
Tjänstgöringsutrymme reko 2023 
Beräkningen baserat på antal listade i arbetsförålder (18-67 år) maj 2022. 

 

Erbjudet tjänstgöringsutrymme upp till 30% 
Familjeläkarna Rosendal 

Familjeläkarna Kapellgärdet 

QualiCare Vårdcentral Uppsala 

PTJ Öregrunds  vårdcentral 

Almunge vårdcentral 

Örsundsbro vårdcentral 

Östervåla vårdcentral 

Östhammars vårdcentral 

Hälsohuset i Enköping 

Enköpingshälsan 

 

Erbjudet tjänstgöringsutrymme upp till 40% 
Heby vårdcentral 

Läkarhuset Enköping vårdcentral 

PTJ Knivsta Läkargrupp 

Storvreta vårdcentral 

PTJ Ultuna vårdcentral 

Kåbohälsan 

Eriksbergs vårdcentral 

Skutskärs vårdcentral 

 

Erbjudet tjänstgöringsutrymme upp till 50% 
Familjeläkarna Luthagen 

PTJ Luthagens vårdcentral 

Capio Vårdcentral Sävja 

Doktor.se Centrumkliniken  

Enköpings husläkarcentrum+ Fjärdhundra 

Aros Hälsocenter vårdcentral 

Uppsala barncentrum vårdcentral 

Gimo /Alunda/ Österbybruk vårdcentral 

Capio Vårdcentral Enköping 

Familjeläkarna Bålsta+Skokloster 

 

  



Erbjudet tjänstgöringsutrymme upp till 60% 
Knivsta vårdcentral 

Gränbystadens vårdcentral + 
Rasbo 

Fålhagens vårdcentral 

Kungsgärdets vårdcentral 

PTJ BålstaDoktorn 

Capio Vårdcentral Liljeforstorg 

Ekeby Hälsocenter vårdcentral 

 

Erbjudet tjänstgöringsutrymme upp till 70% 
Gottsunda vårdcentral 

Nyby vårdcentral 

Flogsta vårdcentral + Stenhagen 

Samariterhemmets vårdcentral 

Årsta vårdcentral 

 

Erbjudet tjänstgöringsutrymme upp till 80% 
Tierps vårdcentral 

Svartbäckens vårdcentral 
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