 miljoner
Andel av befolk-
ningen 21,4 %

Antal och andel av befolkningen 
som någon gång under året  
vårdats i öppen eller sluten vård

 
1,8 miljoner (78 %)

(I statistiken ingår fysiska besök eller telefonkontakter med vårdgivare, men inte kontakter med 1177 vårdguiden.)
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Antalet utförda åtgärder är ett annat mått på vårdens pro
duktion. Ett exempel ges i figur 3 som visar utvecklingen av 
antalet kirurgiska operationer. Dagkirurgi, där patienten går 
hem samma dag som operationen utförs, har under 2000 
talet blivit allt viktigare. År 2017 utgjorde dagkirurgiska 
operationer 71,7% av samtliga operationer.  Denna utveck
ling har givetvis minskat kraven på sängplatser för kirur
giska patienter. 
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Figur 3. Utvecklingen av antalet operationer i dagkirurgi 
 respektive slutenvårdskirurgi 2006–2017. 

■ Slutenvårdkirurgi ■ Dagkirurgi Källa: VAL-databas

Öppenvårdsproduktion
Antalet besök i öppenvården ökade stadigt under perioden 
2000–2017 (figur 4). Noterbart är att kvinnor konsumerade 
mer vård än männen trots att grupperna befolkningsmässigt 
är i stort sett jämnstora. 
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Figur 4. Utvecklingen av alla typer av besök i öppenvård 
 2000–2017.  
Antal miljoner besök  

Kvinnor Män Totalt
Källa: VAL-databas

Allt fler besök i öppenvården gjordes successivt under perio
den hos andra personalkategorier än läkare. Andelen besök 
hos läkare utgjorde 53,8% av alla besök år 2000 och 40,2% 
år 2017. 

Antalet besök hos de s.k. ARVläkarna har kontinuerligt 
minskat sedan år 2000. Detta är privatläkare som ersätts 
via en taxa som bestäms nationellt. År 2017 var dessa besök 
62,5% färre än år 2000 och utgjorde då 15,7% av alla lands
tingsersatta läkarbesök.

Akut öppenvård 
Antalet besök i akutverksamhet ökade något från år 2000 
till år 2017 (figur 5).  
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Figur 5. Utvecklingen av besök på akutmottagningar på 
 akutsjukhusen och besök på närakuter och jourläkar-
 mottagningar 2000–2017.  

■ Akutmottagning på akutsjukhus  ■ Närakut husläkarjour

Källa: VAL-databas

Omkring en tredjedel av besöken gjordes hos närakuter/
jourläkarmottagningar under perioden. Data från 2018  
indikerar dock att en allt större andel av akutbesöken nu görs 
hos närakuter och jourläkare.  
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Vårdkonsumtionens fördelning  
i åldersgrupper 
Figur 6 illustrerar fördelningen av slutenvården i olika 
åldrar år 2017. De äldre upptar en betydligt större andel av 
vårdkonsumtionen än av befolkningen. 

Sedan år 2000 har det skett en långsam förskjutning av 
slutenvården mot högre åldrar. Detta bekräftar mönstret 
från andra mätningar som visar att sjukligheten skjuts 
uppåt i åldrarna.  Figuren visar också att vård under första 
levnadsåret tar en oproportionellt stor del av slutenvården. 
Det är framför allt vården av nyfödda som ger detta utslag. 
Denna andel har ökat sedan år 2000. 

Utvecklingen visar alltså att en allt större del av slutenvården 
läggs på äldre och nyfödda, medan de som är i produktiv 
ålder (20–65) kräver allt mindre del. Samtidigt är den  
åldersgruppen stor, vilket gör att den ändå totalt konsume
rar en betydande del av slutenvården.
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Figur 6. Fördelning av vårdtillfällen och vårddagar år 2000 och 
 2017 per åldersgrupp sett i förhållande till dess andel av 
 befolkningen.   
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Figur 6. Fördelning av vårdtillfällen och vårddagar år 2000 och 
 2017 per åldersgrupp sett i förhållande till dess andel 
 av befolkningen.   
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Källa: VAL-databas

Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


