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Förord 

Sedan vårdvalet i primärvården infördes har vi fått ett stort antal privat 

drivna vårdcentraler i landet. Den nationella patientenkäten som Sveriges 

kommuner och landsting genomför har flera år i rad visat att patienterna 

uppskattar de privat drivna vårdcentralernas verksamhet. Så även i årets 

undersökning, som vi har analyserat utifrån regiform. Vårdcentralerna i 

privat regi får bättre betyg av patienterna än de landstings- och regiondrivna 

vårdcentralerna. Skillnaderna är inte stora, men entydiga.  

 

När det finns olika vårdcentraler för patienten att gå till måste alla 

mottagningar, oavsett om de drivs i privat eller offentlig regi, anstränga sig 

lite extra för att ge sina patienter ett gott bemötande och en tillgänglig vård 

av hög kvalitet. Resultaten i Patienttoppen tyder på att 

kvalitetskonkurrensen fungerar. Det borde leda till eftertanke bland dem 

som funderar över privata vårdgivares framtida roll i välfärden. 

 

Patienternas egna upplevelser av kvaliteten hos de privata vårdgivarna står i 

bjärt kontrast till bilden i den politiska och mediala debatten. Istället för 

vårdval som ger valfrihet till patienten finns politiska förslag om mer 

kontroll. En del vill reglera och styra vårdgivarna ännu hårdare. Andra vill 

förbjuda de privat drivna verksamheterna helt. Det oroar inte bara de privata 

vårdgivarna, utan även deras medarbetare och patienter.  

Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården. Det finns stora möjligheter för 

landstingen och regionerna att fortsätta utveckla vårdvalet och ta vara på 

den tillgång som de privata vårdgivarna är, både för patienternas valfrihet 

och för kvalitetsutvecklingen i sjukvården. Det är dessa möjligheter som 

den politiska diskussionen om privata vårdgivare i välfärden borde handla 

om. Vi deltar gärna i den. 

 

 

Håkan Tenelius 

Näringspolitisk chef Vårdföretagarna 
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1 Sammanfattning 

Vårdföretagarna har analyserat resultaten i Sveriges kommuner och 

landstings nationella patientenkät för primärvården utifrån vårdcentralernas 

regiform. Sammanställningen är gjord av OmVård.se på Vårdföretagarnas 

uppdrag.  

Analysen visar att: 

 Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt 

drivna, enligt patienterna själva. Patienterna ger alltså högre 

kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de 

landstingsdrivna mottagningarna. Skillnaderna är små, men 

entydiga. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, 

bemötande och upplevd nytta av besöket. 

 
Vad tycker patienterna? – jämförelse mellan privat och 
landstingsdrivna mottagningar 
 

 
 

 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna värderar högst i landet är 

privat drivna. 

 

 I 15 av 21 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral.  
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2 Diskussion  

2.1 Högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi 

Det är tydligt att patienterna uppskattar sin privat drivna vårdcentral. De 

privat drivna mottagningarna dominerar bland dem som har fått högst betyg 

av patienterna. 14 av de 20 vårdcentralerna i undersökningen som 

patienterna är mest nöjda med är privat drivna. I 15 av 21 landsting/regioner 

toppar en privat driven vårdcentral.  

Den patientupplevda kvaliteten är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i 

vården. De privat drivna vårdcentralerna får genomgående högre betyg av 

patienterna än de offentligt drivna mottagningarna, oavsett vilken 

kvalitetsparameter man tittar på. Skillnaderna mellan de privat och offentligt 

drivna vårdcentralernas totala genomsnittsbetyg är små, men entydiga. 

Patienternas högre nöjdhet med de privat drivna vårdcentralerna gäller såväl 

helhetsintryck som bemötandet, upplevd nytta av sitt besök och 

tillgängligheten. I diagrammet nedan jämförs medelvärdet för samtliga 

privat och landstingsdrivna vårdcentraler i landet. 

 
Vad tycker patienterna? – jämförelse mellan privat och landstingsdrivna 
mottagningar 
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Bemötandet på vårdcentralen är den kvalitetsfaktor som får högst betyg av 

patienterna. Det gäller såväl de privata som de landstingsdrivna 

mottagningarna.  

En analys av resultaten på landstingsnivå ger en liknande bild, om än inte 

lika entydig. I 16 landsting/regioner får de privat drivna vårdcentralerna 

sammantaget högre betyg av patienterna på alla, eller de flesta, 

kvalitetsindikatorerna. I tre landsting ligger de privata och de 

landstingsdrivna vårdcentralerna jämsides. Endast i två av landets landsting 

får de landstingsdrivna vårdcentralerna sammantaget bättre snittbetyg än de 

privat drivna.  

2.2 Vårdvalet skapar förutsättningar för 
kvalitetskonkurrens 

Lite drygt fyra av tio av landets vårdcentraler drivs av privata vårdgivare, 

enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ungefär lika stor andel av 

alla patientbesök i primärvården gjordes på en privat driven vårdcentral. Det 

innebär att patienterna gjorde mer än 6 miljoner läkarbesök på privat drivna 

vårdcentraler under år 2012. Den privat drivna sjukvården råkar inte bara 

finns i marginalen, utan är en del av sjukvårdssystemet.  

Syftet med vårdval är valfrihet för patienten. Vi vet att patienter uppskattar 

möjligheten att välja - och välja bort – vårdgivare. Enligt Myndigheten för 

vårdanalys finns det ett brett stöd för möjligheten att välja vårdgivare bland 

både personer med stora vårdbehov och befolkningen i stort. Tre av fyra 

anser att möjligheten att byta vårdgivare är bra.
1
  

I Patienttoppen ser vi att valfriheten för patienten sporrar till att höja 

kvaliteten i såväl den privat drivna som den landstingsdrivna verksamheten. 

Det finns en kvalitetskonkurrens mellan mottagningarna. När det finns flera 

alternativ att välja mellan kan ingen vårdgivare ta sina patienter och brukare 

för givna, utan måste anstränga sig lite extra ifråga om bemötande, 

tillgänglighet och vårdkvalitet. 

 

Men vårdvalen i sjukvården har också gett privata vårdgivare, som verkar 

på uppdrag av landsting och regioner, en möjlighet till långsiktighet i 

verksamheten. Vid en traditionell upphandling av verksamheten finns en 

bortre tidsgräns för avtalet. Sedan måste en ny upphandling genomföras och 

det finns risk att någon annan entreprenör vinner anbudet. LOV-systemen 

                                                 

1
 Myndigheten för vårdanalys (2013) Vem har vårdvalet gynnat? 
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däremot är långsiktiga. Så länge patienterna uppskattar verksamheten och 

verksamheten håller god kvalitet kan vårdgivaren fortsätta sin verksamhet. 

Vårdval i sjukvården har skapat nya förutsättningar för både småföretagande 

och nyföretagande jämfört med den traditionella upphandlingsmodellen 

med LOU. Tack vare vårdvalet har ett stort antal små vårdföretag, ofta ledda 

av kvinnor, startat i många delar av landet. 

Genom vårdvalet verkar de privat drivna vårdcentralerna idag sida vid sida 

med den landstingsdrivna vården, även om det är långtifrån problemfritt. 

Fortfarande återstår brister i konkurrensneutraliteten i primärvården, som 

gör att privata och landstingsdrivna mottagningar inte behandlas lika av 

landstingen. Enligt Vårdföretagarna finns stora möjligheter för landstingen 

och regionerna att fortsätta utveckla vårdvalet och ta vara på den tillgång 

som de privata vårdgivarna är, både för patienternas valfrihet och 

kvalitetsutvecklingen i hälso- och sjukvården.  

2.3 Öppna, jämförbara kvalitetsredovisningar ökar 
patienten makt 

Att öppet redovisa den patientupplevda kvaliteten vid alla vårdcentraler, 

såsom i SKL:s nationella patientenkät, ger mottagningarna återkoppling på 

hur deras kvalitet står sig i förhållande till andra vårdcentraler. Det sporrar 

till kvalitetsutveckling.  

Men transparensen är viktig också gentemot patienter och allmänhet. Att 

öka patientens kunskap är ett sätt att öka hans eller hennes makt och 

inflytande i vården. I dag är det svårt för patienter att få information om och 

bedöma den medicinska kvaliteten på den vård och behandling som 

vårdgivaren erbjuder. Inte minst mot bakgrund av utvecklingen av vårdval 

behövs transparens gentemot patienten om olika vårdgivares vårdkvalitet 

och behandlingsresultat. Det är därför angeläget att utveckla möjligheterna 

för patienter att enkelt jämföra vårdgivares resultat på www.1177.se.  

Vårdföretagarna är pådrivande för att kvalitet ska mätas enhetligt i all vård 

och omsorg. Kvalitetsmätningarna ska presenteras för professionen, 

allmänhet och patienter på ett sätt som gör att människors val och 

politikernas beslut kan grundas på relevanta fakta.  

2.4 Politisk osäkerhet om mångfalden i vården 

Företagandet inom sjukvård och omsorg påverkas i hög grad av politiska 

beslut i regering, riksdag, regioner och landsting. Eftersom det handlar om 

skattefinansierad verksamhet har de politiska beslutsfattarna makten att med 

http://www.1177.se/
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lagändringar och lokala politiska beslut ändra villkoren för företagen inom 

vård och omsorg. Den politiska osäkerheten om framtiden har dock sällan 

varit så stor som nu för de privata vårdgivarna. 

 

Enligt Vårdföretagarnas mening är det största politiska hotet de förslag om 

vinstförbud och olika former av vinstbegränsningar, som skulle slå hårt mot 

de privata vårdgivarna i sjukvården. Att kunna dela ut vinst är nödvändigt 

för varje småföretagare – också för dem som är privata vårdgivare i 

sjukvården.  

Framtiden för valfrihetssystemen, LOV och vårdval är också politiskt 

osäker. Det finns förslag om att helt skrota valfrihetssystemen och om att 

avskaffa etableringsfriheten, vilket i praktiken skulle innebära ett 

landstingsveto i sjukvården. Det finns också förslag om att ge landstingen 

möjlighet att rikta upphandlingar till enbart ickevinstdrivande aktörer, vilket 

skulle rycka undan mattan för de flesta vårdföretagare. Om många privata 

vårdgivare utestängs från möjligheten att lämna anbud riskerar patienter och 

medborgarna att få en sämre, och/eller dyrare, verksamhet än om alla får 

vara med och tävla om uppdraget.   

Den stora politiska osäkerheten skapar oro hos verksamma vårdföretagare 

och vårdgivare som överväger att starta, eller vidareutveckla, verksamheter 

inom sjukvården. Landstingsveton mot nya seriösa vårdgivare, eller beslut 

att inte längre använda vårdval, skulle begränsa valfriheten och mångfalden 

i sjukvården. 
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3 Toppresultat riket 
 

 
 

I undersökningen ingår 1170 vårdcentraler i landet. 40 procent av 

vårdcentralerna drivs i privat regi. 

 

Av de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst i landet är fyra privat 

drivna. 14 av de 20 vårdcentraler som patienterna ger högst betyg är 

vårdcentraler i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får den privat drivna Äppelvikens 

läkarmottagning i Stockholms läns landsting.  
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4 Blekinge 

 

 
 

 

I Blekinge ingår 21 vårdcentraler i undersökningen, så alla vårdcentralerna 

är med i listan ovan. 38 procent av vårdcentralerna drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.  

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Blekinge 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Högst betyg får både privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler när det gäller bemötande. Störst är skillnaden mellan de privat 

och de landstingsdrivna vårdcentralerna när det gäller helhetsintrycket av 

mottagningen, där mottagningarna i privat regi får högre betyg. Se 

jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna vårdcentraler i diagram 

nedan. 
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5 Dalarna 
 

 
 

I Dalarna ingår 33 vårdcentraler i undersökningen. 15 procent av dem drivs 

i privat regi. 

 

Det är en landstingsdriven vårdcentral som får högst betyg av sina patienter. 

Av de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Dalarna 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på 7 av 8 kvalitetsparametrar. 

När det gäller patienternas helhetsintryck och om de skulle rekommendera 

mottagningen till andra i sin närhet får de privat drivna vårdcentralerna 

betydligt medelvärden än de landstingsdrivna i länet. När det gäller 

tillgänglighet får dock de landstingsdrivna mottagningarna ett högre betyg 

än de privat drivna. Se jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler i diagram nedan. 
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6 Gotland 

 

 

 
 

 

På Gotland ingår sju vårdcentraler i undersökningen. Två av dem drivs i 

privat regi. Det motsvarar 29 procent. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de tre 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är en driven i privat regi.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Gotland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på 7 av 8 kvalitetsparametrar. 

När det gäller patienternas upplevelse av bemötandet på vårdcentralen har 

de offentligt drivna vårdcentralerna sammantaget nästan lika goda 

omdömen som de privat drivna. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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7 Gävleborg 

 
 

I Gävleborg ingår 42 vårdcentraler i undersökningen. 31 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är fyra privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Gävleborg 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Det gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck av 

mottagningen, tillgänglighet eller om patienten skulle rekommendera 

vårdcentralen till andra. Högst betyg får både privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler när det gäller bemötande. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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8 Halland 

 
 

I Halland ingår 45 vårdcentraler i undersökningen. 49 procent av dem drivs 

i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter fick en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Halland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Det gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck av 

mottagningen, tillgänglighet eller om patienten skulle rekommendera 

vårdcentralen till andra. Högst betyg får både privat och regiondrivna 

vårdcentraler när det gäller bemötande. Se jämförelser mellan alla privat och 

regiondrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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9 Jämtland 

 
 

I Jämtland ingår 25 vårdcentraler i undersökningen. 20 procent av dem drivs 

i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en offentligt driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Jämtland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Det gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck av 

mottagningen, tillgänglighet eller om patienten skulle rekommendera 

vårdcentralen till andra. Högst betyg får både privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler när det gäller bemötande. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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10 Jönköping 

 
 

I Jönköping ingår 51 vårdcentraler i undersökningen. 39 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en offentligt driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna och landstingsdrivna vårdcentralerna 

i Jönköping sammantaget ligger nästan jämsides i patienternas bedömning 

av de olika kvalitetsparametrarna. De privat drivna vårdcentralerna får dock 

högre betyg än de landstingsdrivna när det gäller helhetsintryck, information 

till patienten och om patienten skulle rekommendera mottagningen till andra 

i sin närhet. Se jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler i diagram nedan. 
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11 Kalmar 

 
 

I Kalmar ingår 39 vårdcentraler i undersökningen. 28 procent av dem drivs i 

privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Kalmar 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på 5 av de 8 

kvalitetsparametrarna. När det gäller bemötande och om patienten skulle 

rekommendera mottagningen till någon i sin närhet ligger de privat och de 

offentligt drivna vårdcentralerna nästan jämsides. När det gäller 

tillgänglighet har de offentligt drivna mottagningarna fått högre betyg av 

patienterna. Se jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler i diagram nedan. 
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12 Kronoberg 

 
 

I Kronoberg ingår 33 vårdcentraler i undersökningen. 33 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är två privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Kronoberg 

sammantaget får högre betyg när det gäller patienternas helhetsintryck av 

vårdcentralen, förtroende samt deras känsla av delaktighet i vården. När det 

gäller flera av de andra kvalitetsparametrarna ligger de privat och de 

offentligt drivna vårdcentralerna nästan jämsides. Se jämförelser mellan alla 

privat och landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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13 Norrbotten 

 

 
 

I Norrbotten ingår 32 vårdcentraler i undersökningen. I hela länet finns 

endast två vårdcentraler i privat regi. Det motsvarar 6 procent av alla 

vårdcentraler. 

 

Det är en offentligt driven vårdcentral som får högst betyg av sina patienter. 

Av de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst är alla fem offentligt 

drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Eftersom det bara finns två privat drivna vårdcentraler i hela länet och den 

landstingsdrivna vården är nästan helt dominerande blir jämförelser utifrån 

regiform haltande. Som diagrammet nedan visar så får dock de två privat 

drivna vårdcentralerna sammantaget högre betyg än de offentligt drivna 

mottagningarna i länet på 5 av 8 kvalitetsparametrar.  
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14 Skåne 

 
 

I Skåne ingår 151 vårdcentraler i undersökningen. 44 procent av dem drivs i 

privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är fyra privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Skåne sammantaget 

får högre betyg av sina patienter på alla de olika kvalitetsparametrarna. Det 

gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck av mottagningen, 

tillgänglighet eller om patienten skulle rekommendera vårdcentralen till 

andra. Högst betyg får både privat och regiondrivna vårdcentraler när det 

gäller bemötande. Se jämförelser mellan alla privat och regiondrivna 

vårdcentraler i diagram nedan. 
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15 Stockholm 

 
 

I Stockholm ingår 215 vårdcentraler i undersökningen. 65 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Stockholm 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på 7 av de 8 olika 

kvalitetsparametrarna. När det flera av kvalitetsparametrarna är skillnaderna 

dock tämligen små och vad gäller patienternas upplevelse av bemötandet 

ligger de privat och de landstingsdrivna vårdcentralerna jämsides. Störst 

skillnad är i patienternas upplevelse av tillgängligheten, där de privat drivna 

vårdcentralernas får högre betyg. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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16 Sörmland 

 

 
 

I Sörmland ingår 26 vårdcentraler i undersökningen. 35 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är två privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat och landstingsdrivna vårdcentralerna i 

Sörmland sammantaget ligger nästan jämsides. De privat drivna 

vårdcentralernas patienter skulle i högre grad rekommendera mottagningen 

till andra. När det gäller patienternas upplevelse av tillgänglighet rankas 

däremot de landstingsdrivna vårdcentralerna högre. Se jämförelser mellan 

alla privat och landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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17 Uppsala 

 
 

I Uppsala ingår 45 vårdcentraler i undersökningen. 44 procent av dem drivs 

i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Uppsala 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Högst betyg får både privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler när det gäller bemötande. Störst skillnad mellan de privat och 

landstingsdrivna vårdcentralerna är det när det gäller tillgänglighet, där de 

privat drivna får högre betyg. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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18 Värmland 

 

 
 

I Värmland ingår 34 vårdcentraler i undersökningen. 21 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är två privat drivna.  

  



 

 

 
 39 

Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Värmland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Det gäller oavsett om man tittar på helhetsintryck av 

mottagningen, tillgänglighet eller om patienten skulle rekommendera 

vårdcentralen till andra. Högst betyg får både privat och landstingsdrivna 

vårdcentraler när det gäller bemötande. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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19 Västerbotten 

 
 

I Västerbotten ingår 38 vårdcentraler i undersökningen. 16 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Det är en privat driven vårdcentral som får högst betyg av sina patienter. Av 

de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst är två privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Västerbotten 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på 7 av 8 kvalitetsparametrar. 

Bäst betyg får vårdcentralerna när det gäller bemötande. Den mest markanta 

skillnaden mellan de privat och de landstingsdrivna mottagningarna är vad 

gäller helhetsintrycket, där de privat drivna får betydligt högre medelvärden. 

När det gäller tillgänglighet får de offentligt drivna mottagningarna i länet 

bättre betyg än de privat drivna. Se jämförelser mellan alla privat och 

landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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20 Västernorrland 

 
 

I Västernorrland ingår 31 vårdcentraler i undersökningen. 32 procent av 

dem drivs i privat regi. 

 

Det är en privat driven vårdcentral som får högst betyg av sina patienter. Av 

de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst är två privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Västernorrland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på 7 av de 8 

kvalitetsparametrarna. Bäst betyg får mottagningar av patienterna när det 

gäller bemötande. Det gäller både de privat och landstingsdrivna 

vårdcentralerna. Tillgänglighet är den enda av parametrarna där de 

landstingsdrivna mottagningarna får högre betyg. 

Se jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna vårdcentraler i 

diagram nedan. 
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21 Västmanland 

 
 

I Västmanland ingår 30 vårdcentraler i undersökningen. 60 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är fyra privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Västmanland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Störst skillnad mellan de privat drivna och de 

offentligt drivna mottagningarna är det ifråga om patienten skulle 

rekommendera mottagningen till någon i sin närhet. En betydligt större 

andel av de privat drivna mottagningarnas patienter skulle vilja göra det. Se 

jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna vårdcentraler i diagram 

nedan. 
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22 Västra Götaland 

 
 

I Västra Götaland ingår 199 vårdcentraler i undersökningen. 42 procent av 

dem drivs i privat regi. 

 

Högst betyg av sina patienter får en privat driven vårdcentral. Av de fem 

vårdcentraler som patienterna rankar högst är tre privat drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Deras analys visar att de privat drivna vårdcentralerna i Västra Götaland 

sammantaget får högre betyg av sina patienter på alla de olika 

kvalitetsparametrarna. Bemötande är den kvalitetsaspekt som får högst 

betyg både vad gäller privat och regiondrivna vårdcentraler. Störst skillnad 

mellan de privat drivna och de offentligt drivna mottagningarna är det ifråga 

om helhetsintrycket av mottagningen och om patienten skulle 

rekommendera vårdcentralen till någon i sin närhet. En större andel av de 

privat drivna mottagningarnas patienter skulle vilja göra det. Se jämförelser 

mellan alla privat och regiondrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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23 Örebro 

 
 

I Örebro ingår 30 vårdcentraler i undersökningen. 4 av dem är privat drivna, 

vilket motsvarar 13 procent. 

 

Det är en offentligt driven vårdcentral som får högst betyg av sina patienter. 

Av de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst är alla offentligt 

drivna.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Örebro och Östergötland avviker från andra landsting såtillvida att de 

landstingsdrivna vårdcentralerna sammantaget får högre betyg av 

patienterna på de olika kvalitetsindikatorerna. När det gäller information till 

patienten får dock de privat drivna vårdcentralerna högre betyg. När det 

gäller de andra kvalitetsindikatorerna får de offentligt drivna 

vårdcentralerna i snitt högre betyg av sina patienter. Bäst betyg får både 

privat och offentligt drivna mottagningar när det gäller bemötande. Se 

jämförelser mellan alla privat och landstingsdrivna vårdcentraler i diagram 

nedan. 
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24 Östergötland 

 
 

I Östergötland ingår 43 vårdcentraler i undersökningen. 21 procent av dem 

drivs i privat regi. 

 

Det är en offentligt driven vårdcentral som får högst betyg av sina patienter. 

Av de fem vårdcentraler som patienterna rankar högst är en privat driven.  
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Vi har bett Omvård.se analysera och jämföra patienternas bedömningar av 

vårdcentralerna utifrån de enskilda kvalitetsparametrar som SKL:s 

nationella patientenkät mäter.   

 

Östergötland och Örebro avviker från andra landsting såtillvida att de 

landstingsdrivna vårdcentralerna sammantaget får högre betyg av 

patienterna på de olika kvalitetsindikatorerna. Bäst betyg får både privat och 

landstingdrivna mottagningar när det gäller bemötande. Ifråga om patienten 

skulle rekommendera vårdcentralen till någon i sin närhet ligger de 

offentligt och privat drivna vårdcentralerna nästan jämsides. Se jämförelser 

mellan alla privat och landstingsdrivna vårdcentraler i diagram nedan. 
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25 Om undersökningen 

Varje år sammanställer SKL en nationell enkät bland patienter i den svenska 

vården. Motivet är att ta tillvara patienternas erfarenheter och synpunkter så 

att vården ska kunna utvecklas och förbättras. 

Under hösten 2013 gjorde SKL en patientenkät i primärvården. Enkäten 

gick ut till drygt 265 000 personer som gjort ett läkarbesök på en 

vårdcentral under september månad 2013. Närmare 138 000 patienter valde 

att besvara enkäten, vilket gav en korrigerad svarsfrekvens på 53 procent.  

Patienterna bedömde 

 Bemötande 

 Känslan av delaktighet 

 Information 

 Tillgänglighet 

 Förtroende 

 Upplevd nytta 

 Viljan att rekommendera vårdcentralen 

 Helhetsintryck 

Svaren har översatts till ett mått på 0-100 poäng, där 100 poäng är högsta 

möjliga betyg. 

Webbplatsen OmVård.se har räknat ut ett genomsnitt för alla vårdcentraler 

som ingår i undersökningen, vilket gör det möjligt att bedöma vilka 

vårdcentraler som får högst betyg av sina patienter. Via underlag från 

OmVård.se har Vårdföretagarna lagt till uppgiften om driftform, som gör att 

vi kan jämföra hur privata, respektive landstingsdrivna, vårdcentraler hävdar 

sig. 

I den följande sammanställningen presenterar vi dels topplistan för riket, 

dels länsvisa topplistor. Vi redovisar på landstingsnivå även antalet 

vårdcentraler som deltagit i undersökningen och hur stor andel av dem som 

är privat drivna.  

Dessutom redovisar vi de sammantagna medelvärdena för samtliga 

vårdcentraler i respektive landsting, uppdelat på de olika 

kvalitetsparametrarna och regiform.  

Mer information om patientenkäten finns på www.skl.se och www.omvard.se. 

http://www.skl.se/
http://www.omvard.se/
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