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Hälso- och sjukvården i Region Stockholm  2040 Vårdstruktur

Utbudet av vård är omfattande i Stockholms län (tabell 1). 
Region Stockholm står själv för en betydande del av vård-
utbudet, men privata vårdgivare förekommer inom alla 
kategorier.

Sedan år 2000 har antalet akutsjukhus varit oförändrat. 
Ett av akutsjukhusen har under hela perioden sedan 2000 
drivits privat under avtal med Region Stockholm. Samtidigt 
har det vuxit fram närsjukhus och närakuter. Detta är två 
vårdformer som fått en ökande roll i lands tingets planering 
utifrån visionerna i Framtidsplanen som togs fram 2009. En 
ambition i Framtidsplanen har varit att skifta vårdtillfällen 
från akutsjukhusen till närsjukhus, närakuter och andra 
lämpligare vårdformer. Akutsjukhusen upptar dock fortsatt 
en betydande del av vårdkostnaderna i länet. 

Vårdstruktur 
Utbudet av vård i Region Stockholm är omfattande. Nya vårdformer har vuxit under de senaste  
decennierna. Ungefär två tredjedelar av den hälso- och sjukvård som finansieras av Region Stockholm 
drivs i egen regi och resten av privata aktörer. Antalet vårdcentraler i länet har ökat sedan millennie-
skiftet och ett skifte mot privat drift av primärvården ses under perioden. Totalt lades 35% av Region 
Stockholms kostnader för vård på privata leverantörer under 2017 jämfört med 24% under 2004.

Tabell 1.  Grundläggande vårdstruktur i Stockholms län,  
oktober 2018.   

Vårdinrättning, typ Antal

Husläkarmottagning/Vårdcentral/Distrikts-
sköterskemottagning/Familjeläkare

251

Barnavårdscentraler 127

Barnmorskemottagningar 74

Ungdomsmottagningar 33

Barn – och ungdomsmedicinska  
mottagningar (BUMM)

29

Gruppläkarmottagningar/Läkarhus 8

Privata specialistmottagningar  
– registrerade i ”Privat vård”

217

Fysioterapeuter 470

Avancerad hemsjukvårdsverksamhet 39

Beroendevård  
(inklusive ”Mini-maria” mottagningar)

85

Audionommottagningar 44

Gynekologiska mottagningar 76

Geriatriska enheter 45

Akutmottagningar 7

Husläkarjourer 12

Närakuter 9

Närsjukhus 7

Akutsjukhus (varav ett högspecialiserat) 6

Bild- och funktionsmedicinska enheter 28

Provtagningsenheter 36
 
Källa: 1177 Vårdguiden och Stockholms läkarförenings app ”Privat vård”.   
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Vårdcentraler
Antalet vårdcentraler har ökat med 26 % under perioden 
2000–2017 och uppgår 2018 till 217 stycken (figur 1).  Den 
största ökningen inträffade mellan år 2007 och 2008 när 
vårdvalsreformen infördes. Därefter har antalet vårdcen-
traler ökat långsamt. En del har försvunnit, medan andra 
tillkommit. 
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Figur 1. Antalet vårdcentraler i Region Stockholm, tidigare 
 Stockholms läns landsting år 2002–2018.  

Källa: HSF rapport ”Vårdval 10 år – vad vet vi om dess effekter?”, 2017.

Privat vård 
I hälso- och sjukvårdsförvaltningens rapport ”Vårdval 10 
år – vad vet vi om dess effekter?” från 2017 konstaterades att 
antalet privata vårdföretag som etablerats i länet har ökat 
stadigt sedan 2007. Antalet företag uppgick 2016 till mer än 
600 (figur 2). Man fann också att de privata vårdgivarna stod 
för en stor del av den vård som producerades i länet – nästan 
10 miljoner öppenvårdsbesök under 2016. Som jämförelse 
hade landstingets egenägda vård 8,2 miljoner öppenvårds-
besök samma år. 

Storleken på de privata företagen varierar betydligt. De 
tre största aktörerna Capio (inklusive S:t Göran), Praktiker-
tjänst och Aleris stod dock tillsammans för en tredjedel av 
alla privata vårdbesök i länet under 2016.
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Figur 2. Antal registrerade företag i VAL-databaserna 2007–2016.   

Företag registrerade med företagskoder. Samtliga koder ingår utom för dem som 
ersätts enligt ARV (vårdgivare i etablering som ersätts på basen av nationella 
taxan till läkare och fysioterapeuter). 

Källa: HSF rapport ”Vårdval 10 år – vad vet vi om dess effekter?”, 2017.

Rapporten beskriver också att husläkarmottagningarna har 
en god geografisk spridning i länet. Vårdvalet har delvis 
bidragit till att etableringar skett i områden där det tidigare 
inte fanns någon sådan verksamhet. 

Vad gäller specialistmottagningar har de däremot alltid 
varit överrepresenterade i innerstan och väsentligt färre har 
funnits i södra och norra delarna av länet. 

Figur 3 visar andelen privat vård inom olika vårdgrenar 
under perioden 2004–2017. Tillväxten inom privata vård-
sektorn har framför allt skett inom primärvården, från 48% 
till 64%. För somatisk specialistvård har andelen privatvård 
i stort sett förblivit den samma, från 20% till 21%. Inom  
geriatrik och psykiatri har den privata vårdandelen av kost-
naderna under samma period ökat till 58% respektive 22%. 

Totalt lades 35% av landstingets kostnader för vård på pri-
vata leverantörer under 2017 jämfört med 24% under 2004.   
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Figur 3. Andel ersättning till privat vård av landstingets samlade 
 ersättning för verksamhet inom olika vårdgrenar.  
Procent  

Somatisk specialistvård   Psykiatri   Primärvård  
Geriatrik   Tandvård   Totalt 

Källa: VAL-databas

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
En verksamhet som vuxit kraftigt under de senaste åren är 
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). I denna vårdform 
omhändertas sjuka och svårt sjuka i hemmet av vårdperso-
nal med möjlighet att bedriva avancerad vård. Tabell 2 visar 
att antalet vårddagar i ASIH mångdubblats mellan 2001 och 
2017. Vårddagar representerar här antalet dagar som en per-
son är inskriven i ASIH, vilket inte nödvändigtvis innebär 
att personen får ett besök för varje vårddag. Samtidigt har 
ett antal patienter flera besök per dag. För närvarande har 16 
vårdgivare avtal för leverans av ASIH tjänster. 

Tabell 2. Antal ASIH-vårddagar år 2001–2017.  

År ASIH-vårddagar
2001 210

2002 365

2003 365

2004 1 253

2005 1 460

2006 8 253

2007 24 942

2008 51 541

2009 146 894

2010 335 699

2011 456 994

2012 484 106

2013 500 668

2014 615 631

2015 717 146

2016 850 406

2017 898 113

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.


