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Bilaga 4b. Resultat databeställning 

Nedan presenteras resultat av databeställningen från region Gotland, 

Norrbotten och Stockholm. Mer information om databeställningen, inklusive 

information om underlaget från respektive region, finns i bilaga 4a. 
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Figur 1a: Totalt antal läkarbesök för respektive åldersgrupp i 

primärvård i offentlig regi i region Gotland, 2021

Källa: Region Gotland, 2022
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Figur 1b: Tio vanligaste huvuddiagnoserna vid läkarbesök i primärvård 

i offentlig regi i region Gotland, 2021
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Tabell 1c: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån åldersgrupp vid 

läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Gotland, 2021 
 

Inom ålders-

gruppen  

0–19 år 

 Inom ål-

dersgrup-

pen  

20–39 år 

Inom ålders-

gruppen  

40–59 år 

Inom ålders-

gruppen  

60–79 år 

Inom ålders-

gruppen 80 

år och uppåt 

Huvuddiagnos 1 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

J06 

Akut övre luft-

vägsinfektion 

med multipel 

och ospecifi-

cerad lokalisat-

ion 

F41 

Andra 

ångest-

syndrom 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

Huvuddiagnos 2 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Z71 

Kontakt med 

hälso- och sjuk-

vården för me-

dicinsk och an-

nan rådgivning 

som ej klassifi-

ceras på an-

nan plats  

F43 

Anpass-

ningsstör-

ningar och 

reaktion 

på svår 

stress 

Z76 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

under andra 

omständig-

heter 

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

Z76 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

under andra 

omständig-

heter  

Huvuddiagnos 3 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

R10 

Smärtor från 

buk och 

bäcken 

Z71 

Kontakt 

med 

hälso- och 

sjukvården 

för medi-

cinsk och 

annan 

rådgivning 

som ej 

klassifice-

ras på an-

nan plats  

F43 

Anpassnings-

störningar 

och reaktion 

på svår stress 

Z76 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

under andra 

omständig-

heter  

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

Huvuddiagnos 4 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

R05 

Hosta 

F32 

Depressiv 

episod  

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats  

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats  

I50 

Hjärtinsuffici-

ens 

Huvuddiagnos 5 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

H66 

Varig och 

ospecificerad 

mellanöre- 

inflammation 

Z76 

Kontakt 

med 

hälso- och 

sjukvården 

under 

andra om-

ständig-

heter  

M79 

Andra sjuk-

domar mjuk-

vävnader 

M79 

Andra sjuk-

domar mjuk-

vävnader 

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats  

Källa: Region Gotland, 2022 
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Tabell 1d: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån kalenderår vid läkar-

besök i primärvård i offentlig regi i region Gotland, 2017–2021 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Huvuddiagnos 1 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

I10 

Essentiell  

hypertoni  

I10 

Essentiell  

hypertoni  

Z76 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

under andra 

omständig-

heter  

Z76 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

under andra 

omständig-

heter  

I10 

Essentiell  

hypertoni  

Antal läkarbesök 3 718 3 468 5 578 11 754 3 876 

Huvuddiagnos 2 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

I10 

Essentiell  

hypertoni  

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats  

Z76 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

under andra 

omständig-

heter  

Antal läkarbesök 2 569 2 373 4 037 4 716 2 657 

Huvuddiagnos 3 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

M79 

Andra sjuk- 

domar mjuk-

vävnader 

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

I10 

Essentiell  

hypertoni  

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats  

Antal läkarbesök 1 917 1 727 2 500 4 144 2356 

Huvuddiagnos 4 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd som 

uteslutits och 

avskrivits 

M79 

Andra sjuk-

domar mjuk-

vävnader 

E11 

Diabetes  

mellitus typ 2 

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

E11 

Diabetes  

mellitus typ 2 

Antal läkarbesök 1 866 1 498 1 933 2 129 2 088 

Huvuddiagnos 5 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

E11 

Diabetes  

mellitus typ 2 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd som 

uteslutits och 

avskrivits 

F43 

Anpassnings-

störningar 

och reaktion 

på svår stress 

M79 

Andra sjuk-

domar mjuk-

vävnader 

M79 

Andra sjuk- 

domar mjuk-

vävnader 

Antal läkarbesök 1 657 1 235 1 683 1 579 1 663 

Källa: Region Gotland, 2022 
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Tabell 1e: Fem vanligaste huvuddiagnoserna vid läkarbesök i hemsjuk-

vård respektive säbo i offentlig regi i region Gotland, 2021 

Plats I hemsjukvården På säbo* 

1 Hjärtinsufficiens I50 Hjärtinsufficiens I50 

2 Essentiell hypertoni I10 Vaskulär demens F01 

3 Diabetes mellitus typ 2 E11 Ospecificerad demens F03 

4 
Ödem som ej klassificeras på 

annan plats R60 
Alzheimers sjukdom G30 

5 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) J44 

Demens vid Alzheimers sjuk-

dom F00 

*äldreboenden och korttidsboenden 

Källa: Region Gotland, 2022 
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Tabell 2c: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån åldersgrupp vid 

läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Norrbotten, 2021 

  Inom 

åldersgrup-

pen 0–19 år 

Inom  

åldersgrup-

pen 20–39 år 

Inom  

åldersgrup-

pen 40–59 år 

Inom  

åldersgrup-

pen 60–79 år 

Inom ålders-

gruppen 80 

år och uppåt 

Huvuddiagnos 1  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion J06 

Andra ång-

estsyndrom 

F41 

Essentiell  

hypertoni I10 

Essentiell  

hypertoni I10 

Essentiell  

hypertoni I10 

Huvuddiagnos 2  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Smärtor från 

buk och 

bäcken R10 

Depressiv 

episod F32 

Ryggvärk 

M54 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Huvuddiagnos 3  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Allmän 

undersök-

ning och ut-

redning av 

personer 

utan besvär 

eller utan att 

diagnos regi-

strerats Z00 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Diabetes 

mellitus typ 2 

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

E11 

Huvuddiagnos 4  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd som 

uteslutits och 

avskrivits Z03 

Ryggvärk 

M54 

Anpassnings-

störningar 

och reaktion 

på svår stress 

F43 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats M79 

Ospecifice-

rad demens 

F03 

Huvuddiagnos 5  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Smärtor från 

buk och 

bäcken R10 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats M79 

Ryggvärk 

M54 

Hypertoni 

med hjärt-

sjukdom I50 

Källa: Region Norrbotten, 2022 
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Tabell 2d: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån kalenderår vid läkar-

besök i primärvård i offentlig regi i region Norrbotten, 2017–2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Huvuddiagnos 1 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod)  

Essentiell  

hypertoni I10 

Essentiell  

hypertoni I10 

Essentiell  

hypertoni I10 

Essentiell  

hypertoni I10 

Essentiell  

hypertoni I10 

Antal läkarbesök 13 080 12 882 13 580 12 616 13 436 

Huvuddiagnos 2 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Ryggvärk 

M54 

Ryggvärk 

M54 

Ryggvärk 

M54 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

för medicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats 

Z71 

Antal läkarbesök 7 368 7 239 7 310 8 306 9 010 

Huvuddiagnos 3 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion J06 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats M79 

Ryggvärk 

M54 

Ryggvärk 

M54 

Antal läkarbesök 7 216 7 152 6 372 6 189 6 538 

Huvuddiagnos 4 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd som 

uteslutits och 

avskrivits Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd som 

uteslutits och 

avskrivits Z03 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion J06 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats M79 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats M79 

Antal läkarbesök 6 830 6 213 6 089 5 723 6 189 

Huvuddiagnos 5 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Kontakt med 

hälso- och 

sjukvården 

förmedicinsk 

och annan 

rådgivning 

som ej klassi-

ficerats på 

annan plats 

Z03 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats M79 

Smärtor från 

buk och 

bäcken R10 

Smärtor från 

buk och 

bäcken R10 

Diabetes 

mellitus typ 2 

E11 

Antal läkarbesök 5 720 5 709 5 840 5 399 5 495 

Källa: Region Norrbotten, 2022 
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Tabell 3c: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån åldersgrupp vid 

läkarbesök i primärvård i offentlig regi i region Stockholm, 2021 

  Inom ålders-

gruppen  

0–19 år 

 Inom ål-

dersgrup-

pen  

20–39 år 

Inom ålders-

gruppen  

40–59 år 

Inom ålders-

gruppen  

60–79 år 

Inom ålders-

gruppen 80 

år och uppåt 

Huvuddiagnos 1  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Akut övre luft-

vägsinfektion 

med multipel 

och ospecifi-

cerad lokalisat-

ion-J06 

Andra ång-

est-

syndrom-

F41 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak)- 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak)- 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak)- 

I10 

Huvuddiagnos 2  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Medicinsk ob-

servation och 

bedömning för 

misstänkta sjuk-

domar och till-

stånd, som ute-

slutits och 

avskrivits-Z03 

Medicinsk 

observat-

ion och 

bedöm-

ning för 

misstänkta 

sjukdomar 

och till-

stånd, som 

uteslutits 

och avskri-

vits-Z03 

Ryggvärk- 

M54 

Diabetes 

mellitus typ 2- 

E11 

Förmaksflim-

mer och för-

maksfladder- 

I48 

Huvuddiagnos 3  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Hosta- R05 Anpass-

ningsstör-

ningar och 

reaktion på 

svår stress- 

F43 

Anpassnings-

störningar 

och reaktion 

på svår 

stress- F43 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits- Z03 

Diabetes 

mellitus typ 2- 

E11 

Huvuddiagnos 4  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Smärtor från 

buk och 

bäcken- R10 

Smärtor 

från buk 

och 

bäcken- 

R10 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits- Z03 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats- M79 

 -~ Okänt 

Huvuddiagnos 5  

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Varig och 

ospecificerad 

mellanöre- 

inflammation- 

H66 

Ryggvärk- 

M54 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats- M79- 

Andra led-

sjukdomar 

som ej klassi-

ficeras på 

annan plats- 

M25 

Hjärtinsuffici-

ens- I50 

Källa: Region Stockholm, 2022 

  



 11 

 

Tabell 3d: Fem vanligaste huvuddiagnoserna utifrån kalenderår vid läkar-

besök i primärvård i offentlig regi i region Stockholm, 2017–2021 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Huvuddiagnos 1 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Z92 

Medicinsk 

behandling i 

den egna 

sjukhistorien 

Z92 

Medicinsk 

behandling i 

den egna 

sjukhistorien 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak) 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak) 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak) 

Antal läkarbesök 97490 72837 74756 64351 72892 

Huvuddiagnos 2 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak) 

Z92 

Medicinsk 

behandling i 

den egna 

sjukhistorien 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits 

Antal läkarbesök 74 045 71 930 49 893 39 049 38 669 

Huvuddiagnos 3 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

I10 

Essentiell  

hypertoni 

(högt blod-

tryck utan 

känd orsak) 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits 

Z03 

Medicinsk 

observation 

och bedöm-

ning för miss-

tänkta sjuk-

domar och 

tillstånd, som 

uteslutits och 

avskrivits 

J06  

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

Antal läkarbesök 72 773 59 060 49 793 29 575 33 491 

Huvuddiagnos 4 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

J06 

Akut övre 

luftvägsin-

fektion med 

multipel och 

ospecifice-

rad lokalisat-

ion 

E11 

Diabetes 

mellitus typ 2 

F41 

Andra ång-

estsyndrom 

Antal läkarbesök 49 909 49 314 43 738 29 331 27 150 

Huvuddiagnos 5 

(inkl. 3-ställig ICD-

kod) 

M79 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats 

I48 

Förmaksflim-

mer och för-

maksfladder 

I48 

Förmaksflim-

mer och för-

maksfladder 

F41 

Andra ång-

estsyndrom 

M79 

Andra sjuk-

domstillstånd 

i mjukvävna-

der som ej 

klassificeras 

på annan 

plats 

Antal läkarbesök 47 605 40 939 39 160 25 741 27 107 

Källa: Region Stockholm, 2022 
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