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Abstract 
A method for redistricting in Health Choice Gävleborg are created and described in this thesis. 
Redistricting of areas in Health Choice should be objective and take into account the patient's 
best interest. This work aim to create alternative redistricting in the Health Choice Gävleborg and 
it also aims to explore the impact of different accessibility parameters. The results will then be 
used to compare with today's districts that are focused on the caregivers. 
 
Gävleborg is designated as the study area because they apply active revision of the districts as well 
as the uneven distribution of population in the cities and rural areas that can contribute to the 
redistricting becomes more complex. 
 
In this study, two different types of network analysis are applied, shortest path and route 
planning. The reference system used is SWEREF99. The municipal bus networks are integrated 
into the analysis in order to create areas from a patient perspective and emphasis is placed on 
walking distance and the availability of public transport. If residents of an area is not within 
walking distance to the health center but they are able to use public transportation they will be 
assigned to this health center instead. If bus transportation is also not possible to the residents 
they will be assigned to the clinic most accessible by car. Also travel time is a parameter included 
in this analysis as a criterion for a reasonable bus ride. 
 
A separate Python script designed to assign an area to a health center where walking distance, the 
distance to and from the bus and travel time by bus can be adapted to test the various 
parameters. In this thesis six alternative solutions to the redistricting in Health Choice Gävleborg 
are formed. 
 
Result is the new redistricting, transportation time and means of transportation. The method 
used in this work is designed to be applied to many different areas of society; an example can be 
school redistricting. With a possibility to change parameters in the analysis to obtain a custom 
classification based on individual restrictions can easily be customized to fulfill several functions. 
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Sammanfattning 
En metod för närområdesindelning i Hälsovalet Gävleborgs skapas och beskrivs i detta arbete. 
Indelningen av närområdena bör vara objektiva och ta hänsyn till patientens bästa. Detta arbete 
syftar till att skapa alternativa indelningar av närområdena i Hälsovalet Gävleborg och det syftar 
även på att undersöka olika tillgänglighetsparametrars påverkan. Resultatet ska sedan kunna 
användas för att jämföras med dagens närområden som är inriktade mot vårdgivarna.   
 
Gävleborg är utsett som studieområde eftersom de tillämpar aktiv revidering av närområdena 
samt den ojämna fördelning av invånare i städerna och i glesbygden som kan bidra till att 
indelningarna av närområdena blir mer komplexa.  
 
I denna studie används två olika typer av nätverksanalys, kortaste vägen och ruttplanering. 
Referenssystemet som har använts är SWEREF99. De kommunala bussnäten integreras i 
analysen för att skapa nya områden ur ett patientperspektiv och stor vikt läggas på gångavstånd 
och tillgänglighet i kollektivtrafiken. Om invånarna i ett område inte har gångavstånd till 
hälsocentralen men har möjlighet att åka kommunalt till den ska de tilldelas denna hälsocentral 
istället. Om busstransport inte heller är möjligt ska invånarna tilldelas den hälsocentral de 
snabbast kan ta sig till med bil. Även Restiden är en parameter som tas upp i denna analys som 
ett kriterium för en rimlig bussresa.  
 
Ett eget Python-script tagits fram för att tilldela ett område till en hälsocentral där gångavstånd, 
avståndet till och från bussen samt restid med buss kan anpassas för att testa de olika 
parametrarnas påverkan. I detta arbete har sex olika alternativa lösningar till indelningen av 
närområdena i Gävleborg använts.  
 
Resultatet består av nya närområdesindelningar, transporttider och transportmedel. Metoden som 
använts i detta arbete är gjord för att kunna appliceras på flera olika områden i samhället, ett 
exempel på det kan vara i skolplaneringen. Då möjligheten finns att ändra parametrar i analysen 
för att få fram en anpassad indelning baserat på individers begränsningar kan detta lättare 
anpassas för att fylla flera funktioner.  
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Inledning 
Detta examensarbete hanterar områdesindelningen av närområden i Hälsovalet, vilket är 
processen att dra om gränserna för hälsocentralerna i primärvårdens upptagningsområden. 
Indelningen av närområdena är en politisk fråga och det är upp till varje enskilt landsting att 
bestämma om hur och när en ny indelning ska ske. Det valda studieområdet är Gävleborgs län 
där en revidering av närområdena sker varje gång en ny hälsocentral öppnar eller stänger i länet. 
 
Individers geografiska och fysiska begränsningar kan ha stor betydelse i hur tillgänglig en 
hälsocentralcentral upplevs. Det är inte lämpligt att anta att alla förmår att korsa vissa hinder som 
järnvägsspår, vattendrag eller ojämn terräng på vägen till sin hälsocentral. Graden av upplevd 
tillgänglighet till vårdenheten kan, förutom geografisk närhet, bero på individens tillgång till ett 
visst transportmedel så som buss eller bil.  
 
Nätverksanalyser är ett väl beprövat sätt att skapa områdesindelningar där det finns flertalet 
komplicerade variabler att ta hänsyn till. De kommunala bussnäten integreras i analysen för att 
skapa geografisk tillgängliga områden ur ett patientperspektiv. Detta för att testa nya sätt att tänka 
på indelningen av närområdena och för att skapa en diskussion om vad som bör tas hänsyn till i 
indelningen av närområdena i Hälsovalet.  

Bakgrund 
Områdesindelning är både ett tekniskt och politiskt komplext problem. Vissa av de tekniska 
aspekterna kan hanteras med hjälp av de Geografiska Informations Systemen GIS) vilka ständigt 
fortsätter att utvecklas. GIS möjliggör behandling av data, tolkning och presentation av komplex 
spatiala dataset som annars kan uppfattas som svårtolkade. Många optimeringsverktyg finns 
inbyggda som standard i de flesta kommersiella GIS-programvaror. I och med att de tekniska 
lösningarna blir fler och mer tillgängliga så kan besluten baseras på fler och mer komplexa 
variabler för en mer objektiv bedömning och beslut.   
 
Varje enskilt landsting ansvarar för upprättande och revidering av närområdena i Vårdval Sverige 
vilket leder till en mängd olika tillvägagångssätt och varierande resultat. Detta trots att de flesta 
landsting har samma ersättningssystem, vilket baseras på antalet listade patienter per hälsocentral. 
Som ett resultat av bristen av riktlinjer för indelningen av närområdena samt det valda 
ersättningssystemet så upplevs indelningen i vissa fall som partisk. 
 
Att använda en mattematisk modell för områdesindelning underlättar förståelsen för problemen 
och genererar rationella lösningar, även om det slutgiltiga beslutet om hur områdena ska se ut och 
vad som ska tas i hänsyn stadgas utav sittande politiker. Lösningarna genererade utav den 
mattematiska modellen resulterar aldrig i en perfekt lösning då problemet sällan är så pass 
väldefinierat. Även om vissa kriterier är lätta att använda i en mattematisk modell, så som avstånd 
eller antal, så är andra mer svårdefinierade och svåra att kvantifiera, så som kvalitet eller närhet. 
Därför är de framtagna lösningarna bara ett underlag som bör justeras eller jämföras med andra 
lösningar där andra kriterier används eller viktats på annat sätt. 
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Syfte  
I detta examensarbete är syftet att skapa alternativa indelningar av närområdena i Hälsovalet 
Gävleborg. Utgångspunkten för vilka är patienternas geografiska tillgänglighet med syfte att lyfta 
fram skillnaderna mellan patientanpassade och vårdanpassade närområden. Arbetet syftar även på 
att undersöka hur stor påverkan olika tillgänglighetsparametrar har för att fastställa deras vikt. 
Resultatet ska sedan kunna användas för att jämföra dagens närområden som är inriktade mot 
vårdgivarna och skapa diskussion runt hur denna process ska kunna utvecklas för att skapa ett 
bättre system för indelningen av närområdena i Hälsoval Gävleborg där patientens och 
vårdgivarens behov, förutsättningar och begränsningar tas hänsyn till.  

Dispos i t ion 
I nästa sektion finns en litteraturstudie som tar upp problemet med områdesindelning i olika 
sammanhang, bakgrunden till införandet av Vårdval Sverige och problem som uppstått, samt en 
introduktion av studieområdet med en summering av önskvärda kriterier för områdesindelning 
Hälsovalet Gävleborg. Därefter introduceras metoden samt programmet som använts för 
områdesindelningen. Resultaten presenteras i den fjärde sektionen och slutligen följer ett stycke 
med diskussionen där även felkällor och osäkerhetsanalys innan examensarbetet avslutas med en 
kort slutsats. 
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Litteraturgenomgång  
Inför utformningen av denna studie utfördes en litteraturgenomgång för att klarlägga vad som 
har gjorts inom detta område och för att koppla samman detta arbete till det som redan har gjorts.  
 
I denna examensuppsats används en multiobjektiv strategi för att skapa närområdesindelningar i 
Hälsovalet. I Hälsovalet Gävleborgs närområdesindelning tilldelas en hälsocentral ett närområde 
med en viss andel av passivt listade patienter som de är ansvariga för. De tar hänsyn till 
kommungränserna och har endast kontinuerliga områden. (Thureson, 2013a). Denna 
indelningstyp kan betraktas som ett specialfall utav ett generellt problem med hur man delar upp 
territorium i ett förutbestämt antal enheter för att kunna tillfredställa ett antal kriterier. Litteratur 
om detta relativt allmänna problem är förhållandevis omfattande (Malczewski, 1988). Ämnen 
med stora mängder publicerad litteratur där liknande problem tas upp är planering av skoldistrikt 
(exempelvis Caro et al, 2004; Ferland, 1990), politiska valdistrikt (exempelvis Mehrotra  et al, 
1998; Hojati, 1996; ) och försäljnings territorium (exempelvis Zoltners et al, 2005; Fleischmann , 
1988; Drexl et al, 1999).  
 
Områdesindelning går till så att små områden slås ihop till ett större område med en viss 
uppsättning attribut. Beroende på vad för områden som används och hur detaljerade de är 
kommer resultatet bli annorlunda. Ett känt exempel på detta är postnummer och postkoder, där 
ett område med ett postnummer kan bestå av flera mindre områden med olika postkoder. Ett 
annat områdessystem är nyckelkodsystemet som infördes i Sverige för att tillgodose 
kommunernas behov av statistik för geografiskt intressanta områden. Med det här systemet 
kunde kommunerna inrätta nykelkodregister (NYKO) genom att rita upp områdena och tilldela 
varje område en sifferbeteckning (nyckelkod). Nyckelkodsystemet byggs upp för att bistå i 
kommunal verksamhet som till exempel upptagningsområden för skolor, socialdistrikt eller 
prognosområden. Det är varje kommuns ansvar att inrätta ett nykelkodregister och därför kan 
antal delområden variera stort beroende på kommunens storlek och behov. I större tätorter kan 
områden delas in i stadsdelar som sedan kan delas in i kvarter.  
	  
De flesta analyser inom geografisk vårdplanering utgår från vårdenheten och dess behov och 
vårdgivarens tillgänglighet till patienten. Det mest välkända geografiska vårdplaneringen är 
analyserna om vart ambulanser ska positioneras ut för att minimera svarstiden vid en utryckning.  
 
Kriterier som används i flera landstings närområdesindelningar är att kommungränser används 
som avgränsningar. I och med det så har en vårdcentral aldrig ett område som sträcker sig över 
kommungränserna (Nyborg, 2012). Däremot är planering av skoldistrikt ett bra exempel på då 
områdesindelningen utgår från individens möjlighet att ta sig säker till sitt mål (exempelvis Blais 
et al, 2003; Malczewski et al, 1988; Oliviera et al, 2006). Kriterierna som är vanliga vid 
skolplanering, så som avstånd och busstransporter, kommer att användas i denna analys.  

Teori  
Det finns en stor mängd olika metoder för att lösa områdesindelningsproblem och i detta avsnitt 
beskrivs de olika tillvägagångssätt som kombinerats och används i studien.  

Nätverksanalys 

Nätverksanalys används ofta för flera klassiska nätverksproblem så som kortaste vägen, 
Handelsresandeproblemet förkortats till TSP efter det engelska namnet Traveling Salesman 
Problem) samt för ruttplanering och allokeringsproblem. Nätverksanalys är dock inte en metod 
för att skapa områden utan denna metod används för att beräkna vilket område som är närmst ett 
annat inom ett nätverk. 
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Ett nätverk är ett set av sammankopplade linjeobjekt som representerar verkliga komponenter 
och dess egenskaper. Nätverk kan vara bilvägar, floder eller elledningar som kan modelleras i 
GIS. Till skillnad från Thiessen, som mäter euklidiskt avstånd, så beräknas avståndet i 
nätverksanalysen baserat på sträckan i nätverket mellan två punkter. En annan fördel med 
nätverksanalys jämfört med Thiessen polygon är att det är möjligt att använda höjd i 
beräkningarna.  
 
Nätverksanalys används i denna analys för att lösa ett flertal problem av olika karaktär. Främst 
används närmsta-vägen-analys för att mäta avståndet från ett område till en hälsocentral och 
avståndet till och från bussen, men även rutterna för bussarna tas fram baserat på nätverket.  

Kortaste	  vägen	  

Kortaste vägen är ett nätverksproblem som med vektordata tillåter flexibla analyser där 
trafikrestriktioner, som till exempel enkelriktat eller hastighets begränsningar, kan implementeras. 
(Heywood et al, 2006)  
 
Kortaste vägen mäter kostnaden av att resa mellan en plats till andra och fastställer vilka som är 
närmast varandra. I processen med att hitta närmsta vägen är det möjligt att specificera hur 
många platser som ska hittas samt om riktningen av resan är från eller till dem. Resultatet av 
denna nätverksanalys beskriver vägen mellan platserna som linjer samt redogör för reskostnaden 
och eventuella resvägar.  
 
Kortaste vägen sker genom att först definiera begränsningar i analysen. Dessa kan bestå utav ett 
maximalt sökvärde där utöver detta värde kommer inga fler platser sökas. Kriterierna kan vara 
både en maximal restid och en ressträcka. Beräkningen av kortaste vägen kan göras på tid, då den 
snabbaste vägen är den bästa, eller så kan den göras utifrån kostnadsparametrar. En 
kostnadsparameter kan vara att undvika vägtullar eller att åka på så mycket kustvägar som möjligt.  
 
Sedan beräknas rutten baserat på parametrarna i det definierade nätverket. Slutligen produceras 
resultatet som består av linjeobjekt som beskriver ruttens väg genom platserna definierade som 
parametrar samt punkter som beskriver platsernas positioner i rutten. (ESRI, 2013a)  

	  Ruttplanering	  

Med API för JavaScript är det möjligt att hitta rutter mellan två eller flera platser och eventuella 
vägbeskrivningar. För detta används nätverksanalys för att beräkna rutterna som kan innehålla 
flera stopp, barriärer och tidsintervall. Ruttplanering kräver minst två platser där minst 
kostsamma väg i nätverket kan beräknas.  
  
Ruttplanering sker genom att först definiera parametrarna. Dessa dikterar bland annat genom 
vilka stopp rutten ska planera, resans start och mål samt eventuella hinder som inte bör passeras. 
Nästa steg är att beräkna rutten baserat på parametrarna i det definierade nätverket. Slutligen 
produceras resultatet som består av linjeobjekt som beskriver ruttens väg genom platserna 
definierade som parametrar samt punkter som beskriver platsernas positioner i rutten. (ESRI, 
2013b)	  	  
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Bakgrund  

Vårdval  
Den första januari 2010 infördes fritt vårdval i hela Sverige. Ett vårdvalssystem med syfte att öka 
valfriheten för patienterna och samtidigt skapa gynnsammare förutsättningar för nya vårdgivare 
att etablera sig i primärvården. Det innebär att alla medborgare, oavsett landsting, har rätt att fritt 
välja till vilken vårdgivare han eller hon vill vara skriven på. Alla vårdgivare, offentliga eller 
privata, ska behandlas lika enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Landstinget har inte rätt att 
vägra någon vårdgivare - privat eller kooperativ - att etablera verksamhet och den offentliga 
ersättningen följer patientens val.( Sveriges riksdags, 2009)  
 
Med hälsovalet så har varje invånare rätt att fritt välja vårdgivare i så kallad aktiv listning. I alla 
regioner och landsting förutom Stockholm och Uppsala så blir varje individ som inte aktivt gör 
ett val passivt listad. Det innebär att landstingen tilldelar individen en vårdenhet och för denna 
passiva listning så används oftast närhetsprincipen. Som tidigare nämnt så är målet med 
vårdvalssystemet att stärka individens ställning då den offentliga ersättningen följer individens val. 
(Socialstyrelsen, 2009) Dock anser många medborgare att de inte har tillräckligt med relevant och 
oberoende information för att kunna göra ett välgrundat val. (Socialstyrelsen, 2011) 

Definitioner1
 

Geografisk listning: ”Listningen av de invånare som ej valt hälsocentral aktivt” 

Hälsocentral: ”Vårdenhet med ansvar för basuppdrag inom landstingets Hälsovalssystem för 
primärvård Hälsoval Gävleborg” 

Invånare: ”En individ som är folkbokförd i Gävleborg inklusive asylsökande).” 

Landstinget: ”Landstinget Gävleborg som uppdragsgivare eller finansiär.” 

Listning: ”Registrering av invånares val av hälsocentral.” 

Listingsansvar: ”Hälsocentralen har ansvar för aktivt listade invånare och geografiskt listade invånare 
och för dessa erhåller hälsocentralen vårdpengen.” 

LOV: ”Lag om valfrihetssystem.” 

Närområde: ”Det geografiska avgränsade området inom vilket hälsocentralen har ansvaret för 
invånarnas behov av primärvård. Det geografiska närområdet styr också över 
ansvarsfördelningen av icke aktivt listade invånare. Gränserna för detta område fastställs av 
landstinget och kan revideras vid nyetablering eller avveckling av hälsocentral.” 

Primärvårdens uppdrag: ”Primärvården svarar som en del av den öppna vården, utan 
avgränsning gällande sjukdomar, ålder, eller patientgrupper, för befolkningens behov av sådan 
grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering, som 
inte kräver specialistsjukvårdens medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens 
Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982:763).” 

                                                
1
	  Gävleborg	  definierar	  följande	  begrepp	  enligt	  nedanstående	  lydelse	  (Gävleborg	  Landsting,	  2012)	  
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Tillgänglighet 

Det finns olika definitioner om vad tillgänglighet innebär och innefattar. Somliga påstår att 
tillgänglighet är förmågan för varje individ, oavsett funktionsnedsättning, att ta sig till en plats 
medans andra hävdar att även tillgången till information och bemötande ingår i begreppet.  
 
Inom primärvården så tolkas ofta tillgängligheten som förmågan för patienten att komma fram på 
telefon och att en individ inte ska behöva vänta länge på att få en besökstid. Detta beror på att 
prioriteringen i tillgängligheten till primärvården har under många år legat på att minska 
väntetider och öka telefontillgängligheten. Men tillgänglighet i primärvården berör även den 
ekonomiska och geografiska tillgängligheten. (Socialstyrelsen, 2011) 
 
Sedan hälsovalet infördes så har antalet vårdcentraler ökat och fler invånare har möjlighet att välja 
mellan två eller fler vårdcentraler med endast fem minuters skillnad i tid med bil. Trots detta är 
det svårt att garantrera en personalbemanning i glesbebyggda områden. Även om den geografiska 
och ekonomiska tillgängligheten i Sverige är goda i ett internationellt perspektiv så framgår det i 
undersökningar att patienter avsiktligt avstått från att söka vård även då det har funnits ett behov. 
De vanligaste skälen till detta var att väntetiderna var för långa eller att det inte fanns tid att vänta. 
Men det fanns även de som avstått att uppsöka vård för att det var för långt till vårdenheten eller 
att de inte hade råd eller medel för att transportera sig dit. (Socialstyrelsen, 2011) 

Konkurrensneutralitet  

Ett problem med införandet av vårdvalssystemet är att privata vårdgivare ibland anser att det inte 
har skett en konkurrensneutral listning av patienter. Främst mindre vårdcentraler som etablerat 
sig efter Hälsovalets införande uppfattar att majoriteten av de passivt listade patienterna blir 
tilldelad till de offentligt drivna vårdcentralerna. Detta gör det svårare för nyetablerade 
vårdcentraler att konkurrera med redan etablerade vårdenheter. (Konkurrensverket, 2012)  
 
Oenigheter om fördelningen av de passivt listade patienterna uppstår oftast då flera vårdcentraler 
är lokaliserad i närheten av varandra eller ibland till och med i samma byggnad. Enligt LOV så 
kan landstingen passivt lista alla individer som inte gjort ett aktivt val. Denna passiva listning ska 
ske enligt närhetsprincipen vilket innebär att den som inte aktivt gör ett val listas passivt på den 
närmaste vårdcentralen. (Socialstyrelsen, 2009) Vad närhetsprincipen innebär specificeras inte 
närmare, inga krav på att en viss metod ska användas eller kriterier som ska uppfyllas finns i 
LOV.  
 
Om man ser till fördelningen av listade patienter i Sverige visar statistiken tydligt att privata 
vårdcentraler har färre listade patienter än de offentliga. Skillnaden mellan antal listade patienter 
på privata och landstingsdrivna vårdcentraler i Sverige är i genomsnitt 3300 patienter. Gävleborg 
är det enda län där de privat drivna vårdcentralerna har fler listade patienter än de offentliga. 
(Konkurrensverket, 2012) 
 
I och med att en invånare gör ett aktivt val i Hälsovalet uppstår det kvalitetskonkurrens i 
primärvården. En förutsättning för detta är att det finns möjlighet att välja mellan minst två 
vårdcentraler inom ett avstånd som individen uppfattar som rimligt och att det finns tillgång till 
all den information som behövs för att kunna göra ett välgrundat beslut. (Konkurrensverket, 
2012) Som tidigare nämnt anser många att de inte har tillräckligt med information för att göra ett 
aktivt val. Så vad en individ baserar sitt val av vårdcentral på finns det en begränsad kunskap om. 
Undersökningar tyder på att kvaliteten och kontinuiteten tillsammans med den geografiska 
närheten är de faktorer som påverkar mest. (Socialstyrelsen, 2011) I figur 1 så visas tidsskillnaden 
mellan den närmsta och den näst närmaste vårdenheten i antal minuters bilresa. Detta är måttet 



 

14 
 

som används för att bedöma hur stor potentiell konkurrensneutralitet ett län har. I tabellen så är 
det väldigt tydligt att Stockholm har de största förutsättningarna för en väl fungerande marknad 
med sund konkurrens. På 14:e plats kommer Gävleborg där nära 20% av invånarna har längre än 
30 minuters tidskillnad, med bil, mellan den närmsta och näst närmsta hälsocentral. 
(Konkurrensverket, 2012) 

 
Figur	  1	  Tidsskillnad	  mellan	  den	  närmsta	  och	  den	  näst	  närmaste	  vårdenheten	  2011.	  (Konkurrensverket,	  2012)	  

Majoriteten av invånare har möjligheten att välja mellan minst två vårdcentraler inom en rimlig 
tid och på mindre än 20 minuter kan 99 % av Sveriges invånare nå den närmsta vårdcentralen. 
Men desto större skillnaden i restid det är mellan två vårdcentraler, desto större skillnad i kvalitet 
behövs för att välja vårdcentralen som är längre bort. (Konkurrensverket, 2012) 

Kvalitet  

Kvalitet är en av de främsta faktorerna som patienter tar hänsyn till när de väljer att aktivt lista sig 
på en hälsocentral. Dessvärre är det också en svår faktor att mäta då varje individs uppfattning 
om kvalitet varierar. (Konkurrensverket, 2012) Ett sätt att mäta kvalitet i vården är att fråga 
patienterna om hur bra de anser sin vårdgivare är i tillgänglighet, bemötande och andra faktorer 
som kan påverka kvaliteten.  
 
Sveriges kommuner och landsting genomför varje år en nationell patientenkät för att mäta de 
faktorer som ofta förknippas med kvalitet i vården. Några av de faktorer som mäts är 
mottagande, tillgänglighet och helhetsintryck av kontakten med vården. Den här undersökningen 
genomförs varje år i november och presenteras följande år i mars. I de sammanställda svaren, 
vilka är offentliga handlingar, finns statistik för hela landet, varje län, kommun och varje enskild 
hälsocentral. Det är denna sammanställning som idag främst används som indikator på kvaliteten 
i primärvården. (SKL, 2013) 
 
I bilaga 1 så redovisas alla hälsocentraler i Gävleborgs län med betygen de uppnått i den 
nationella patientenkäten. Tabellen visar det procentuella betyget från patienterna där ett högt 
värde visar på att patienterna är nöjda. I tabellen är det tydligt att den upplevda kvaliteten varierar 
mellan hälsocentralerna men att det inte är allt för stora skillnader.  
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Ersättning 

I Sverige så är all primärvård finansierad av landstinget och det ligger på deras ansvar att 
vårdgivare får ersättning för samtliga invånare.  Det finns flera olika system för hur den offentliga 
ersättningen fördelas i de olika länen. Varje vårdcentral får en ersättning baserat på en fast del 
som kallas för kapiteringsersättning och sedan även en rörlig ersättning. (Thureson, 2013a) 
 
Kapitering är en fast ersättning beräknad för varje enskild individ som bör täcka de förväntade 
vårdkostnaderna. Det vanligaste sättet att bestämma storleken för den fasta ersättningen för 
förväntade vårdkostnader är att basera ersättningen på individens ålder. Men den fasta 
ersättningen baseras även på individens socioekonomiska förutsättningar. (SKL, 2012) 
 
Den rörliga delen av ersättningen är ett incitament för vårdcentralerna att öka produktiviteten 
och ta emot vissa patienter även om det blir en högre kostnad för hälsocentralen.    
 
Varje enskilt landsting utformar sitt eget ersättningssystem men den vanligaste lösningen är att 
ersättningen främst består av en fast ersättning och sen en mindre rörlig andel. Det finns flera 
faktorer som påverkar hur stor den totala ersättningen för en vårdcentral är. 
Kapiteringsersättningen som ofta står för den största delen är baserad på hur många listade, både 
aktivt och passivt listade, varje vårdcentral har, hur vårdtung patienterna är och kan även 
inkludera andra ersättningar så som glesbygdsersättning. (Konkurrensverket, 2012) Fördelningen 
av de passivt listade påverkar möjligheterna för nya vårdenheter att etablera sig då ersättningen 
för listade patienter ofta är en väsentlig del av ersättningen. Det flesta landsting har valt att 
använda sig av modellen för listning där de som inte aktivt gör ett val passivt listas. 
(Konkurrensverket, 2010) 
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Studieområde Gävleborg 
För detta examensarbete så är Gävleborgs län utvalt som studieområde. Detta beror främst på 
deras aktiva revidering av närområdena när en ny hälsocentral öppnar eller stänger samt den 
skiftande befolkningstätheten i länet. Hela länet är utvalt som studieområde då indelningen av 
närområdena ska täcka hela länet och det är ett fritt val att välja mellan alla hälsocentral inom 
länsgränserna.  
 
Gävleborgs län består av tio kommuner och har en total folkmängd på 276 637 invånare på en 
21 622km2 stor yta. Det finns flera större städer i länet varav de största städerna, Gävle, 
Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn, där också den största delen av befolkningen bor. 
Denna ojämna fördelning av invånare i städerna och i glesbygden kan bidra till att indelningarna 
av närområdena kan bli mer komplexa då förutsättningarna är olika. (SCB, 2012 ) 

Hälsoval Gävleborg 

De flesta län i Sverige har beslutat att inte ändra indelningen av närområdena utan att bevara 
indelningen så som det såg ut innan Hälsovalet infördes. Det innebär att när nya hälsocentraler 
öppnar listas inga patienter passivt dit. De måste aktivt lista alla sina patienter. Gävleborgs län är 
de enda som ritar om gränserna för närområdena varje gång en ny hälsocentral öppnar eller 
stänger. (Thureson, 2013b) 
 
En nationell undersökning genomförd av konkurrensverket visar att 96 % av Gävleborgs 
invånare är medvetna om att de kan lista sig på vilken vårdcentral de vill och 83 % anser att de 
gjort ett aktivt val (Konkurrensverket, 2012). I Gävleborg så är det 66999 patienter som blivit 
tilldelad en hälsocentral då de inte gjort ett aktivt val2 (Thureson, 2013c), vilket motsvarar 24 % 
utav befolkningen. I bilaga 2 visas antal listade patienter per hälsocentral. En hälsocentrals totala 
patientmängd består utav både de som aktivt har gjort ett eget val och de som blivit tilldelad av 
landstinget. 
	  

Många anser dock att de gjort ett aktivt val genom att inte välja en hälsocentral och på så sätt 
acceptera den hälsocentral som landstinget föreslagit. Av de tillfrågade är 56 % listade på de 
föreslagna vårdenheterna och 64 % av dem anser sig ha gjort ett aktivt val. Det innebär att vissa 
passivt listade kan anses ha gjort ett aktivt val. Men statistiken visar även att endast 70 % tycker 
de fått tillräckligt med relevant och oberoende information för att kunna göra ett aktivt val. Av de 
som anser sig fått tillräckligt med information gjorde 82 % ett aktivt val vilket är mer än dubbelt 
så många än de som inte ansåg sig fått tillräckligt med information. I figur 2 så visas andelen 
invånare, per åldersgrupp, som anser sig gjort ett aktivt val. I figuren är det tydligt att det är de 
unga och medelålders som i större utsträckning inte gör ett aktivt val. (Konkurrensverket, 2012) 
 

                                                
2
	  Avser	  2013-‐04-‐10	  



 

17 
 

 
Figur	  2	  Andel	  invånare,	  per	  åldersgrupp,	  som	  anser	  sig	  gjort	  ett	  aktivt	  val	  (Konkurrensverket,	  2012)	  

I figur 3 nedan visas ett diagram hälsocentralernas procentuella listning av aktivt listade och 
passivt listade patienter. Det röda fälten motsvarar hur många av hälsocentralernas patienter är 
tilldelad av landstinget och de blå fälten visar hur många procent av patienterna som har gjort ett 
aktivt val all lista sig på hälsocentralen. 
 

 
Figur	  3	  procentuell	  fördelning	  av	  aktivt	  och	  passivt	  listade	  individer	  per	  hälsocentral	  

Revidering av närområden 

Alla revideringar av närområdena i Gävleborg är i dagsläget baserade på tre kriterier som 
presenteras i tabell 1. Det är efter dessa kriterier som beslut fattas om hur närområdena ska 
utformas. 

Tabell	  1	  Befintliga	  kriterier	  

Kriterier	  idag	  
Sammanhängande områden 
Kommungränser  
Jämn marknadsandel 

 
Det första kriteriet är att närområdet ska vara ett enda sammanhängande område och inte bestå 
utav flera mindre områden. Detta för att underlätta förståelsen för patienterna om vart denna ska 
vända sig men även för att hälsocentralerna ska få ett mer samlat område utifall de måste åka ut 
till en patient. Det andra kriteriet är att närområdena inte ska korsa kommungränserna, 
närområdet måste alltså vara belägen inom kommunen som hälsocentralen tillhör. Det tredje och 
sista kriteriet är att varje enskild hälsocentral ska ha ett närområde utformat så att de får en jämn 
andel av de icke listade patienterna i sin omnejd.  
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Utifrån dessa kriterier så ligger fokus på att skapa en konkurrensneutral vård och på att förbättra 
möjligheterna för nyetablering. Som tidigare nämnt är Gävleborg det enda länet som inte har en 
ojämn fördelning av patienter mellan privata och offentliga hälsocentraler, detta visar på att deras 
sätt med jämna marknadsandelar och kontinuerlig revidering av närområdena har genomslag i 
konkurrensneutraliteten. 
 
Dessa kriterier är inte absoluta utan används endast som riktlinjer för att skapa en rättvis och 
konkurrenskraftig indelning för hälsocentralerna. Det finns ett flertal exempel när dessa kriterier 
har frångåtts, ett exempel är Capio Hälsocentral Gävle som har ett närområde bestående utav två 
separata områden. Detta är en restprodukt från indelningen av närområden innan införandet av 
Vårdval, där beslutsfattare ansett att det inte behöver göras om då detta inte kommer underlätta 
förståelsen för patienterna. Ett annat undantag är Hedesunda där närområdet korsar 
kommungränsen mellan Gävles och Sandvikens kommun. Detta beror på att i den södra delen 
utav Sandvikens kommun finns ingen hälsocentral på ett rimligt avstånd för att täcka behovet av 
primärvård i området. Beslut är tagna om att dra om gränserna i dessa områden först när en ny 
hälsocentral etableras i dessa områden som förändrar förutsättningarna. (Thureson, 2013a) 

Befintlig indelning 

I figur 4 visas närområdesindelningen (2013-04-03) av Hälsovalet Gävleborg. I dagsläget finns 40 
olika hälsocentraler med i Hälsovalet (Thureson, 2013b) och deras respektive närområde 
representeras utav de gröna ytorna kantad med grått. De svarta trianglarna visar på 
hälsocentralernas position. Tydligt i denna figur är att i de större städerna finns en stark kluster 
tendens. I Bilaga 2 finns en karta över den befintliga indelningen av närområdena.  

 
Figur	  4	  Närområden	  i	  Hälsovalet	  Gävleborg	  

Som tidigare nämndes utformas dessa närområden efter tre kriterier. Men i vissa fall så kan dessa 
leda till en utåt sett omotiverad indelning. I figur 5 så visas tre bilder av närområdesindelningen 
där olika typer av problem visas. Bilden till vänster visar ett närområde med en avstickare utan 
uppenbar nytta norr om Edsbyn. Området som denna avstickare berör är inte utformat på detta 
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sätt för att följa kommungränserna eller för att kunna skapa ett sammansatt område. Denna 
utstickare är i ett glesbebyggt område med få fastigheter och endast ett par olistade patienter. För 
de olistade patienterna som måste åka genom en annan hälsocentrals upptagningsområde kan 
denna indelning tyckas underlig. Mittersta figuren visas Söderhamn där tre hälsocentraler är 
lokaliserade mycket nära varandra vilket gör att konkurrensen om patienterna i centrala 
Söderhamn är hårdare. Längst till höger ser vi centrala Gävle där en hälsocentral är belägen inom 
en annan hälsocentrals närområde. För patienter i detta område innebär de att det är tänkt att de 
ska söka vård hos den hälsocentral som ansvarar för området även om de bor i samma hus som 
den andra hälsocentralen är belägen i. detta kan vara svårt att motivera för olika intressenter som 
inte anser detta vara en opartisk indelning samt för patienter som inte har förmågan att aktivt 
välja sin hälsocentral. Dessa tre är bara ett urplock av exempel på liknande situationer som kan 
ifrågasättas i ett patientperspektiv.  
 

   
Figur	  5	  Närområdesindelning	  i	  Edsbyn,	  Söderhamn	  och	  centrala	  Gävle	  



 

20 
 

Kriterier 
Vad som bör tas i hänsyn i en analys av närområdesindelning kan vara svårt att definiera. Det 
finns många olika kriterier vilka kan viktas på olika sätt sett utifrån olika perspektiv. Landstinget 
vill ha en konkurrensneutral indelning, vårdcentralerna vill oftast ha kompakta områden med 
många olistade patienter och patienten bör vara tilldelad en lättillgänglig och kvalitativ 
hälsocentral.  
 
Kriterierna som kommer appliceras i denna analys är framtagna för att främja patienternas 
geografiska tillgänglighet i primärvården. Därför kommer i detta arbete stor vikt läggas på 
gångavstånd och tillgänglighet i kollektivtrafiken då en enskild individ kanske inte har tillgång till 
bil eller är i ett så pass dåligtskick att de inte kan köra. Men eftersom Gävleborgs län är stort till 
ytan med både större städer och utbredda glesbygder så kan inte transport med bil uteslutas.  
 
Baserat på föregående litteraturstudie och personliga kontakter med bland annat landstinget 
Gävleborg och Gävle kommun har flera kriterier med önskvärda egenskaper tagits fram för en 
indelning av närområdena i Hälsovalet Gävleborg, se tabell 2. Det första är att alla individer i ett 
och samma område tilldelas endast en hälsocentral. Det andra är att de som bor på gångavstånd 
till en hälsocentral ska tilldelas denna. Om de inte har gångavstånd men har möjlighet att åka 
kommunalt till en hälsocentral ska de tilldelas denna istället och om detta inte heller är möjligt ska 
de tilldelas den hälsocentral de snabbast kan ta sig till med bil. Restiden är också en parameter 
som tas upp i denna analys som ett kriterium för en rimlig bussresa.  
 

Tabell	  2	  Kriterier	  i	  analysen	  

Kriterier 
En hälsocentral 
Transport 
Restid 

Parametrar 
I detta examensarbete har ett eget Python-script tagits fram för att tilldela ett område till en 
hälsocentral där gångavstånd, avståndet till och från bussen samt restid med buss kan anpassas 
för att testa de olika parametrarnas påverkan. Detta är främst på grund av det inte finns en 
specifik sträcka alla orkar gå eller en exakt restid med buss alla individer tycker är rimligt för att ta 
sig till sin hälsocentral. I detta arbete har sex olika alternativa lösningar till indelningen av 
närområdena i Gävleborg tagits fram. I det första alternativet har parametrarna satts så att 
majoriteten av invånarna ska anse att detta är rimliga alternativ, se tabell 3 kolumn 1. I det andra 
alternativet så har den godkända restiden med buss tredubblats för att testa hur längden på 
bussresan kan påverka resultatet, se tabell 3 kolumn 2. Det tredje alternativet testar hur 
indelningen förändras då gångavståndet mer än fördubblas, se tabell 3 kolumn 3. I de fjärde och 
femte alternativen testas avstånden till och från bussen genom att först mer än fördubbla det 
tillåtna gångavståndet och sedan genom att endast tillåta 100 meters gångavstånd, se tabell 3 
kolumn 4 och 5. I det sjätte och sista alternativet är alla parametrar satta högt i ett försök att se 
vad som sker med indelningen då både gång och bussresa vägs tyngre än bilresorna, se tabell 3 
kolumn 6.    

Tabell	  3	  Parametrarna	  till	  första	  alternativa	  indelningen	  av	  närområdena	  i	  Gävleborg	  

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 
Gå Max 430m 430m 1000m 430m 430m 1000m 
Max bussresa 20min 60min 20min 20min 20min 60min 
Gå till Buss 430m 430m 430m 1000m 100m 1000m 
Gå från Buss 430m 430m 430m 1000m 100m 1000m 
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Då detta arbete endast kommer att fokusera på patientens geografiska tillgänglighet kommer de 
hälsocentraler som är lokaliserade i samma fastighet som en annan att tilldelas samma område. 
Problemet som uppstår är att alla patienter har exakt lika långt till båda hälsocentralerna oavsett 
vilken de har tilldelas. Det finns flera alternativa sätt att lösa detta på. En lösning är att 
patienterna blir tilldelad till den hälsocentral de tillhörde tidigare. Andra alternativ är att dela in 
områdena så att varje hälsocentral får lika många olistade patienter eller lika stora områden. Då 
inte något av dessa alternativ förbättrar eller påverkar patienterna och deras geografiska 
tillgänglighet är detta ett politiskt beslut och därför tilldelas i denna analys dessa centraler samma 
område. 
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Metod 
I detta stycke redogörs för metoden som använts för analysen i detta examensarbete att 
redogöras. Först presenteras den information och de källor som arbetet är baserat på. Sedan 
kommer ett kort avsnitt där de bearbetningar som behövs redogörs. Efter det presenteras de 
olika stegen i analysen för att tydliggöra processen.  
 
Analysen består i stora drag utav tre steg. Först utförs nätverksanalysen där kortaste vägen samt 
rutter beräknas för kollektivtrafiken. Sedan kommer urvalsprogrammet som genererar olika 
alternativ baserat på användarens kriterier. Och slutligen har vi områdesindelningen som tilldelar 
varje enskilt område till en hälsocentral och skapar närområden av alla områden som tilldelats en 
hälsocentral. 

Data  

Studieområdet är Gävleborgs län, där det i dagsläget3finns 40 hälsocentraler, varav vid tre skilda 
tillfällen är två av dessa hälsocentraler belägna på samma adress. Alla hälsocentraler som finns 
med i Hälsovalet har sina adresser tillgängligt på landstingets officiella hemsida. Även den 
befintliga indelningen finns upplagd på deras hemsida för varje enskilt närområde.  

Insamling 

För detta arbete så har shape filer innehållande hälsocentralernas positioner samt de tillhörande 
områdena använts. Landstinget Gävleborg äger rätten till dessa data och gett tillåtelse till 
publicering av dessa i detta arbete. Data levererades genom Gävle kommuns GIS samordnare. 
Även information om länets alla olistade patienters adresser samt statistik om hälsocentralerna 
har delats ut av landstinget.  
 
Information om vägdata, fastigheter, kustlinjer, järnvägsnät samt kommun- och länsgränser 
hämtades från Lantmäteriet. Dessa, likaså informationen om hälsocentralerna, är i SWEREF99 
vilket är referenssystemet som används i detta arbete.  
 
I Gävleborgs län finns flera olika aktörer i kollektivtrafiken. X-trafik är den aktör som har den 
största andelen av kollektivtrafiken inom länet. Men även Uppsala Länstrafik (UL) och Dalatrafik 
har länsöverskridande bussförbindelser. Detaljerade uppgifter om de berörda hållplatsernas 
positioner samt deras linje tillhörighet har levererats av X-trafik planeringskontor samt utav 
Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget i Uppsala län. Bolagen äger rätten till dessa 
uppgifter och de har gett sin tillåtelse till publicering av detta i denna rapport. Uppgifterna om 
den enda busslinjen som trafikeras utav Dalatrafik har hämtas utifrån deras hemsida. 

Bearbetning av data 

Gävleborgs län är en stor yta på ungefär 21622 kvadratkilometer som sträcker sig över 10 olika 
kommuner. Detta innebär att stora mängder data kommer användas i analysen. För att minimera 
beräkningstider har alla dataset gåtts igenom och allt som inte behövs för analysen eller det som 
fanns utanför studieområdet har skalats bort.  
 
Alla dataset konverteras så att de är i samma format och referenssystem. SWEREF99 TM är 
utvalt som koordinatsystem då det är detta som används i indelningen av närområdena i 

                                                
3
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dagsläget.  Då kollektivtrafiken kommer från tre olika källor projiceras dessa och slås sedan ihop 
för att skapa en gemensam fil i samma format.  
All information om de olistade patienterna levererades av landstinget med adresser, postnummer, 
postadress, kommun och deras tilldelade hälsocentral. Det finns 66999 olistade individer i 
Gävleborg men alla olistade individer har inte en adress, de kan tillexempel vara hemlösa eller ha 
skyddad adress. Dessa individer har tagits bort ur datamängden och de kvarvarande adresserna 
geokodas till X- och Y-koordinater i SWEREF99. 
 
Vägdata hämtad från Lantmäteriet används för att skapa nätverket som kommer att användas i 
detta arbete för nätverksanalysen. Inga höjddata används och inte heller körriktning när nätverket 
skapas. Då data om kollektivtrafiken består utav punkter, linjenummer och linjesekvens så har 
rutter skapats för varje linje utifrån informationen från varje leverantör i det nyligen skapade 
nätverket. 
 
Då ett av analysens mål är att tilldela områden en hälsocentral är det sista steget av data 
bearbetningen att dela in länet i mindre områden. Eftersom det inte finns någon befintlig 
områdesindelning som täcker hela Gävleborg som lämpade sig för denna analys har det tagits 
fram en egen indelning. Den är utformad så att Gävleborgs län har delats in baserat på väg- och 
järnvägsnätet, där alla ytor som består utav vatten har avlägsnats. Av dessa områden väljs alla 
områden som innehåller någon fastighet ut. Dessa används senare i nätverksanalysen för att hitta 
kortaste vägen från ett område till en hälsocentral samt för att generera bussrutter. Alla områden 
används inte då det blir en för stor beräkningsbelastning. De flesta områden som inte innehåller 
något hus består antingen av större skogsarealer eller mycket små områden mellan vägar eller 
järnvägsspår.  

Nätverksanalys  
Nätverksanalys används i denna analys endast för att beräkna resvägen med de olika 
transportsätten. I denna studie används två olika typer av nätverksanalys, kortaste vägen och 
ruttplanering, dessa utfördes i ArcGIS-programvara. Först löses det klassiska nätverksproblemet 
kortaste vägen. Detta används för att beräkna gångavstånd från ett område till en hälsocentral 
samt för att beräkna resvägen med bil. Sedan görs en nätverksanalys för bussrutterna för att 
beräkna avståndet mellan alla hållplatser i rutten. Slutligen beräknas även kortaste vägen till och 
från en busshållplats. 
 
Kortaste vägen är en viktig funktion för att lokalisera snabbaste vägen då denna inte 
nödvändigtvis är den närmsta. För att hitta och beräkna kortaste vägen från ett område till den 
närmaste hälsocentralen användes inga restriktioner på hur en individ får transporteras inom 
nätverket. Det innebär att det är tillåtet att göra U-svängar och att det är tillåtet att vara och gå på 
båda sidorna av vägen. Detta genererar ett resultat innehållande startpunkt, mål samt sträckan. 
För att beräkna resvägen med bil har dock två kriterier satts upp för att efterlikna trafikreglerna 
som gäller i Sverige. Det första är att U-svängar endast är tillåtet i återvändsgränder eller i 
korsningar och det andra är att bilen måste hålla åt höger i nätverket.  
 
Nästa steg av denna del av studien är att skapa bussrutterna samt att beräkna avstånden mellan 
varje hållplats i varje linje. De tillgängliga data om hållplatsernas position innehåller information 
om i vilken ordning hållplatserna trafikeras av de olika busslinjerna. Genom att skapa en rutt där 
varje enskild linje går igenom alla sina hållplatser i den sekvens som angivits genereras avstånden 
från linjens första hållplats till alla andra hållplatser. Därefter beräknas mellanskillnaderna för att 
se hur långt avstånd det är mellan varje mellanliggande hållplats.  
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Slutligen används nätverksanalys för att återigen hitta kortaste vägen. Denna gång efterfrågas 
avståndet från ett område till en busshållplats samt avståndet från en busshållplats till den 
närmsta hälsocentralen. I denna del av analysen har två antaganden gjorts. Det första är att en 
individ är villig att gå till en busshållplats som inte är den närmsta om detta genererar en kortare 
restid.  Det andra antagandet är att en individ är villig att gå till maximalt 10 hållplatser. Detta 
innebär att varje område kommer att ha 10 alternativa vägar att transportera sig med hjälp av 
buss. Sista steget är att hitta kortaste vägen från varje hållplats till den närmaste hälsocentralen.  
För detta har inga restriktioner på hur en individ får transporteras inom nätverket. Resultatet av 
dessa två beräkningar består utav två tabeller där den ena innehåller all information om en resas 
början och den andra innehåller information om en resas slut.  
 
För momenten att sammanfoga de två bussfilerna, där ena innehåller resans start och den andra 
resans slut, har ett program utvecklats för att utföra sammanslagningen av dessa tabeller. 
Programmet är ett enklare Python-script utvecklad endast för denna uppgift. Föreningen av dessa 
tabeller som har ett flera-till-flera förhållande där varje rad i ena filen matchas med alla rader i den 
andra filen om dessa tillhör samma busslinje. Detta resulterar i en fil som innehåller alla möjliga 
kombinationer av bussresor.  

Urvals  Model l  
I detta stycke redogörs hur indelningen av de alternativa närområdena genomförs och hur 
parametrarna bestäms. Detta görs i fyras steg där första steget är att bestämma parametrarna som 
avgör vilket transportmedel som individer i ett område kan ta för att transportera sig till den 
tilldelade hälsocentralen och så skapas en fil med alla möjliga resvägar enligt dessa parametrar. 
Det andra steget är att beräkna restiden för de tre alternativa transportsätten. Efter att alla möjliga 
resor och deras tider är framtagna så väljs det bästa alternativet, enligt de definierade 
parametrarna. Det fjärde och sista steget är att skapa närområden för hälsocentralerna.  

Data 

Det krävs en viss typ av indata för att köra programmen. Främst måste ASCI-filen som används 
som grunddata vara i ett visst format, detta gäller för samtliga program som har använts och 
presenterats i detta stycke. I programmet där urvalet sker krävs ytterligare information om hur 
långt en person kan tänkas gå, hur långt det får vara till och från en busshållplats samt hur lång en 
bussresa får vara. I figur 6 visas hur programmet ser ut när de kompletterande uppgifterna matas 
in. Först efterfrågas hur lång sträckan får vara för att det ska vara lättast att gå jämfört med att ta 
ett annat färdmedel. Sedan fastställs parametrarna för en bussresa där restiden avser den totala 
tiden från dörr till dörr.  
 

 

 
Figur	  6	  Inmatning	  av	  variabler	  

Figur 7 visar ett förenklat flödesschema av hur sammanfogningen av de två filerna sker. Python-
scriptet finns i bilaga 3. Först plockas rubrikraden ut för att sedan läsa första raden utav de båda 
filerna. Första raden i första filen jämförs med raderna i den andra filen för att hitta olika resvägar 
från ett område till en hälsocentral. De två filerna jämförs med tre kriterier. Det första kriteriet är 
att linjenumret på bussen där resan börjar måste vara samma som linjenumret där resan slutar. 
Sedan måste även starthållplatsen vara skild från. Det sista kriteriet är att det inte ska vara längre 
att gå än 5000 meter från området till busshållplatsen eller från busshållplatsen till hälsocentralen.  
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Då de tre kriterierna uppfylls slås de två raderna ihop till en och sparas i en ny fil. Sedan fortsätter 
programmet att jämföra den första raden med resterande rader i andra filen för att hitta alla 
möjliga kombinationer. När första raden ur första filen jämförts med alla rader i andra filen läses 
nästa rad i första filen och den jämförs med alla rader i andra filen. Detta fortsätter tills dess att 
alla rader i första filen har jämförts med alla rader i andra filen. Slutresultatet sparas i en fil som 
då innehåller alla möjliga kombinationer av bussresor. 

 
Figur	  7	  Flödesschema	  En-‐till-‐flera	  sammanslagning	  

Resultatet som skapades när de två bussfilerna slås ihop sammanfogas med filen som innehåller 
gångavstånd och bilavstånd från varje område till närmsta hälsocentral. Med hjälp av denna fil, 
som innehåller de tre transportsätt som används i detta arbete, beräknas resetiderna. 

Beräkning 

I detta arbete så kommer restiden att användas för att välja ut vilken hälsocentral ett område 
borde tillhöra. Därför presenteras i detta stycke vilka beräkningar som görs för att ta fram 
restiderna för de olika transportsätten. 
 
Först beräknas tiden (T) för att gå sträckan (s) från området till närmsta hälsocentral. Detta sker 
enligt formel 1 nedan där hastigheten (v) är satt till 5 km/h vilket uppskattas vara en normal 
gånghastighet för kortare sträckor.   
 

                                                                  ( 1) 
 
Sedan beräknas tiden för att ta bilen från området till närmsta område på samma sätt, dock så 
läggs tio minuter (k) på den totala restiden för att redogöra för den tid det tar att parkera eller 
skrapa vindrutor. För bilresor är hastigheten satt till 50 km/h vilket uppskattas vara en 
medelhastighet.  
 
För att beräkna restiden med buss så görs beräkningen i tre steg. Det första steget är att se hur 
många stopp bussen gör mellan start och stopp. Detta görs genom att subtrahera sekvensnumret 
för start och slut hållplatserna. Så om resan börjar på hållplats tre och slutar på hållplats fem gör 
bussen två stopp på mellanliggande busshållplatser under resan. Det andra steget är att beräkna 
hur lång sträcka bussen färdas(sb). Även denna beräkning görs genom subtraktion. Det sista 
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steget är att addera sträckorna till och från busshållplatserna (sg). Slutligen beräknas restiden (T) 
för buss med formel 2 nedan. Stoppen (P) multipliceras med 0,5 minuter för att redogöra för den 
tid det tar för bussen att stanna på mellanliggande hållplatser. Hastigheten( vb) är satt till 50 km/h 
för buss samt 5 km/h för gång (vg). 
 

                                                    (2)  

 
I figur 8 visualiseras hur resvägen kan se ut. De bruna linjerna visualiserar vägen individen måste 
gå till och från bussen. De grå linjerna representerar sträckan bussen färdas och de mindre 
busshållplatserna symboliserar mellanliggande stopp.  
 

 
Figur	  8	  Visualisering	  av	  en	  bussresa	  

Urvalsprogram 

I detta avsnitt förklaras hur bästa resvägen utses för varje område. Detta görs med ett program 
utvecklat för denna analys av hälsovalet i Gävleborg baserat på de tidigare nämnda kriterierna. 
 
I figur 9 visas ett förenklat flödesschema av urvalsprogrammets struktur. De rundade symbolerna 
representerar där programmet startar eller slutar. De gröna pilarna visar på att det som står i de 
rektangulära symbolerna uppfylls medans de röda pilarna betyder att detta inte är fallet. Python-
scriptet finns i bilaga4. 
 
Urvalsprogrammet startar med att kontrollera utifall raden i filen motsvarar ett område som 
redan har undersökts genom att se om id-numret existerar i resultat listan. Om det inte finns 
något område med samma id-nummer registrerat så adderas denna rad till listan. Är det så att 
raden redan har undersökts så går den igenom resten av programmet där raden i den sparade 
filen jämförs med denna nya rad för att utskilja vilken av dessa som, enligt kriterierna, är den 
bästa resvägen.  
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Figur	  9	  Flödesschema	  av	  urvalsprocessen	  

Det första kriteriet dikterar att om det är möjligt att gå så ska det prioriteras. Om detta inte är 
möjligt så väljs en resa med kollektivtrafiken före bilresa. Detta leder till att första steget är att se 
utifall det var möjligt i den sparade filen att gå. Om detta var fallet kontrolleras vilken av de två 
filerna som har kortast restid med gång, och denna sparas. Om gång inte var en möjlighet i den 
sparade filen kontrolleras om det är så i den nya som i så fall sparas istället för den gamla. Då 
gång inte är en möjlighet i något av fallen fortsätter programmet och kontrollerar på samma sätt 
om en resa i kollektivtrafiken är ett alternativ. Utifall det inte är hållbart att resa i kollektivtrafiken 
jämförs restiderna med bil för att välja den resa som genererar kortaste restiden.  
 

Tabell	  4	  Resultat	  från	  urvalsprogrammet	  

I tabell 4 så visas en del av den resulterande filen som innehåller den slutgiltiga tilldelningen. 
Först kontrolleras om gångavståndet är inom den maximala sträcka användaren har angett. Om 
så är fallet skrivs denna rad in i resultat listan med det nya attributet GA, vilket representerar att 
detta område har tillgång till en hälsocentral inom gångavstånd. Var det inte gångavstånd men 
kriterierna för en bussresa uppfylls kommer det nya attributet vara BUSS. Om ingen av dessa är 
möjliga tilldelas detta område attributet BIL. I tabellen så är det fältet RESTID, HC och 
TRANSP. som innehåller de nya attributen om hur lång restid individerna i detta område får med 
det valda transportmedlet samt vilken hälsocentral de kommer att tillhöra.  
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Områdes inde lningen 
I föregående stycken har det redovisats hur bästa resvägen har beräknats och bestämts för varje 
område i länet. Det sista steget i denna studie är att tilldela varje område till en hälsocentral och 
utav dessa områden skapa närområden. 
 
Resultatet av föregående stycken är en fil med punkter med attribut som bestämmer resvägen för 
individer i ett område till en hälsocentral. Dessa punkter är centroider till varje område som 
innehåller något hus. För att skapa närområden som täcker hela Gävleborgs yta, inklusive alla 
områden som inte innehåller några hus slås de genererade punkterna, innehållande bästa resväg, 
samman med den områdesindelning som täcker hela Gävleborg. De områden som inte innehåller 
en punkt med attribut från områdesindelningen tilldelas samma värden som den närmsta punkten 
med attribut. Slutligen aggregeras polygonerna baserat på områdenas tillhörighet vilket genererar 
ett polygon för varje Hälsocentral. Områdena som aggregeras behöver inte nödvändigtvis bestå 
av ett kontinuerligt område utan de kan utgöras av flera mindre områden.  
 
I tidigare stycken nämns att det finns ett par hälsocentraler som är belägna i samma fastighet. 
Dessa hälsocentraler har inte tilldelats egna områden utan de har fått ett gemensamt område. 
Detta arbete begränsar sig till att göra en indelning utifrån individernas tillgänglighet till 
hälsocentralerna så en indelning av dessa områden ligger utanför arbetets fokus. De 
hälsocentraler som finns i samma fastighet är Sandviken Norra HC i samma fastighet som 
Sandviken Södra HC, Södertull i samma fastighet som Capio Hälsocentral Gävle och Alfta HC i samma 
fastighet som Aleris Hälsocentral Voxdalen. 
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Resultat 
I detta stycke redovisas resultaten från analysen. Resultatet består utav tre olika delar. Den första 
är de alternativa indelningarna till närområdena. Det andra är transporttiderna för individer i ett 
område till sin hälsocentral. Och slutligen så redovisar hur individerna i varje alternativ 
transporterat sig från sitt respektive område till en hälsocentral.  

Närområden 
Resultatet av de sex alternativa indelningarna av närområdena består utav sex kartor där varje 
hälsocentral symboliseras med en egen färg. Eftersom närområdena i denna indelning inte alltid 
består utav ett sammansatt område utan kan bestå utav en mängd mindre och större områden är 
det största området tillhörande en hälsocentral märkt med dess namn. Nedan i figur 10 visas den 
första alternativa indelningen av närområdena, alla sex kartor finns bifogade i bilaga 5-10. I 
figuren visas de befintliga indelningarna som svarta linjer. Visuellt kan ett flertal områden finnas 
där de nya områdena inte överensstämmer med de gamla men det finns även en del som till 
nästan är oförändrade. Nedan jämförs skillnaderna i area och patientunderlag mellan de sex nya 
indelningarna samt med den befintliga indelningen.  

	  

Figur	  10	  Alternativ	  1	  med	  dagens	  indelning	  överlagt	  
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I figur 11 visas tre bilder på hur resultatet kan se ut för ett visst område. I figuren visas hur 
området runt Kilafors ser ut då vi applicerat det första alternativet. Längst till vänster så visas 
Kilafors HC nya närområde som en grön yta medan de svarta linjerna visar på hur området ser ut i 
dagsläget. I mittersta bilden visas transporttiderna med en skala som går från grön till röd, där 
grön är en kortare restid. I bilden till höger visas de tre transportsätten i olika färger. Det mörkare 
blå färgen symboliserar bilresor och täcker största delen av ytan. Den ljusblå färgen symboliserar 
områden där buss är det bästa sättet för individerna att transportera sig med och de röda 
områdena nära hälsocentralen är de områdena som kan nå sin hälsocentral till fots.  

Figur	  11	  Alternativ	  indelning	  1,	  Kilafors.	  

Area 

Som tidigare nämndes så kan flera skillnader i näronområdena ses med blotta ögat när man 
jämför den befintliga och de nya indelningarna. Nedan i figur 12 visas ett diagram över arean för 
varje alternativ närområdesindelning. I figuren visar de röda staplarna hur stor area varje 
hälsocentral har i dagsläget. I denna figur finns ett tydligt mönster som visar på att arean av 
närområdena inte förändras i någon större utsträckning bortsätt från ett par områden. Det är 
också tydligt att i de flesta alternativa indelningarna varierar inte ytan nämnvärt, vilket kan ses i 
figur 13 där arean varierar från den befintliga med endast marginellt mellan de olika alternativen .  

 
Figur	  12	  Arean	  av	  de	  alternativa	  närområdena	  jämfört	  med	  den	  befintliga	  i	  km2	  
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Figur	  13	  Tre	  av	  de	  alternativa	  närområdena	  jämfört	  med	  den	  befintliga	  arean	  i	  km2	  

Däremot finns ett mönster som bryter trenden. Det är att i den andra alternativa indelningen 
finns en topp i arean, se figur 14. I detta andra alternativ har den alternativa restiden med buss 
höjts från 20 minuter till 60 minuter. Vilket har lett till att flera mindre områden har skapats runt 
busshållplatser som i de andra alternativen tilldelats andra hälsocentraler.  
 

 
Figur	  14	  Fyra	  av	  de	  alternativa	  närområdena	  jämfört	  med	  den	  befintliga	  arean	  i	  km2	  
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Patienter 

I dagens indelning läggs stor vikt på att fördela antalet patienter jämt mellan närliggande 
hälsocentraler för att främja konkurrensneutraliteten. I figur 15 nedan så visas ett diagram som 
jämför antal passivt listade patienter idag med de sex olika alternativa indelningarna. I bilaga 11 
finns tabellen för diagrammet.  

 
Figur	  15	  Antal	  passivt	  listade	  patienter	  i	  de	  alternativa	  närområdena	  jämfört	  med	  den	  befintliga	  

Diagrammet ovan visar på flera toppar och dalar med stora skillnader mellan antalet tilldelade 
patienter i ett område idag och i de alternativa indelningarna. Resultatet visar även tydliga 
mönster där antalet patienter inte förändras från dagens indelning eller mellan de olika alternativa 
indelningarna.  
 

 
Figur	  16	  Antal	  patienter	  i	  fyra	  av	  de	  alternativa	  närområdena	  jämfört	  med	  den	  befintliga	  

I figur 16 visas ett diagram av fyra av de hälsocentralerna som är belägna i mindre orter. Här syns 
ett tydligt mönster där varken tillåten gånväg till hälsocentralen samt till och från bussen eller 
restiden med buss påverkar resultatet. Dessa områden hade inte heller någon större förändring i 
arean mellan de olika alternativen eller jämfört med den befintliga arean. Mönstret som syns i 
dessa fyra områden upprepas i fler områden. De som till antalet patienter stämmer bäst överäns 
med den befintliga indelningen och har minst variationer mellan de alternativa indelningarna är 
främst de centrlaer som ligger i mindre orter där det bara finns en hälsocentral. I de större 
städerna och de orter som har flera hälsocentraler syns en större förändring mellan den befintliga 
indelningen och mellan de alternativa indelningarna.  
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………….. 
Figur	  17	  Antal	  patienter	  i	  två	  närområden	  i	  centrala	  Gävle	  jämfört	  med	  de	  befintliga	  närområdena	  

Diagrammet ovan, i figur 17, visar antalet patienter som tilldelats till de två hälsocentralerna som 
båda är placerade i centrala Gävle, ett par hundram meter från varandra. Detta är ett tydligt 
exempel på hur de större städerna påverkas samt hur de olika hälsocentralerna påverkas då de är 
belägna nära varandra. I detta fall så ser man att Stortorget HC får färre patienter än vad de har i 
dagsläget i alla alternativa indelningar förutom i det femte alternativet. Hälsocentralen City får 
tvärtom mycket fler patienter i alla alternativa indelningarna förutom i det femte alternativet. I det 
femte alternativet så har gränserna för hur långt det är tillåtet att gå till bussen satts till endast 100 
meter vilket gör att Hälsocentralen Citys närmsta busshållplats är utom räckhåll. Detta betyder att 
inga patienter som i de andra fallen kommer med bussen tilldelas någon annan hälsocentral. 
Anledningen till att Stortorget HC i alla alternativa indelningar förutom den femte är så pass låga är 
för att de konkurrerar med Hälsocentralen City, som ligger ett tio tal meter närmare Gävles stora 
resecentrum. Detta mönster med konkurrens upprepar sig i de andra orter där flera hälsocentraler 
är etablerade nära varandra.  



 

34 
 

Til lgängl ighet  
I detta examens arbete så har graden av tillgänglighet betraktat som möjligheten att använda ett 
visst transportsätt där parametrar för att bestämma dessa kan ändras och justeras efter behov 
samt transporttiden. I figur 18 visas två kartbilder av Gävleborgs län. I dessa bilder så är det de 
resulterande transporttiderna samt transportsätten av det första alternativet som visualiseras. Till 
vänster visas transporttiderna med en skala som går från grön till röd, där grön är en kortare 
restid och varje tidsintervall är tio minuter. Till höger visas de tre transportsätten i olika färger där 
mörkblå symboliserar områden där bil är transportmedlet, den ljusblå färgen områden där buss är 
transportmedlet och de röda områdena kan hälsocentralen nås till fots.  

 
Figur	  18	  Resulterande	  transportider	  och	  transportmedel	  för	  den	  första	  alternativa	  indelningen	  

Transportmedel 

De tre transportmedlen i detta examensarbete är gång, buss eller bil. Vilket av dessa transportsätt 
som används för individer i ett visst område bestäms av parametrarna som matas in i de olika 
alternativa indelningarna. För alla sex alternativen i denna analys finns en karta över Gävleborg i 
bilaga 18-24. I figur 19 nedan visas hur stor procentuell andel av Gävleborg som i de olika 
alternativen använder de transportsätten. Denna tabell ser bara till ytan och inte transporttider 
eller antal patienter. Här är det tydligt att transporterna med bil dominerar, att de områden som 
transporterar sig med buss motsvarar mindre än 10 % av Gävleborgs yta och att de områden som 
är inom gångavstånd är förhållandevis små.  
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Figur	  19	  Procentuell	  del	  av	  Gävleborgs	  läns	  yta	  som	  tilldelats	  ett	  transportsätt	  

I figur 20 däremot så visas den procentuella andelen av olistade individer i Gävleborg baserat på 
transportsätt. I detta diagram så är det tydligt att det är buss som är det mest påverkade 
transportmedlet i de olika alternativa indelningarna. I det femte alternativet är det bara ett par 
procent av Gävleborgs olistade invånare som väljer bussen då sträckan som är tillåten att gå till 
och från bussen har minskats.  

 
Figur	  20	  Procentuell	  del	  av	  Gävleborgs	  läns	  olistade	  patienters	  transportsätt	  

Restid 

Restider är en av de valbara parametrarna i fokus i detta arbete. I figur 18 visas en av de 
resulterande kartbilderna. Alla transporttider till de sex alternativa indelningarna finns i bilaga 12-
16.  
 
I figur 21 nedan visas medelvärdet av restiden i minuter för hela länet för varje alternativ 
indelning. De första fyra alternativen har alla ett medelvärde under 20 minuter. Som tidigare 
nämnts är detta ett värde som anses acceptabelt för en tillgänglig hälsocentral. I det femte 
alternativet där avstånden till och från bussen minskades och det sjätte alternativet som har högre 
gångavstånd och längre restid så har de ett medelvärde på restiden över 20 minuter. En tabell 
med medelvärdet av transporttiden för de enskilda hälsocentralernas närområden i de olika 
alternativa indelningarna finns i bilaga 18.  
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Figur	  21	  medelvärde	  för	  restiden	  för	  Gävleborg	  i	  minuter	  

 I figur 22 är det medelvärdet av restiden för de olika transportsätten i de olika indelningarna som 
visas. Den blå stapeln är samma totale medelvärde som visas i figur 21. Vidare visar det röda på 
restiden med bil, det blå restiden med buss och det lila representerar restiden för gång. Även 
detta diagram visar medelvärdena av restiden i minuter. 

 

 
Figur	  22	  medelvärde	  för	  restiden	  med	  de	  tre	  olika	  transportsätten	  för	  Gävleborg	  i	  minuter	  

I figur 23 visas ett diagram av den procentuella fördelningen av olistade patienter som 
transporterar sig till sin tilldelade hälsocentral inom olika tidsintervall. I detta diagram kan man se 
att i alla alternativa indelningar förutom i den fjärde kan mer än 50 % av individerna transportera 
sig till sin tilldelade hälsocentral inom 20 minuter. Det fjärde och sjätte alternativet som tillåter 
längre gångsträckor till och från bussen har störst andel individer som når sin hälsocentral inom 
30 minuter, över 90 %. 
 

 
Figur	  23	  Hur	  många	  individer	  når	  sin	  tilldelade	  hälsocentral	  inom	  ett	  visst	  tidsintervall	  
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I tabell 5 nedan visas antalet individer som kan transportera sig till sin hälsocentral inom ett visst 
tidsintervall. Det är denna tabell som han använts för att skapa diagrammet ovan.  
 

Tabell	  5	  individers	  restid	  i	  de	  alternativa	  indelningarna	  

TID	   Alternativ	  
1	  

Alternativ	  
2	  

Alternativ	  
3	  

Alternativ	  
4	  

Alternativ	  
5	  

Alternativ	  
6	  

0-‐10	  	   12872	   12090	   12808	   13149	   4138	   14308	  
11-‐
20.	  

16915	   15995	   16970	   22284	   18842	   18083	  

21-‐
30	  

19638	   21815	   19647	   15035	   24535	   18877	  

31-‐
40	  

1781	   1485	   1781	   1296	   2366	   1250	  

41-‐
50	  

946	   945	   946	   819	   3812	   719	  

51-‐
60	  

2139	   2124	   2139	   1708	   598	   1054	  

 
I figur 24 visas ett diagram över medelvärdet av restiden i motsvarande närområde. I de flesta 
områden ändras inte medelvärdet nämnvärt mellan de olika alternativa indelningarna, förutom i 
den femte indelningen.  I den femte alternativa indelningen så var biltransporterna dominanta.  
 

Figur	  24	  medelvärde	  för	  restiden	  från	  ett	  område	  till	  den	  tilldelade	  hälsocentralen	  
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Diskussion 
I inledningen presenterades två objektiv som detta arbete behandlat i detta arbete. Det första och 
viktigaste var att skapa alternativa indelningar av närområdena i hälsovalet Gävleborg och lyfta 
fram skillnaderna mellan dagens indelning och en tillgänglighetsanpassad indelning. Det andra 
objektivet var att testa olika parametrar för att se hur områdena och tillgängligheten förändras för 
att finna lämpliga parametrar. Nedan följer en kort diskussion av resultatet som följs av ett stycke 
där osäkerheter i arbetet tas upp och avslutas sedan av ett stycke med framtida utveckling av 
arbetet.  

Resul tate t  
Ett närområdes yta påverkar hälsocentralernas kostnad för att bedriva vård i området. Ett stort 
område med glest utspridda patienter genererar en högre kostnad för hälsocentralen de gånger de 
är tvungna att åka ut på hembesök till patienterna. Små tätbefolkade områden däremot ger lägre 
transportkostnader och kortare tid mellan patienterna vid hembesök. I de resulterande 
kartbilderna, bilaga 5-10, så finns en synlig förändring av arean. Men i diagrammen så visar det sig 
att sett endast till arean så är förändringen i de flesta närområden inte så stora. Detta betyder att 
denna metod inte skapar mer ”russinområden” än vad den befintliga indelningen har. Däremot 
påverkade den ökade restiden med buss att vissa områden fik en ökning i arean i och med att små 
områden längst busslinjerna skapades. När restiden med buss används bör dessa små områden 
ses över för att se om detta är en bra lösning för dessa små och utspridda områden. 
 
Om vi istället ser till antalet patienter i närområdena för de olika alternativa indelningarna finns 
det två olika trender. Den ena är att i glesbygder och mindre orter med endast en hälsocentral 
påverkas antalet olistade patienter endast marginellt. Den andra trenden är att de konkurrerande 
hälsocentralerna påverkas tydligt av de parametrar som använts i studien. Då antalet olistade 
patienter i ett närområde kan vara avgörande för nyetablering eller drivande av en hälsocentral är 
dessa trender intressanta och viktiga. För att göra en bättre indelning i de centrala områdena där 
konkurrens råder bör parametrarna vara anpassade för dessa situationer och inte för hela länet.  
 
Hur mycket variationerna i antalet olistade patienterna kommer att påverka en enskild 
hälsocentral beror hur beroende de är utav de olistade. I figur 3 visas hur stor procentuell del av 
alla listade patienter var passivt och aktivt listade för varje hälsocentral. I dagsläget är mer än 50 
% av Hofors HC patienter passivt listade, detta gör att en förändring av närområdet, med färre 
olistade patienter kan ge en märkbar skillnad för verksamheten. Även Manpower Hälsopartner och 
har en hög procentuell andel olistade patienter vilket även gör dem mer känslig för negativa 
förändringar i antalet olistade patienter. Däremot har Alfta HC, Aleris Hälsocentral Voxdalen, 
Lindens HC, Oxtorgets HC, Söderhamn HC och söderhamnsfjärdens HC mindre än 10 procent passivt 
listade patienter vilket gör att förändringar av närområdena kommer ge en mindre inverkan på 
verksamheten.   
 
De två alternativen med högst andel biltransporter samt den med lägst antal är även de som har 
de högsta snitt tiderna för Gävleborg. Det femte alternativet med högt andel biltransporter har 
den lägsta snittiden för biltransporter men i och med att det är så många transporter stiger snittet 
ändå. Det sjätte alternativet som i motsatts till de femte har den lägsta andelen biltransporter har 
även den höga snittider. Detta kan förklaras genom att se till snittiderna för gång och bussresor 
som är högre än i alla de andra alternativen då både den godkända gångsträckan och restiden med 
buss har satts högre.  
 



 

39 
 

Metodval  
Anledningen till att nätverksanalys valdes som huvudmetod är för att transportvägen oavsett 
transportmedel från hem och hälsocentral sker i ett nätverk. Euklidiskt avstånd är irrelevant för 
patienter när de transporterar sig. De egna skripten skapades för att behandla den data då det inte 
fanns något motsvarande tillgängligt vilket kunde hantera dataformatet. 

Osäkerhet  
För att kunna bedöma resultatets validitet krävs det att de osäkerhetsfaktorer som finns tas upp 
och diskuteras. I detta examensarbete är de stora källorna till osäkerhet främst data och 
begränsningar samt antaganden. I arbetet utgås ifrån att den data som jag har fått tagit del av är 
korrekt.   
 
Landstingets data om befintliga indelningen innehöll överlappande områden och skärvor mellan 
områden som inte hade någon tillhörighet. Dessa områden kommer tillhöra ett närområde och 
detta kan visas i statistiken om det nya områdets areal. Det är inte så många områden och de är 
inte så stora att de ska ha en signifikant påverkan på resultaten.  
	  
I analysen har ett par antaganden samt begränsningar gjorts. Den begränsning som i största grad 
kan påverka resultaten är att bussresor med byten inte tillåts. Detta antagande gjordes då arbetets 
syfte inte är att skapa en reseplanerare utan för att se hur tillgängligheten till primärvården ser ut. 
För att tillåta byten måste även tidtabellerna för de olika bussarna tas i hänsyn för att kunna 
beräkna tiden detta skulle ta. Detta leder till nästa begränsning där tidtabellerna inte har tagits i 
beräkning för resorna med buss.  
 
I urvalsmodellen så har en begränsning satts på hur långt en individ får gå till 5000 meter. Denna 
gräns sattes så pass högt för att eliminera alla orimliga resor och på så sätt påskynda 
beräkningsprocessen. I och med att den är så pass hög är det rimligt att anta att detta inte 
kommer påverka resultat, alla alternativa indelningarna har en lägre gräns satt för tillåtna 
gångavstånd. Den sista begränsningen som är satt när det kommer till resorna är även den satt så 
att mängden data som måste beräknas är av en hanterbar storlek. Denna begränsning är att 
endast de tio närmsta busshållplatserna från ett område anses vara hållbara alternativ. För 
merparten av gävleborna är detta aldrig ett problem men det finns vissa tillfällen i de större 
städerna där ett område är lokaliserat nära en busscentral där mer än tio olika bussar utgår ifrån. 
Detta bör inte påverka resultatet i sin helhet då de berörda områdena bevisligen har goda 
möjligheter att transportera sig till olika hälsocentraler. 

Framtida arbete  
Närområdesindelningen i Hälsovalet är en ganska känslig politisk problem med flertalet olika 
viljor och idéer. Ändå är detta ett område där det finns mycket stor potential att förbättra rutiner, 
öka konkurrensneutraliteten och optimera indelningen med individen i fokus. Det finns mycket 
att hämta ur analyser baserat på GIS som beslutsunderlag och det kan underlätta diskussioner i 
ämnet.  
 
I detta arbete så har det huvudsakliga fokuset legat på att jämföra de olika parametrarna och se 
skillnaderna i närområdena. Men genom att i framtiden beräkna transportsätt och transporttid i 
den befintliga indelningen så kan jämförelser göras på hur mycket tid som sparas genom att 
använda denna metod. Med en sådan jämförelse så blir det lättare att visa på en vinst med den 
nya metoden.  
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Då det inte finns en begränsning för hur många patienter en hälsocentral i hälsovalet kan tilldelas 
blir fördelningen av olistade patienter något skev i vissa fall. Ett av dessa fall är hälsocentralerna i 
centrala Gävle, Hälsocentralen City och Stortorgets HC, där den ena hälsocentralen ligger ett tiotal 
meter närmare busscentralen än den andra och därmed får alla patienter som tros åka buss, se 
figur 17. Detta skulle kunna förbättras genom att lägga till en parameter med väntetid som ökar 
desto fler patienter en hälsocentral tilldelas. Det skulle innebära att det tillslut kan gå fortare för 
vissa att åka till sin näst närmsta hälsocentral då denna har kortare väntetider.  
 
Syftet med detta arbete är att se till tillgängligheten i Hälsovalet Gävleborg. Men metoden som 
använts i detta arbete är gjord för att kunna appliceras på flera olika områden i samhället. Ett 
exempel på det kan vara i skolplaneringen för att kartlägga elever i olika åldrars tillgänglighet till 
deras skolor. Det kan även vara nyttigt att skapa en tillgänglighetsanalys när en skola planerar att 
läggas ner eller öppnas för att se hur det skulle påverka eleverna resvägar.   
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Slutsats 
Tillgänglighet och områdesindelning är ett ämne som har varit aktuell i många år och fortsätter 
att vara det. I och med teknikens utveckling och spridning kan GIS användas inom flera 
samhällsområden. Genom att använda GIS i planeringen av Hälsovalets närområden kan ett 
område motiveras opartiskt till alla invändningar baserat på beslutsunderlaget. Det här 
examensarbetets resultat kan användas av landstinget som är ytterst ansvarig för närområdena. 
Genom att använda ett beräkningsprogram kan beslutsfattarna verka för att optimera 
patienternas tillgänglighet och minska subjektiva beslut.  
 
Det anpassningsbara programmet med flera valbara parametrar underlättar möjligheterna att 
påverka resultatet baserat på målgruppens begränsningar. Detta gör det lättare att anpassa 
analysen för att appliceras på andra samhällsområden, så som till exempel skolplanering. Då 
möjligheten finns att ändra parametrar i analysen för att få fram en anpassad indelning baserat på 
individers begränsningar kan detta lättare anpassas för att fylla flera funktioner.  
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Bilagor  

1  Natione l l  pat i entenkät 
 

 

Indikatorer Bemötande Delaktig Information Tillgänglighet Förtroende Upplevd 
nytta 

Rekommendera Helhets- 
intryck 

Alfta Din hälsocentral 94 82 83 91 88 88 90 73 
Andersberg Din 
hälsocentral 

94 84 86 90 88 86 93 79 

Arbrå Din hälsocentral 91 81 82 75 87 82 80 70 
Bergsjö Din hälsocentral 95 80 85 84 91 88 86 74 
Bollnäs hälsocentral 91 81 80 77 89 84 89 73 
Carema hälsocentral 
Bomhus 

87 71 77 79 83 78 80 68 

Carema hälsocentral 
Brynäs 

88 76 75 75 80 83 74 66 

Carema hälsocentral Gävle 92 82 80 80 90 84 90 76 
Delsbo/Friggesund Din 
hälsocentral 

89 80 79 72 87 82 84 70 

E-hälsans hälsocentral 85 71 75 97 75 76 78 67 
Edsbyn Din hälsocentral 86 70 72 89 78 81 79 65 
Färila/Los Din hälsocentral 89 77 68 87 75 80 86 69 
Gävle Strand Din 
hälsocentral 

95 89 80 88 89 88 95 84 

Hamrånge Din hälsocentral 82 67 72 80 72 78 73 62 
Harmånger hälsocentral 
Hälsingeläkarna 

88 78 79 87 78 84 85 72 

Hedesunda Din hälsocentral 83 72 72 77 76 80 71 64 
Hofors Din hälsocentral 88 72 78 73 85 78 72 63 
Hudiksvall Din hälsocentral 81 67 66 73 70 71 74 58 
Hälsocentralen City 94 89 81 85 93 91 95 84 
Hälsopartner hälsocentral 87 74 74 72 82 74 76 63 
Iggesund Din hälsocentral 89 74 77 75 89 78 83 70 
Järvsö Din hälsocentral 92 79 75 72 87 80 75 66 
Kilafors Din hälsocentral 89 80 75 94 79 83 89 74 
Linden Din hälsocentral 89 84 83 91 88 88 90 74 
Ljusdal/Ramsjö Din 
hälsocentral 

85 75 79 79 79 80 82 66 

Ljusne hälsocentral 93 80 79 87 90 84 88 74 
Mitt hjärta Varvet 
hälsocentral 

91 71 78 87 77 76 72 64 

Ockelbo Din hälsocentral 89 79 73 72 89 79 72 68 
Oxtorgets hälsocentral 94 86 84 92 90 90 96 81 
Sandviken Norra Din 
hälsocentral 

84 69 77 83 78 81 81 65 

Sandviken Södra Din 
hälsocentral 

84 69 71 79 79 78 79 62 

Stortorget Din hälsocentral 91 78 74 81 89 81 78 68 
Storvik Din hälsocentral 97 87 84 78 88 87 91 76 
Strömsbro Din hälsocentral 91 74 74 81 85 79 81 66 
Sätra Din hälsocentral 83 69 65 71 82 77 74 63 
Söderhamn Din 
hälsocentral 

93 83 83 73 91 84 87 75 

Söderhamnsfjärdens 
hälsocentral 

93 86 86 95 90 87 92 80 

Södertull Din hälsocentral 84 72 66 75 80 78 77 63 
Valbo Din hälsocentral 89 81 81 89 88 86 87 72 
Voxnadalen hälsocentral 93 80 84 96 89 86 95 81 
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2  Listade pat i enter  per  hälsocentra l  Gävleborg  
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Närområden be f int l i g  inde lning  

 

3  En-t i l l - f l e ra program 
#Sofie Ekström 
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#KTH Stockholm 2013-05-29 
 
#slår ihop 2 filer med gemensamt id, en-till-flera, 
#id måste ej vara unika fungerar även för (flera-till-flera) 
 
# fil med avstånd till alla HC från alla busshållplatser 
infil = (open"STOPS_BUSS_HC.txt","r")  
 
# tar bort första raden i filen som innhehåller rubriker  
rubrik =( infil.readline) 
rubrik =( rubrik.rstrip"\n") 
rad =( infil.readline)  # läser första raden 
 
# fil med avstånd till de 10 närmsta busshållplatserna från varje område 
infil2 = open"CENTER_HUS_10BUSS.txt","r") 
# tar bort första raden i filen som innhehåller rubriker  
rubrik2 = infil2.readline) 
rubrik2 = rubrik2.rstrip"\n") 
#öppnar filen resultatet ska skrivas till 
file = open'workfile_txt3.txt', 'w')  
#Skriver ut rubrikerna i resultatfilen 
file.writerubrik +';' +rubrik2+"\n") 
 
while rad != "": 
 
    rad = rad.rstrip"\n") 
    ord_rad = rad.split";")# delar alla element i strängen 
    rubrik2 = infil2.readline) 
    rad2 = infil2.readline)  
     
    while rad2 != "": 
        rad2 = rad2.rstrip"\n") 
        ord_rad2 = rad2.split";")# splits all elements in the string 
        # kollar att busslinjen är densamma i start och mål 
        # kollar att det inte är samma hållplats man hoppar på och av på 
        # kollar att det aldrig är längre än 5000m att gå till/från bussen 
        if ord_rad[2] == ord_rad2[3] and ord_rad[3]!= ord_rad2[4] and floatord_rad[8])<5000 and 
floatord_rad2[2])<5000:) 
            file.writerad +';' + rad2+ "\n") 
            #skriver ut raden i resultatfilen 
 
        rad2 = infil2.readline) 
    rad = infil.readline) 
file.close) 
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4  Urvals  program 
 
#Sofie Ekström 
#KTH Stockholm 2013-05-29 
 
#Väljer ut bästa resväg från område till HC 
#användaren bestämmer hur långt man kan gå/åka buss 
 
dict={} # ny dictionary 
infil = open"transport_filen3.txt","r") 
rubrik = infil.readline)# tar bort första raden i filen som innhehåller rubriker 
rad = infil.readline) # läser första raden 
 
# Användarens val 
max_walk = floatinput'Hur långt orkar man gå?')) 
max_bus_time = floatinput'Vilken är max restid med buss?')) 
max_gå_buss_till_hc = floatinput'Hur långt orkar man gå  från hus till buss?')) 
max_gå_buss_från_hus = floatinput'Hur långt orkar man gå från buss till HC?')) 
 
while rad != "": 
    rad = rad.rstrip"\n") 
    orden = rad.split";")# delar alla element i strängen 
     
    if orden[2] not in dict: # kontrollerar om området finns i resultatet eller inte 
        # om det är nytt läggs det till 
        if floatorden[13]) <= max_walk: # är det gångavstånd 
                orden[9]= 'GA' 
                orden[10]= orden[8] 
                orden[11]= orden[14] 
                dict[orden[2]]= orden   
        elif floatorden[6]) < max_bus_time and floatorden[1]) <= max_gå_buss_till_hc and floatorden[3]) <= 
max_gå_buss_från_hus: # är bussen ett alternativ  
                orden[9]= 'BUSS' 
                orden[10]= orden[6] 
                orden[11]= orden[0] 
                dict[orden[2]]= orden 
        else: 
            orden[9]= 'BIL' 
            orden[10]= orden[7] 
            orden[11]= orden[15] 
            dict[orden[2]]= orden 
         
    else: # området fanns redan 
        centroid_ID = dict.getorden[2])# get the values to the Ceintroid 
        walk_dist = floatcentroid_ID[13]) 
        if walk_dist <= max_walk: # var det gångastånd i gamla 
            if floatorden[13]) < walk_dist: # är det kortare gångastånd i nya 
                orden[9]= 'GA' 
                orden[10]= orden[8] 
                orden[11]= orden[14] 
                dict[orden[2]]= orden 
        else: # var det int gångastånd i gamla 
            if floatorden[13]) <= max_walk: # var det gångastånd i nya 
                orden[9]= 'GA' 
                orden[10]= orden[8] 
                orden[11]= orden[14] 
                dict[orden[2]]= orden   
            else: # var det ej gångastånd i nya eller gamla 
                dist_i_dict = floatcentroid_ID[6])  
                dist_ny = floatorden[6]) 
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                # Är det ok att ta bussen enligt användarens input i gamla 
                if dist_i_dict < max_bus_time and floatcentroid_ID[1]) <= max_gå_buss_till_hc and floatcentroid_ID[3]) 
<= max_gå_buss_från_hus: 
                    # Är det ok att ta bussen enligt användarens input i nya, går det fortare 
                    if dist_ny < dist_i_dict and floatorden[1]) <= max_gå_buss_till_hc and floatorden[3]) <= 
max_gå_buss_från_hus: 
                        orden[9]= 'BUSS' 
                        orden[10]= orden[6] 
                        orden[11]= orden[0] 
                        dict[orden[2]]= orden  
 
                else: # buss ej möjligt i gamla 
                    if dist_ny < max_bus_time and floatorden[1]) <= max_gå_buss_till_hc and floatorden[3]) <= 
max_gå_buss_från_hus: # if bus possible in new 
                        # buss möjlig i nya 
                        orden[9]= 'BUSS' 
                        orden[10]= orden[6] 
                        orden[11]= orden[0] 
                        dict[orden[2]]= orden 
                    else: # buss ej möjligt i gamla eller nya 
                        # enda alternativ kvar är bil 
                        dist_car_dict = floatcentroid_ID[7]) 
                        dist_car_ny = floatorden[7]) 
                        if dist_car_ny < dist_car_dict: 
                            # är resan snabbare i nya än i gamla 
                            orden[9]= 'BIL' 
                            orden[10]= orden[7] 
                            orden[11]= orden[15] 
                            dict[orden[2]]= orden  
 
    rad = infil.readline) 
 
#Skriver till resultatfilen 
f= open"urval4.txt", "w") 
f.writestrrubrik)) 
for nyckel, strang) in dict.items): 
    f.writestrstrang)+ "\n") 
 
f.close) 
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5  Närområden förs ta a l t ernat iva inde lningen 
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6  Närområden andra al t ernat iva inde lningen  
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7  Närområden tred j e  a l t ernat iva inde lningen 
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8  Närområden f järde a l t ernat iva inde lningen 
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9  Närområden f emte a l t ernat iva inde lningen 
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10  Närområden s jät t e  a l t ernat iva inde lningen   
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11  Antal t i l lde lade pat i enter  
 

Hälsocentral	   Tilldelad	  	   Ny	  tilldelning	  alt.1	   Ny	  tilldelning	  alt.2	   Ny	  tilldelning	  alt.3	   Ny	  tilldelning	  alt.4	   Ny	  tilldelning	  alt.5	   Ny	  tilldelning	  alt.6	  

Aleris Bollnäs Hc 1632	   2727	   2657	   2727	   2650	   2810	   2396	  

Alfta Din HC 223	   486	   526	   486	   515	   445	   737	  

Andersberg Din HC 1996	   1321	   1321	   1321	   1888	   1692	   1401	  

Arbrå Din HC 378	   632	   632	   632	   601	   632	   585	  

Bergsjö Din HC 1437	   1242	   983	   1242	   1440	   1453	   1419	  

Capio Brynäs HC 1103	   464	   464	   464	   1014	   1169	   994	  

Capio Bomhus HC 2351	   2253	   2253	   2253	   1065	   2556	   1964	  

Delsbo Din Hc 1401	   1415	   1415	   1415	   1494	   1438	   1507	  

Edsbyn Din HC 1517	   1457	   1457	   1457	   1434	   1476	   1444	  

Färila/Los Din HC 612	   676	   676	   676	   680	   631	   680	  

Gävle Strand Din 
HC 

1094	   638	   638	   638	   638	   433	   504	  

Hamrånge Din HC 447	   397	   397	   397	   397	   397	   397	  

Hedesunda/Färnebo 
Din HC 

973	   995	   938	   3928	   988	   1006	   2307	  

Hofors Din HC 3967	   3376	   3376	   3376	   3366	   3366	   1286	  

Hudiksvall Din HC 1990	   2316	   2580	   2316	   2325	   2358	   2757	  

Harmånger HC 
Hälsingeläkarna 

1194	   1430	   1441	   995	   1276	   1223	   904	  

HC City Ptj 1210	   3928	   3993	   1430	   4572	   605	   3507	  

Hälsopartner HC 
Manpower 

2594	   5467	   5786	   5516	   5989	   4471	   6152	  

Iggesund Din HC 1638	   1632	   1653	   1632	   1515	   1676	   1511	  

Kilafors Din HC 821	   1046	   1070	   1046	   1065	   992	   1074	  

Linden Din HC 
Bergvik 

283	   413	   413	   413	   400	   411	   386	  

Ljusdal/Ramsjö Din 
HC 

3170	   1221	   1221	   1221	   1099	   1450	   1115	  

Ljusne Mitt hjärta 337	   416	   421	   416	   440	   395	   449	  

E-hälsan Mitt hjärta 178	   120	   115	   120	   120	   128	   117	  

Varvet HC Mitt 
hjärta 

1210	   600	   617	   600	   590	   581	   610	  

Ockelbo Din HC 1726	   1597	   1603	   1597	   1593	   1601	   1597	  

Oxtorgets HC 239	   347	   356	   347	   399	   325	   425	  

Sandviken Norra- 
Din HC 

2407	   2650	   2509	   2650	   2234	   3932	   2233	  

Stortorget Din HC 848	   324	   324	   324	   194	   1269	   665	  

Storvik Din HC 632	   1308	   1317	   1317	   1208	   1237	   939	  

Strömsbro Din HC 1459	   1401	   1338	   1401	   1327	   1893	   1263	  

Sätra Din HC 1956	   1869	   1869	   1869	   1521	   2600	   2059	  

Söderhamn Din HC 516	   2806	   2806	   2806	   2954	   2568	   2954	  

Söderhamnsfjärdens 
HC 

205	   723	   724	   723	   707	   713	   702	  

Södertull Din HC 1388	   1928	   1928	   1928	   1798	   2038	   2597	  

Valbo Din HC 2350	   2273	   2304	   2279	   2353	   2248	   2375	  
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12  Rest ider  förs ta a l t ernat iva inde lning 
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13  Rest ider  andra al t ernat iva inde lning 
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14  Rest ider  t red j e  a l t ernat iva inde lning 

 



 

61 
 

15  Rest ider  f järde a l t ernat iva inde lning 
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16  Rest ider  f emte  a l t ernat iva inde lning 
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17  Rest ider  s jä t t e  a l t ernat iva inde lning 
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18  Medelvärden av res t ider  
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19  Transportsät t  förs ta a l t ernat iva inde lning 
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20  Transportsät t  andra al t ernat iva inde lning 
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21  Transportsät t  t r ed j e  a l t ernat iva inde lning 
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22  Transportsät t  f järde a l t ernat iva 
inde lning
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23   Transportsät t  f emte a l t ernat iva inde lning 
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24  Transportsät t  s jä t t e  a l t ernat iva inde lning 
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