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Forskningsenheterna i Dalby
och Tierp förvaltar unika forsk-
ningsregister med besöksuppgif-
ter från befolkningarnas samla-
de vårdkonsumtion under mer
än 20 år. 

Mot bakgrund av de nationel-
la hälsopolitiska målsättningar
som stått i fokus för den hälso-
politiska debatten under de se-
naste decennierna visas att pati-
enterna mycket selektivt över-
förts till primärvården. Vård-
centralerna har framför allt bli-
vit de äldres och barnens läkar-
mottagning. Patient–läkarkonti-
nuiteten har generellt varit låg
men ökat under senare år bero-
ende på en bättre bemanningssi-
tuation.

Målsättningarna att föra över patien-
ter från sjukhusmottagningar till all-

mänmedicinska mottagningar, samt att
skapa god kontinuitet och tillgänglighet
i vården, har stått i fokus för den hälso-
politiska debatten sedan 1970-talet och
kommit till uttryck i statliga utredning-
ar som HS-80 och HS-90. Under 1990-
talet har dessutom valfrihet – patientens
rätt att välja vårdgivare – kommit att
starkt betonas, särskilt i samband med
tillkomsten av lagen om husläkare. Den
övergripande målsättningen för hälso-
och sjukvården som  anges i hälso- och
sjukvårdslagens portalparagraf är att ge
en vård på lika villkor för hela befolk-
ningen. Det finns därmed ett hälsopoli-
tiskt intresse av att studera utvecklingen
av vårdkonsumtionen på kortare och
längre sikt. Tillgången till faktaunder-
lag för sådana studier är emellertid be-
gränsad. Det har tidigare gjorts studier
av vårdkonsumtionen i en bestämd po-
pulation under kortare tidsperioder [1-
3],  men  det finns mycket få studier på
nationell och internationell nivå som
analyserar den totala vårdkonsumtio-
nen under en längre följd av år. Med
data från Dalby och Tierp har det givits
tillfälle både att analysera hur vårdkon-
sumtionen är fördelad i befolkningen
vid en given tidpunkt och att följa ut-
vecklingen under en längre tid mot bak-
grund av de hälsopolitiska målsättning-
arna [4].

Samarbetsprojekt
mellan Dalby och Tierp
Studien som redovisas här är ett re-

sultat av ett samarbetsprojekt mellan
forskningsenheterna i Dalby och Tierp,
i vilket vi bland annat försöker belysa
frågeställningar kring vårdutnyttjande-
mönster i en bestämd befolkning och re-
lationerna till hälsopolitiska målsätt-
ningar i den svenska hälso- och sjuk-
vårdsorganisationen under de två se-
naste decennierna. Har det exempelvis
skett en överföring av patienter till pri-
märvården och har patient–läkarkonti-
nuiteten förbättrats?

Forskningsenheterna för Dalby och
Tierp förvaltar  unika forskningsregis-
ter, avseende vårdkonsumtionen i defi-
nierade befolkningar. Det är nu mer än
25 år sedan verksamheterna startade,
och en betydande del av den kunskap
som finns om vårdkonsumtionen i Sve-

rige, särskilt i primärvården, kommer
från arbeten med anknytning till de ak-
tuella forskningsdatabaserna [2-6].
Grunden för uppbyggnaden och an-
vändningen av forskningsdatabaserna i
Dalby och Tierp är möjligheten att via
personnummer länka samman uppgif-
ter om befolkningens vårdkonsumtion
såsom den avspeglas i olika register. In-
dividernas hemvist utgör grunden för
avgränsning av studiepopulationerna.

Fullständig besöksregistrering
under 20 år
Besöksregistren från vårdcentraler-

na i Tierps och Dalbys upptagningsom-
råden är fullständiga för perioden
1975–1994. De huvudsakliga uppgif-
terna har också i stort sett varit desam-
ma – personnummer, besöksdatum,
vårdgivare, besökstyp och diagnoser. I
Dalby har dock registreringen varit in-
tegrerad med journalskrivningen, me-
dan vårdcentralen i Tierp samlat in upp-
gifterna på särskilda besöksformulär
som sedan dataregistrerats vid forsk-
ningsenheten i Uppsala. För övriga lä-
karbesök har landstingens register över
öppen vård använts. För Dalbybefolk-
ningen finns uppgifter från den sjukhus-
anknutna öppenvården tillgängliga för
perioden 1981–1994. För Tierpsbefolk-
ningen finns motsvarande data för peri-
oderna 1977–1989 och 1992–1994.
Uppgifter från företagshälsovård och
privatläkare finns endast för en del av
perioden och då endast för Tierp och in-
går därför inte. Basårsstatistiken för ri-
ket visar att besök hos privatläkare i me-
deltal utgjorde ca 15–20 procent av alla
läkarbesök under åren 1985–1994. Mot
bakgrund av detta, det generella be-
söksmönstret i Dalby och Tierp samt
tillgången till privatläkare uppskattas
omfattningen av privatläkarbesök för
Dalbys del till en nivå på, eller över,
riksgenomsnittet medan Tierpsborna
sannolikt har en betydligt mindre andel
privatläkarbesök.

För att erhålla en beskrivning av de
socioekonomiska förhållandena har in-
dividuella besöksuppgifter matchats
med uppgifter från SCBs Folk- och bo-
stadsräkningen vid två tidpunkter, 1985
och 1990. Uppgifterna har använts för
att gruppera förvärvsarbetande och de-
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ras barn efter socioekonomisk position
[7].

Samtliga besökstal och befolknings-
andelar som redovisas i tidsserier har
köns- och åldersstandardiserats med ri-
kets medelbefolkning respektive år som
standardpopulation för att erhålla jäm-
förbarhet i detta avseende. Vid analys
av skillnader mellan socioekonomiska
grupper och kön har det icke-paramet-
riska Wilcoxons rangsummetest an-
vänts. För kontinuitetsberäkningarna
har ett individbaserat mått använts [2].
Kontinuitetsvärdet anger vid hur stor
andel av besöken, i medeltal, som den
aktuella patientgruppen träffat samma
läkare.

Olika socioekonomisk profil
Dalby primärvårdsdistrikt ingår i

Lunds kommun och är beläget i kom-
munens östra del. Vårdcentraler finns i
Dalby och Södra Sandby, utlokaliserad

mottagning i Genarp och Veberöd. Som
längst har invånarna ca 35 km till uni-
versitetssjukhuset i Lund. Tierps kom-
mun ligger i Norduppland nordväst om
Uppsala. Vårdcentralen ligger i central-
orten Tierp och är samlokaliserad med
Tierps sjukhus. Från huvudorten är det
ca 60 km till Akademiska sjukhuset i
Uppsala.

Den socioekonomiska profilen är
påtagligt olika i de båda områdena. An-
delen förvärvsaktiva i befolkningen är
större i Dalby (60 procent) än i Tierp (54
procent). Bland de förvärvsaktiva är an-
delen personer med låg social position
större i Tierp (30 procent) än i Dalby (25
procent). Andelen i befolkningen i me-
del/hög social position är i det närmas-
te dubbelt så stor i Dalby (drygt 30 pro-
cent) som i Tierp (16–17 procent).

Befolkningen i Dalby ökade mellan
1975 och 1994, från 17640 till 22750
invånare. I Tierp däremot minskade in-
vånarantalet något under samma peri-
od, från 20830 till 20320 invånare.
Dalby hade en yngre befolkning än ri-

ket vid båda tillfällena, medan befolk-
ningen i Tierp var äldre än i riket som
helhet. 

Tendens till minskad
besöksfrekvens i primärvården
Det totala antalet läkarbesök per år

och invånare i offentlig öppen vård –
egen vårdcentral och sjukhusmottag-
ningar – var något högre bland befolk-
ningen i Dalby än i Tierp. För Dalbybor
ökade det totala antalet besök från 2,5
till 2,8 under tiden 1981–1994. I Tierp
låg nivån stabilt kring 2,1–2,2 läkarbe-
sök per invånare under perioden
1977–1994.

Läkarbesök på vårdcentral ökade i
Dalby under perioden 1975–1985 från
0,83 till 1,15, för att sedan sjunka till
0,95 år 1994. I Tierp har antalet läkarbe-
sök vid den egna vårdcentralen pendlat
kring 1,4–1,6 under hela perioden
1975–1994. 

Figur 1 och 2 visar utvecklingen av
antalet läkarbesök fördelat på vård-
central och sjukhusmottagning bland
män och kvinnor i Dalby respektive 
Tierp.

I Dalby ökade antalet läkarbesök på
sjukhus från 1,4 till 1,6 besök per invå-
nare. Det innebär att större delen av den
totala ökningen skedde vid sjukhus. I
Tierp var antalet läkarbesök vid sjukhus
omkring hälften så stort, strax över 0,7
läkarbesök per invånare och år under
perioden 1977–1988. Mellan 1992 och
1994 ökade dock antalet läkarbesök vid
sjukhus bland Tierpsborna med 27 pro-
cent, samtidigt som besöken på vård-
centralen minskade med 8,5 procent.

Det totala antalet läkarbesök per in-
vånare och år i öppen vård har ökat sär-
skilt påtagligt för de äldre, vilket visas i
Figur 3.

För besöken vid vårdcentraler re-
spektive sjukhus skedde förändringarna
enligt ett likartat mönster för olika ål-
dersgrupper. I åldrarna 15–44 respekti-
ve 45–64 år var antalet besök vid sjuk-
hus i stort sett konstant under större de-
len av perioden, medan det skedde en
ökning bland de äldsta. Framför allt i
Tierp ökade antalet läkarbesök på vård-
centralen i den yngsta åldersgruppen, i
genomsnitt med ett halvt besök, vilket
motsvarar en ökning med 38 procent.

Sammantaget skedde således under
perioden inte någon större överflyttning
av läkarbesök från sjukhusanknuten öp-
penvård. Under början av 1990-talet
fanns i stället tendenser till att besöken
minskade i primärvården till förmån för
den sjukhusanknutna öppenvården.

Tierps vårdcentral
hade högre täckningsgrad
Andelen i befolkningen med minst

ett läkarbesök på vårdcentralen ökade
totalt från 40 till 44 procent i Dalby

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  39  •  1998 4255

Figur 1. Antal läkarbesök per invånare
och år vid egen vårdcentral respektive
sjukhusmottagning och för kvinnor
respektive män, Dalby 1975–1994.

Figur 2. Antal läkarbesök per invånare
och år vid egen vårdcentral respektive
sjukhusmottagning och för kvinnor
respektive män, Tierp 1975–1994.



1975–1994. I Tierp var andelen närmast
oförändrad omkring 60 procent under
perioden. Den andel av Dalbybefolk-
ningen som gjort minst ett läkarbesök
vid sjukhusmottagning ökade mellan
1981 och 1994 från 44 procent till 49
procent. Motsvarande andel i Tierp var
kring 25 procent under hela perioden.

I Tabell I redovisas uppgifter om an-
delen i befolkningen som besökt den
egna vårdcentralen eller sjukhusmot-
tagning under perioder av olika längd:
ett, tre respektive fem år.

Befolkningen definieras som de in-
vånare som varit bosatta i området un-
der hela respektive period, och siffrorna

ger därför en uppfattning om täcknings-
graden i befolkningen för respektive
vårdcentral. Oberoende av mätperio-
dens längd är täckningsgraden väsent-
ligt högre för Tierps vårdcentral, 91
procent efter fem år.

Ökad
patient–läkarkontinuitet
Utvecklingen av patient–läkarkonti-

nuiteten vid vårdcentralerna för samtli-
ga läkarbesök respektive enbart tidsbe-
ställda läkarbesök redovisas i Figur 4.
Kontinuiteten för samtliga läkarbesök
vid vårdcentralen 1975–1994 ökade
mycket lite i Tierp, från 0,22 till 0,26.
För Dalby var motsvarande siffror 0,38
respektive 0,55. För de tidsbeställda be-
söken ökade kontinuiteten från 0,35 till
0,51 i Tierp och från 0,48 till 0,77 i Dal-

by. Andelen tidsbeställda besök mins-
kade något i båda områdena till en nivå
på ca 45 procent av alla läkarbesök.

De i låg social position
större vårdkonsumenter
Förvärvsarbetande i låg social posi-

tion hade såväl 1985 som 1990 en stör-
re genomsnittlig vårdkonsumtion än
förvärvsarbetande i medel/hög social
position, både för besök vid den egna
vårdcentralen och besök vid sjukhus-
mottagning.

I Tabell II visas kvoten mellan me-
delantalet besök för personer i låg soci-
al position i relation till personer i me-
del/hög social position. Förvärvsarbe-
tande i låg social position i Dalby hade
såväl 1985 som 1990 en större andel av
sin totala öppenvårdskonsumtion vid
den egna vårdcentralen (45 procent resp
42 procent) jämfört med förvärvsarbe-
tande i medel/hög social position (41
procent resp 38 procent). 

Kvinnorna hade en större samman-
lagd öppen vårdkonsumtion än vad
männen hade, och de förlade en större
andel av sina besök till den egna vård-
centralen, oberoende av social position.
Förvärvsarbetande kvinnor i låg social
position hade en högre total öppen vård-
konsumtion än kvinnor i medel/hög so-
cial position, båda de undersökta åren i
Tierp och Dalby. 

Dåligt infr iade
målsättningar
De hälsopolitiska målen från 1970-,

1980- och 1990-talen har endast delvis
uppnåtts under den studerade tidsperio-
den.

Målsättningarna med en utbyggd öp-
pen vård med åtföljande överföring av
patienter från sjukhusmottagningar,
god kontinuitet, tillgänglighet och val-
frihet samt vård på lika villkor som pre-
senterats under de senaste decennierna
har i begränsad omfattning, och sent,
fått genomslag i verksamheten. Flera av
målsättningarna är dessutom motstridi-
ga: ökad tillgänglighet och valfrihet kan
exempelvis begränsa överföring av pa-
tienter till primärvården. En hög till-
gänglighet genom en omfattande akut-
verksamhet kan ibland endast åstad-
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Figur 3. Antal läkarbesök per invånare
och år i offentlig öppenvård totalt i
åldersgrupperna 65–74 år och 75– år,
Dalby och Tierp 1975–1994.

Tabell II. Medelantal besök för personer i låg social position i relation till medelantal besök för personer i medel/hög social position. Medelantal
besök för personer i medel/hög social position är satt till 1,0. Signifikansprövning av skillnad mellan låg social position och medel/hög social po-
sition. Samtliga kvoter anger en signifikant skillnad (minst P<0,05) förutom barn 1985 (Dalby och Tierp) samt barn 1990 (Tierp),

Förvärvsarbetande Barn

1985 1990 1985 1990

Dalby Tierp Dalby Tierp Dalby Tierp Dalby Tierp

Egen vårdcentral 1,40 1,29 1,46 1,31 1,03 1,09 1,23 1,06
Sjukhusmottagning 1,22 1,18 1,22 1,26 1,05 1,00 1,23 1,12
Totalt 1,30 1,25 1,31 1,29 1,04 1,07 1,23 1,07

Tabell I. Täckningsgrad för den egna vårdcentralen och för öppen vård totalt. Andel i procent
av befolkningen som gjort minst ett besök under ett-, tre- och femårsperioder.

Dalby Tierp

Egen Öppen vård Egen Öppen vård
Tidsperiod vårdcentral totalt vårdcentral totalt

Ett år 1983 47,1 65,6 54,3 61,2
1990 42,9 63,8 59,1 63,0

Tre år 1983–1985 73,7 87,6 81,5 85,2
1990–1992 67,1 85,3 83,6 85,8

Fem år 1983–1987 83,0 93,5 89,7 91,9
1990–1994 76,6 92,1 91,0 92,8



kommas på bekostnad av en hög pa-
tient–läkarkontinuitet. 

Totala vårdutbudet påverkar
patientöverför ingen
Att en ökad valfrihet och ett större

vårdutbud kan hämma överföringen av
patienter till primärvården visas med
resultaten för Dalby. Det totala vårdut-
budet för Dalbyborna är påtagligt större
inom det geografiska närområdet, än
vad det är för Tierpsborna. År 1982 till-
kom en vårdcentral i Södra Sandby, vil-
ket innebar bl a ett tillskott av läkare i
närområdet. Det ökade vårdutnyttjande
som kan ses mellan 1982 och 1983 är
med stor sannolikhet en funktion av ett
ökat vårdutbud för invånarna i Södra
Sandby. Dalbybor som är bosatta i nå-
gon av tätorterna har nära till sjukhus-
mottagningar vid universitetssjukhuset
i Lund, och det finns ett stort antal pri-
vatläkare verksamma i regionen. Under
de år som studerats rådde inte heller re-
misstvång till öppenvårdsmottagningar
inom Malmöhus läns landsting.

Tierpsborna har ett betydligt längre
avstånd till andra vårdgivare än de som
finns på vårdcentralen, främst den
största vårdgivaren, Akademiska sjuk-
huset i Uppsala. Tidvis har också re-
misstvång tillämpats till öppen specia-
listvård. I Tierp har det lokala vårdutbu-
det utöver vårdcentralen varit mycket
begränsat och inte expanderat annat än
genom att antalet läkarbefattningar på
vårdcentralen ökat.

Till skillnad från Tierpsborna visade
således Dalbyborna under hela perio-
den en större andel av besöken vid sjuk-
husmottagningar, och denna andel har
inte minskat utan tvärtom ökat under
1990-talet.

Något som ytterligare kan ha bidra-
git till den utvecklingen är att man i
Malmöhus län sedan slutet av 1980-ta-
let uppmuntrat patienter att utnyttja sin
rätt att välja vårdgivare, även specialist
vid sjukhusmottagning, vilket man inte
gjort i Uppsala län. De två sista studera-
de åren, 1993 och 1994, kan eventuellt
peka på en liknande utveckling även i
Tierp.

Utvecklingen i Dalby och Tierp sam-
manfaller till stor del med tendenserna
inom respektive län. Den generella ut-
vecklingen inom länen har varit en min-
dre ökning av antalet läkarbesök per in-
vånare. I Malmöhus län har ökningen
framför allt skett genom en ökning av
privatläkarbesöken, medan den i Upp-
sala län nästan uteslutande hänför sig
till en ökning i offentlig öppenvård.

Patient–läkarkontinuiteten
låg trots ökning
Patient–läkarkontinuiteten vid lä-

karmottagningarna på vårdcentralerna
har totalt sett legat på en låg nivå, men

en viss ökning framträder särskilt under
senare delen av den studerade perioden.
Dalbybor med planerade läkarbesök
fick i medeltal träffa samma läkare vid
70 procent av besöken 1990 och framåt.
För patienter i Tierp däremot har konti-
nuiteten även vid planerade besök un-
der större delen av perioden legat på en
låg nivå, under 50 procent. Dock har
kontinuiteten i både Dalby och Tierp le-
gat förhållandevis högt under större de-
len av 1980- och 1990-talen för vissa
patientgrupper med kroniska sjukdo-
mar, exempelvis diabetes, samt bland
äldre patienter (över 70 år).

Den viktigaste förändringen under
senare år är dock att bemanningssitua-
tionen förbättrats påtagligt och stabili -
serats under 1990-talet, vilket också av-
speglar sig i en ökad kontinuitet för pa-
tienterna.

Förutsättningarna för att uppnå en
totalt sett hög kontinuitet kan således i
stor utsträckning tillskrivas utbudsfak-
torer, vilka har varit olika i de två områ-
dena. Främst gäller det antalet inrättade
och bemannade läkartjänster. I Tierp
rådde, särskilt under första hälften av
den studerade perioden, särskilt ogynn-
samma förhållanden med flera obeman-
nade ordinarie läkartjänster och många
vikarier, vilket inverkat negativt på
möjligheten att uppnå kontinuitet totalt
sett. 

Läkarmottagningen i Dalby har haft
en betydligt mer stabil bemanningssitu-
ation och ett mindre antal tjänster för lä-
kare under utbildning än Tierp [8].

En annan betydelsefull faktor rör
tillgängligheten till läkarmottagningar-
na. I Dalby har mottagning i huvudsak
skett under kontorstid medan Tierps-
borna också haft tillgång till extra jour-
läkare under kvällar och helger via
akutmottagningen på Tierps sjukhus,
där även de ordinarie distriktsläkarna

tjänstgjort. Det innebär att tillgänglig-
heten till läkarvård i Tierp totalt sett va-
rit högre.

Kvinnor , barn och äldre
söker sig till pr imärvården
Ett gemensamt mönster för Dalby

och Tierp var att öppenvårdsbesöken
ökade bland de äldre, både som antal
besök och som andel av befolkningen,
medan den minskade bland personer i
förvärvsaktiv ålder. I Tierp ökade dess-
utom antalet läkarbesök bland barn och
ungdomar. Tierpsbefolkningen gjorde
ca 50 procent fler läkarbesök vid den
egna vårdcentralen i förhållande till
Dalbybefolkningen, men ca 25 procent
färre läkarbesök totalt. I båda områdena
hade kvinnor en större vårdkonsumtion
än män, och personer i låg social posi-
tion hade en större vårdkonsumtion än
de i medel/hög social position, med un-
dantag för barn i Tierp, där ingen sådan
skillnad sågs.

Att kvinnors vårdkonsumtion är
större än mäns är konstaterat också i
andra studier [9], även då hänsyn tagits
till könsspecifika besöksanledningar.
Förhållandet att kvinnor i större ut-
sträckning än män förlägger sina besök
till den egna vårdcentralen är dock inte
lika förutsägbart. En tänkbar delförkla-
ring är att män i högre grad än kvinnor
utnyttjar företagshälsovård och privata
vårdalternativ samt att kvinnor i stor ut-
sträckning har etablerad kontakt med
annan vård, t ex mödra- och barnhälso-
vård förlagd till vårdcentralen.

Iakttagelsen att personer som tillhör
hushåll i låg social position gör fler be-
sök än personer i medel/hög social po-
sition i detta material överensstämmer
med resultat från andra studier [6, 10,
11]. Den förra gruppen har större benä-
genhet att söka offentliga vårdgivare än
hushåll i medel/hög social position, vil-
ka i större utsträckning söker andra (pri-
vata) alternativ [12]. Andra studier har
visat att personer i hög social position
dels tenderar att förlita sig på den egna
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Figur 4. Patient–läkarkontinuitet för
samtliga respektive enbart tidsbeställda
besök, Dalby och Tierp 1975–1994.



kompetensen vid enklare medicinska
problem, dels har större möjlighet att nå
information om adekvat förhållnings-
sätt vid medicinsk problematik [13].
Det mönster som kan ses för förvärvs-
arbetande återkommer i stort sett också
när det gäller deras barn.

Yngre vuxna och förvärvsarbetande
med medel/hög social position har
minskat sin öppenvårdskonsumtion to-
talt, vilket särskilt gäller den egna vård-
centralen. Sannolikt har dessa grupper
flyttat en del av sin vårdkonsumtion till
andra konkurrerande vårdinrättningar,
eller minskat sitt vårdutnyttjande totalt.

Angelägen registrering
för studium av vårdkvalitet
Vi kan sammanfattningsvis konsta-

tera att de hälsopolitiska målsättningar-
na som uppsatts på en nationell nivå
uppnåtts i olika hög grad under perio-
den, vilket delvis har sin grund i lokala
och regionala förutsättningar, glesbygd
och tätort exempelvis. Att utvecklingen
ändå varit så påfallande likartad i de stu-
derade områdena, vilka skiljer sig åt i
många andra avseenden, talar för att det
också varit fråga om en generell utveck-
ling i landet. Den låga patient–läkar-
kontinuiteten under 1970- och 80-talen
hade sin grund i svårigheten att rekryte-
ra vidareutbildade läkare till primärvår-
den och den stora omsättning av vikari-
er som detta medförde.

Under de allra senaste åren har anta-
let läkarbesök vid allmänmedicinska
mottagningar i landet i totala siffror
passerat läkarbesöken vid sjukhus. Vi
har dock visat att den långsiktiga ut-
vecklingen inte varit entydig och att den
i Dalby och i Malmöhus län snarast
tycks ha gått i motsatt riktning.

Det finns anledning att fortsätta föl-
ja vårdkonsumtionsutvecklingen, bland
annat med hänsyn till hur besparingar i
den offentliga vården som medför att
tillgängligheten förändras och hur ut-
nyttjandet av valfrihet i ett expanderan-
de vårdutbud, kan påverka vårdutnytt-
jandet i befolkningen. Tack vare de re-
gister som finns för Dalby och Tierp har
det varit möjligt att genomföra denna
studie. Det är angeläget att fortsätta re-
gistreringar av detta slag. Den nya tek-
nologin och datoriseringen av allmänlä-
karmottagningarna har dessutom givit
nya möjligheter att följa utvecklingen
lokalt och regionalt i primärvården över
hela landet. I framtiden blir det för-
hoppningsvis genom standardiserade
datajournaler även möjligt att studera
förändringar i verksamheten och den
sammantagna vårdkvaliteten.
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