
Vårdval och hållbara
likvärdiga villkor?

Kartläggning av ekonomiska resultat i regiondriven primärvård 2020



Svårt att dra slutsatser om den ekonomiska 
utvecklingen av vårdvalen i primärvården 
under 2020 

Vårdföretagarna fortsätter att följa utvecklingen i regionernas vårdval i primärvården, genom att redovisa de ekonomiska 
resultaten i den regiondrivna primärvården. Hållbara och likvärdiga villkor är en förutsättning för en utveckling av den nära
vården. 

De kraftigt ändrade förutsättningarna under 2020, på grund av pandemin, gör det svårt att dra några slutsatser om 
primärvårdens ekonomiska utveckling detta enskilda år. Vi har dock valt att publicera resultaten även för 2020. Sammantaget 
rapporteras ett positivt ekonomiskt resultat hos de regiondrivna vårdcentralerna i elva regioner och ett underskott i tio av 
landets regioner. 

2020 präglades starkt av pandemin, vilket påverkade både verksamheterna och de ekonomiska förutsättningarna i 
primärvården. Primärvården i både privat och offentlig regi ställde om, ökade exempelvis de digitala vårdkontakterna och 
ordnade även särskilda infektionsmottagningar i samverkan mellan vårdgivare. 

I synnerhet under pandemins första våg rekommenderades patienter att avvakta med sjukvårdsbesök som kunde vänta och 
många patienter avstod själva från att besöka vården av rädsla för smitta. Under april 2020 minskade besöken i 
primärvården med 40 procent. Enligt Vårdanalys genomfördes cirka 2,7 miljoner färre fysiska läkarbesök i primärvården 
under 2020 jämfört med 2019. Det innebär en minskning med 20 procent. 

Flera regioner justerade sina ersättningssystem för primärvården för att ge vårdcentralerna stabila ekonomiska 
förutsättningar (i praktiken fast kapitering) och säkra fortsatt verksamhet i en osäker tid. Det var kloka beslut från 
regionledningarna, exempelvis i Region Skåne, Region Uppsala, Region Stockholm och Region Västernorrland.

Under 2020 har regionerna fått en ansenlig mängd extra statliga medel för att klara pandemins påfrestningar. Det har handlat 
både om stora belopp i generella statsbidrag och specifika sådana som till exempel ersättning för merkostnader i sjukvården. 
Totalt rör det sig om tiotals miljarder. Dessa statliga medel har bland annat kommit primärvården till del, vilket påverkar 
resultaten och gör det svårt att dra några slutsatser om årets granskning. 



Ekonomiskt resultat i relation till 
budgetomslutning för regionernas egna 
vårdcentraler – 2020
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Ekonomiskt resultat i relation till budgetomslutning för regionernas egna 
vårdcentraler - 2020

I elva regioner rapporterades ett 
positivt resultat för regionernas 
egna vårdcentraler. 

I tio regioner var resultatet 
negativt, varav Gotland hade det 
procentuellt största underskottet.

Resultat, i förhållande till budgetomslutning, för primärvården i egenregi inom ramen för vårdvalet

Källa: respektive region



Samlat underskott (mkr/år) för regionernas 
egna vårdcentraler - 2011 till 2020
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Samlat underskott (mkr) för regionernas egna vårdcentraler, 2011-2020
För 2020 var det samlade 
resultatet för regionernas egna 
vårdcentraler positivt

Resultatet för år 2020 skiljer sig 
kraftigt åt mot tidigare år.  

De kraftigt ändrade 
förutsättningarna under pandemin 
2020 gör det svårt att analysera 
och bedöma resultaten mer i 
detalj.

Resultat för primärvården i egenregi inom ramen för vårdvalet, miljoner kronor

Källa: Respektive region



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totalt     

(2011-2020)

Region Stockholm 12,0 -20,2 17,3 25,3 -3,6 -7,4 -48,5 13,2 38,2 14,7 41,0

Region Uppsala -11,3 22,1 7,5 10,3 4,1 -6,6 -30,0 -13,6 -21,6 -8,3 -47,4

Region Sörmland 15,6 10,6 4,4 -7,3 15,5 -4,1 -10,2 -8,1 5,3 -21,2 27,0 27,4

Region Östergötland -4,4 -6,4 10,4 2,6 -14,6 -7,7 -4,2 -10,3 -8,2 -4,2 -9,7 -56,7

Region Jönköpings län -2,9 1,0 7,7 8,9 -2,3 -7,7 -26,6 -25,3 -12,5 20,8 -38,9

Region Kronoberg 2,6 6,0 8,0 6,8 1,5 -1,1 -12,3 -15,2 -24,3 29,0 0,9

Region Kalmar 7,3 -12,1 -33,3 -37,2 -39,2 -27,7 -39,7 -43,9 -44,7 -14,0 -284,5

Region Gotland -9,5 -11,9 -11,0 -11,5 -18,1 -9,8 -12,8 -12,0 -11,0 -12,5 -120,2

Region Blekinge 5,4 -1,1 2,8 -1,3 2,3 -8,4 -26,7 -18,9 -43,0 -27,2 -116,1

Region Skåne -4,5 -48,2 51,6 54,5 -64,6 -94,7 -69,4 11,0 30,8 67,3 -66,3

Region Halland 1,4 -2,8 0,3 5,0 -10,4 -3,0 -8,4 -16,3 4,4 0,8 8,0 -21,0

Region Västra Götaland * 119,2 29,9 12,0 13,2 17,4 10,4 39,0 -59,9 110,0 291,2

Region Värmland -4,0 -37,5 2,4 8,2 55,8 -50,9 -23,4 -30,7 -35,5 -43,3 -17,0 -175,9

Region Örebro län 3,5 6,4 -6,4 -11,4 -37,4 -56,9 -47,1 -81,5 -92,3 -105,8 -69,3 -498,2

Region Västmanland -0,7 -6,4 -15,4 -16,9 -32,5 -35,2 -11,5 -0,5 0,0 -15,5 28,0 -106,6

Region Dalarna * * -4,1 -11,8 17,2 46,0 -3,3 -7,9 -9,1 21,4 48,3

Region Gävleborg -77,3 -58,0 -28,8 -48,3 -38,7 -28,3 -26,5 -43,3 -43,0 -56,0 -73,1 -521,3

Region Västernorrland -23,0 -40,0 -17,0 -34,0 -18,0 -17,0 -32,0 -52,0 -30,0 -25,0 35,1 -252,9

Region Jämtland Härjedalen -6,6 -18,7 -29,3 -16,3 -33,5 -58,7 -54,3 -83,2 -58,3 -53,4 32,4 -379,9

Region Västerbotten -2,5 -16,5 -14,8 -33,9 -51,9 -23,8 -43,4 -95,6 -63,4 -86,9 -66,4 -499,1

Region Norrbotten -10,0 -35,0 -52,0 -29,0 -39,0 -46,0 -62,0 -75,0 -86,0 -117,0 -52,0 -603,0

Summa (mkr) -205,3 -91,5 -104,9 -148,8 -421,1 -423,0 -755,4 -480,6 -684,6 44,2 -3379,1

Ekonomiskt resultat per region, för 
regionernas egna vårdcentraler. 2010 – 2020.

För 2020 var det samlade resultatet för 
regionernas egna vårdcentraler positivt

Resultatet för år 2020 skiljer sig kraftigt åt 
mot tidigare år.  

De kraftigt ändrade förutsättningarna under 
pandemin 2020 gör det svårt att analysera 
och bedöma resultaten mer i detalj.

Resultat för primärvården i egenregi inom ramen för vårdvalet, miljoner kronor

Källa: Respektive region




