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Till
för

statsrådet

och

chefen

Socialdepartementet

Genom

regeringsbeslut den 12 mars 1992 bemyndigades dåvarande
Bo Könberg att tillkalla en parlamentarisk
kommitté med
uppdrag att dels analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens
resursbehov fram till år 2000, dels överväga hur hälso- och sjukvården
bör
finansieras
och organiseras
på den övergripande
samhällsnivån.
statsrådet

Kommitténs överväganden och förslag skulle grundas på
en analys och
värdering av i första hand tre ñnansierings- och organisationsmodeller;
reformerad landstingsmodell,
primärvårdsstyrd vård och obligatorisk
sjukvårdsförsälcing.
Kommittén

före
som antog nanmet HSU 2000, avlänmade
1994
flera
Vidare avlämnades i september
expertrapporter.
sommaren
1994 delbetänkandet SOU 1994: 132 Landstingens
ansvar för kliniskt
forsknings- och utvecklingsarbete.
Den 22 december 1994 beslutade regeringen att kommitténs
arbete
skulle slutföras med ändrade direktiv. Kommittén
fick också en delvis
ändrad sammansättning. Av tilläggsdirektiven
framgår bl.a. att kommitténs förslag skall utgå från dagens system med landsting och kommuner som finansiärer och tillhandahållare
av hälso- och sjukvård. En
kortfattad
redogörelse för utredningsuppdraget och vårt arbete med
detta betänkande
återfinns
i kapitel
Tilläggsdirektiven
Dir.

1994:152
arbete

har i sin helhet bifogats betänkandet

skall redovisas

etappvis

bil.

Utredningens

i fonn

och vara
av delbetänkanden
slutfört senast den l april 1997. I december 1995 överlämnade kommittén delbetänkandet
SOU
1995: 122 Reform på recept. I detta
delbetänkande redovisar kommittén sina överväganden och förslag i de
delar av uppdraget som rör hälso- och sjukvårdens resursbehov.
I arbetet med betänkandet har som ledamöter deltagit direktören
Leni Björklund s, ordförande, riksdagsledamoten
Leif Carlson m,
f.d. riksdagsledamoten
Jerzy Einhom kd,
landstingsfullmäktigeledamoten Inger Hallqvist Lindvall mp,
riksdagsledamoten Kerstin
Heineman

fp,

ordföranden

i Landstingsförbundet

Bengt Holgersson
och f.d. riksdagsmannen Bo Holmberg s, riksdagsledamoten Karin Israelsson c, kommunalrådet
Torgerd Jansson
s, riksdagsledamoten Stig Sandström v samt ombudsmannen
och
f.d. riksdagsledamoten Christina Zedell s.

s,

landshövdingen
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SOU

F ärora

Göran Dahlgren,
har deltagit folkhälsorådet
sakkimniga
departementsrådet Ingrid Petersson, SocialdeparteFolkhälsoinstitutet,
mentet, departementsrådet Agneta Rönn Diczfalusy, numera Inrikesf.d. generaldirektören
departementet och tidigare Finansdepartementet,
Claes
och generaldirektören
K G Scherrnan, Riksförsäkringsverket
Som

Örtendahl, Socialstyrelsen.
Som experter har deltagit
Kommunförbundet,

kanslirådet

socialombudsmannen

Bernt

prograrnchefen
Per-Olof

Hedin,

Bürén,

Gert Alaby,

Svenska

Socialdepartementet,

Pensionäremas

riksorganisation,
departementsrådet

Toivo Heinsoo, Landstingsförbundet,
professorn Bengt Jönsson,
Gunnar Hermansson, Imikesdepartementet,
Handelshögskolan i Stockhohn, ordföranden och verkställande direkdirektören

tören

Anders

Milton,

Sveriges

Akademikers

Centralorganisation,

avdeldepartementssekreteraren Lars Nilsson, Socialdepartementet,
förCentralorganisation,
Olsson,
Karin
änstemärmens
ningschefen
f.d.
och
i
Sverige
Landsorganisation
Thörn,
Ylva
bundsordföranden
samarbetsorgan.
Östman,
Handikappförbundens
ordföranden Lars
Kommitténs huvudsekreterare har varit departementsrådet Christina
Kärvinge och sekreterare ekonomen Björn Sundström, som också varit

projektledare i arbetet vad avser utredningens ekonomiskt statistiska
Lena Barrbrink har varit
underlag och prognoser. Avdelningsdirektören
från Statskontoret t.o.m. den 1 oktober 1995 och har därefter
som sekreterare i kommittén.
1995:163
f°ar härmed överlämna betänkandet SOU
Kommittén

inlånad

varit förordnad

Behov och resurser i vården - en analys.
Leif Carlson har lämnat ett särskilt yttrande liksom
Ledamoten
ledamoten Inger Hallqvist Lindvall.
Experterna Anders Milton, Karin Olsson och Ylva Thörn har lämnat
ett gemensamt särskilt yttrande liksom experterna Bernt Hedin och
Lars
särskilda

Karin Olsson och Ylva Thörn har därutöver

yttranden.

lämnat egna
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Sammanfattning

Uppdraget
i det nu aktuella betänkandet
är enligt
analysera och bedöma de krav på resurser som framför

Uppdraget

direktiven
att
allt den demo-

grafiska utvecklingen i kombination med medicinteknisk
utveckling kan
hälso- och sjukvården under perioden fram till år
komma att ställa
2010. Omvårdnadsarbetets
betydelse för kvaliteten bör särskilt beaktas.
Kommittén

har vidare att beakta de beslut som riksdagen fattar om
kommunal
utrymmet för skattefmansierad

det samhällsekonomiska
verksamhet.

I de allmärma utgångspunktema

för kommitténs

uppdrag

framhålls

att hälso- och sjukvården är av grundläggande betydelse för välfärden
och människors trygghet. Principema om en solidariskt finansierad och
rättvist fördelad hälso- och sjukvård är centrala inslag i den generella
välfärdspolitiken och måste hävdas även i ekonomiskt kärva tider. Det
skall enligt regeringen vara en självklarhet för varje individ att det finns
en hälso- och sjukvård av god kvalitet och att den som är sjuk skall få
den vård och omsorg han eller hon behöver oberoende av sin egen
ekonomi.

Samtidigt framhålls bl.a. att svensk hälso- och sjukvård står inför
stora utmaningar. Den medicinska forskningen skapar nya möjligheter
att behandla sjukdomar, särskilt i den växande gruppen äldre, samtidigt
restriktionema
skärps. Detta ställer höga
som de samhällsekonomiska
krav på fortsatta åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten
liksom på
den politiska
det
åstadkomma
gäller
när
att
processen
en folklig
förankring för de grundläggande prioriteringarna.
Kraven skärps också
och de som arbetar
en öppen dialog mellan politiker, administratörer
i hälso- och sjukvården i syfte att utveckla verksamheten och hushålla
med begränsade resurser.
Dagens system med landsting och kommuner som finansiärer och
tillhandahållare av hälso- och sjukvården skapar enligt regeringen goda
krav på såväl kostnadskontroll
och
förutsättningar
att tillgodose
kostnadseffektivitet
demokratisk
och
kontroll.
styrning,
insyn
som
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för
finns det behov av regionala självstyrelseorgan
Vidare bör kommunerna
även i fortsättningen.

hälso- och sjukvården

nu bör vara huvudmän för en del av sjukvården. Regeringen
fast att kommitténs
överväganden och
lägger mot den bakgrunden
förslag skall utgå från dagens system med landsting och kommuner
liksom

som finansiärer

och tillhandahållare

av hälso- och sjukvård.

Bakgrund
Hälso- och sjukvården växte relativt snabbare än andra samhällssektorer under 1960- och 1970-talet. Under 1980-talet ställdes successivt
krav
att hälso- och sjukvården skulle vara i balans med utvecklingen
Under 1990-talet skärptes kraven
inom den övriga samhällsekonomin.
ytterligare på grund av den svenska ekonomins tillbakagång.
till den snabba expansionen av hälsoDet finns flera förklaringar
och sjukvården under de senaste decennierna. En viktig förklaring är
och att
finansiering
målsättningar
sjukvårdspolitiska
om solidarisk
En
samtliga medborgare skall få del av sjukvården på lika villkor.
annan och lika viktig förklaring är medicinska framsteg som har gjort
det möjligt att behandla många tillstånd som tidigare inte varit tillgängoch befolkningliga för medicinsk behandling. Förbättrad tillgänglighet
liksom att
ens berättigade tilltro till sjukvårdens ökade möjligheter
befolkningen har ökat och att svenska folket har blivit äldre är andra
och äldre ökade under
Antalet invånare som var 80
förklaringar.
från cirka 140 000 till cirka 390 000 och
1960-1990
tidsperioden
hade
därmed
världens
äldsta befolkning.
Vårdefterfrågan,
Sverige
särskilt
i de högsta åldrarna, ökade mycket kraftigt under samma
tidsperiod, även ålderstandardiserat. Urbaniseringen och den minskande
andelen hemarbetande

kvinnor

har också haft betydelse för expansio-

nen.
Hälso- och sjukvården har under de gångna decennierna

kommit att
ta i anspråk en växande andel av resurserna i den totala samhällsekonomin. Sektom har emellertid också kommit att spela en viktig roll som
stimulans för samhällsekonomin.
Hit hör den självklara och viktiga

uppgiften att återställa arbetsförmågan hos människor i arbetsför ålder
som drabbats av sjukdom eller skada liksom att förebygga sjukdomar
eller skador som armars skulle ha lett till nedsatt eller förlorad förmåga
till

produktivt

och utgår från

arbete.

Hälso-

och sjukvården

att alla människor
personliga egenskaper och funktioner

är i grunden humanitär
har ett lika värde oberoende av
i samhället. Sjukvården skall från
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denna värderingsbas hjälpa sjuka människor och därvid beakta varje
människas rätt till integritet och självbestämmande.
Hälso- och sjukvården är också en mycket betydelsefull
del av
svensk arbetsmarknad,
inte minst för kvinnor. Sektoms betydelse för

sysselsättningen är också viktig i ett regionalpolitiskt
perspektiv genom
spridning i landets olika delar. Detta har stor betydelse
för regioner med svagt utvecklat näringsliv, där sjukvården inte bara
har skapat arbetstillfällen
utan också har en indirekt effekt på sysselsin geografiska

sättningen

inom andra näringar.

Genom den utbyggnad som skett av
lokala sjukhem och sjukhus har denna effekt ytterligare
förstärkts.
Hälso- och sjukvården har således betydelse både när det
gäller att upprätthålla den inhemska efterfrågan och att stödja näringslivets hemmamarknad. Verksamheten spelar också en viktig roll för den
svenska exportindustrin.
Det gäller inte minst för svensk läkemedels-

vårdcentraler,

industxi, vars framgångar
samarbete som utvecklats

världsmarknaden
till stor del beror på det
med olika medicinska forskningsinstitutioner, som i sin tur haft möjligheter till nära samverkan med kvalitativt
högtstående vård och behandling.
Den långsiktiga utvecklingen

i Sverige har
av sjukvårdskostnadema
påtagligt skilt sig från den i andra OECD-länder
med den
skillnaden att Sverige både expanderat och stramat
sjukvårdskostnadema i en snabbare takt. Under senare delen av 1970-talet och början
av 1980-talet fortsatte den snabba kostnadsökningen i Sverige medan
de flesta andra länder bromsade in. I praktiken innebär detta att de
flesta andra länder under den perioden var snabbare med att vidta
åtgärder för att anpassa sjukvårdskostnadema
till den ekonomiska
inte

utvecklingen än Sverige. Den svenska utvecklingen under den aktuella
perioden förklaras bl.a. av den överbryggningspolitik
som fördes, dvs.
den politiska målsättningen att genom offentlig expansion stimulera
ekonomin i en internationell
för att motverka arbetslöslågkonjunktur
het. Efter 1982 avviker Sverige från det internationella
mönstret genom
att ökningstakten i sjukvårdskostnadema varit lägre än i de flesta andra
OECD-länder.
Efter 1992 avviker Sverige från de flesta andra länder
både som andel av BNP och
genom att minska sjukvårdskostnadema
realt. Mellan 1992 och 1994, dvs. efter Ädelreformen, sjönk utgifterna
med cirka 2 procent eller drygt 2 miljarder kronor.
Sveriges utgifter för hälso- och sjukvård mätt som andel av BNP
ligger numera i nivå med övriga nordiska länders och något över

Storbritanniens,
men väsentligt lägre än Tysklands. En jämförelse av
köpskraftskonigerade per-capita-utgiñer för hälso- och sjukvården i ett
antal OECD-länder
visar som framgår av figur 1 att Sverige tillhör de
länder som för närvarande satsar minst på sjukvård.
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Figur l Utgifter för hälso- och sjukvård i några OECD-länder
US$ per capita korrigerad for skillnader i köpkrañ s.k. köpkrañspariteter, PPP
111

0
:

311

XXX

411

:

Grekland
Portugal
Spanien
Irland "
Storbritannien
Sverige
Frnhnd
Danmark
Japan
Italien
E1984

Norge
Island

E1994

Australien
Holland
Belgien
Luxemburg
Tyskland
Frankrike
Österrike ,
Kanada
Schweiz
USA

Källa: OECD Health Data 96, OECD, Paris 1996
Antalet
talet,

liksom

anställda
antalet

i sjukvården

att öka under hela 1980Trendbrottet
kom i början av

fortsatte

arbetade timmar.

anställda minskat varje år. Antalet
Sverige
är emellertid i stort sett oförändrat.
har ungefär lika många läkare anställda per l 000 invånare som
Schweiz, Danmark och Frankrike
men betydligt fler än USA och
Jämfört med de flesta andra länder har Sverige få
Storbritannien.
läkarbesök och vårdplatser samt korta medelvårdtider.
1990-talet.

Därefter

har antalet

läkare och sjuksköterskor

ökade antalet årsarbetare
Inom äldre- och handikappomsorgen
mellan 1986 och 1994 med cirka 23 000 korrigerat för effekterna av
Ädelreforrnen.
har ökat
och sjuksköterskor
Antalet undersköterskor
minskat. Även antalet
efter Ädelreforrnen, medan antalet vårdbiträden
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arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ökat i takt med att kommunerna
byggt upp egna rehabiliteringsresurser.
Det finns inga säkra underlag för att bedöma på vilket sätt kvaliteten har påverkats av den omvandling som hälso- och sjukvården och
äldreomsorgen genomgått under l990-talet.
Kommittén
kan konstatera
och äldreomsorgen
har visat prov på mycket stor
att sjukvården
och att effekterna av de reformer och organisaanpassningsfönnåga
toriska
förändringar
till stora delar är positiva.
som genomförts
Samtidigt visar bl.a. Socialstyrelsens utvärdering av Ädelrefonnen
och
de expertbedömningar som gjorts inom ramen för HSU:s arbete på att
det finns brister i sjukvården såväl i landstingen som i kommunema.
Bedömningama av landstingens och kommunernas möjligheter att leva
upp till de nationella målen för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen måste göras mot den bakgrunden.
Saneringen av de offentliga finanserna ställer krav
fortsatta
resursminskningar under kommande
både i landsting och kommuner.
Som ett led i detta kommer antalet anställda i vårdsektom att bli färre.
Samtidigt växer kraven på vård och omsorg eftersom befolkningen ökar
och andelen mycket gamla blir fler. Detta skärper kraven
åtgärder för att ta vara på de rationaliseringsmöjligheter

fortsatta

som finns.
Svårighetema
kan
de
att uppnå rationaliseringsvinster
uppväga
som
nedskärningar som landsting och kommuner planerar för under kommande år skall emellertid inte underskattas.
Kommittén kan konstatera att problemen för den svenska hälso- och

sjukvården

från samhällsekonomisk

synpunkt inte längre kan sägas
i
sig,
vara
som numera är låg i ett internationellt
perspektiv.
Det samma torde gälla i fråga om kommunernas
äldreden internationellt
omsorg om man tar hänsyn till ålderstrukturen,
sett
mycket höga kvinnliga förvärvsfrekvensen
och det förhållandet
att
Ädelreformen har medfört att
betydande
del
vården
de
gamla
en
av
av
har förts över på kommunerna.
Det grundläggande
problemet inför
2000-talet är hur hålso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna
tillförsäkras
en långsiktigt stabil finansiering som säkerställer att de
kostnadsnivån

nationella
förtroende

sekelskiftet,

målen för verksamheten
för verksamheten
domineras

kan uppfyllas och att allmänhetens
kan bibehållas. På kort sikt, dvs. före

fmansieringsproblemen
av saneringen av de
oñentliga ñnansema. På lång sikt är problemet hur utvecklingen inom
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna harmoniseras
med den samhällsekonomiska
utvecklingen.
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resursbehoven

av

Baskalkylema
kostnader

Landstingens

vården, upppgick

för hälso-

och sjukvården,

exklusive

tand-

varav 71,7 miljarder
och 19,3 miljarder kronor primär-

1994 till 91 miljarder kronor,

avsåg läns- och regionssjukvården
vården.
Genom Ädelreformen

överflyttades en betydande del av hälso- och
Därför ingår även den
till kommunerna.
bedömning
i kommitténs
hälso- och sjukvården
av
i
kommunerna
hälsooch
sjukvården
Eftersom
är
resursbehoven.
samordnade och integrerade med de sociala insatserna för de äldre har
sjukvården
kommunala

från landstingen

det inte varit möjigt för HSU 2000 att avgränsa kostnadema för den del
av verksamheten som är hälso- och sjukvård från de sociala insatserna
i komDe totala kostnadema för äldreomsorgen
i äldreomsorgen.
munerna uppgick år 1994 till knappt 53 miljarder kronor.
i en
Kommitténs
analyser av resursbehoven tar sin utgångspunkt
s.k. baskalkyl. I denna antas landstingens respektive kommunernas
framtida utgifter för vård och omsorg motsvara de krav på resurser som

följer av den demografiska utvecklingen fram till år 2010. En demografisk framskrivning bygger
att framtidens hälso- och sjukvård bedrivs
på samma sätt och till samma kostnad per capita som i dag och visar
enbart
förändringar i befolkningens storlek, ålderssammansättning
och dödlighet

utvecklingen.
Baskalkylen
för landstingens

och bortser

ñån alla andra faktorer

som kan påverka

innehåller också en prognos om hur det reala utrymmet
respektive kommunernas konsumtion konsumtions-

kan komma att utvecklas fram till år 2010. Denna prognos
volym
baseras i huvudsak på regeringens antaganden om den ekonomiska
tillväxten samt det aviserade kravet på en kommunal ekonomi i balans
och skattesatserna har antagits vara
Statsbidragen
före sekelskiftet.
har antagits
oförändrade
under hela perioden. Avgifterna
nominellt

följa den allmänna prisutvecklingen.
innebär att kraven på resurser för
En demografisk framskrivning
hälso- och sjukvård ökar med 5-6 procent fram till år
landstingens
2010. Om man ställer de demografiskt betingade kraven på framtida
mot det
resurser
under
konsumtion

beräknade

utrymmet

för

landstingskommunal

och antar att hälso- och
sjukvården behåller sin relativa andel av landstingens intäkter - finner
man att det successivt uppstår ett gap mellan behov och resurser se
omkring 8 procent eller
Gapet är störst omkring sekelskiftet
figur

planeringsperioden
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7 miljarder kronor. Under perioden 2001
2010 beräknas gapet sjunka
med knappt l miljard kronor. Gapet blir större om Landstingsförbundets prognoser vad beträffar landstingens intäkter slår in. Skillnaden
med basscenariot beror i huvudsak på olika bedömningar
jämfört
beträffande nivån
de specialdestinerade statsbidragen samt effekterförändrade
löner
och priser över tiden.
na av
Figur 2 Behov och resurser inom hälso- och sjukvården 1994 2010
Index där l994100 varje procentenhet motsvarar cirka 900 miljoner kronor
106
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1994
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2006
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2010

Behov m a p demofgr
-

Resurser

-------------i

Resurser

-

En demografisk

Basscenario
Lt

innebär att kraven på resurser för
framskrivning
ökar med drygt 19 procent till år 2010.
äldreomsorg
Om man ställer de demografiskt
betingade resursanspråken mot det
beräknade
för kommunal
konsumtion
under planeringsutrymmet
och antar att äldreomsorgen behåller sin relativa andel av
peioden
kommunernas
intäkter
finner man att det successivt uppstår ett
växande gap mellan behov och resurser se figur 3. År 2000 beräknas
det demografiskt betingade gapet uppgå till 16 procent eller 8 miljarder
kronor. Under perioden 2001
2010 ökar gapet till totalt 12 miljarder
kronor 24 procent.
kommunernas
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Figur 3 Behov och resurser inom äldreomsorgen 1994 - 2010
Index där l994l00 procent varje procentenhet motsvarar cirka 500 miljoner kronor
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Behov m a p demografi
Om

man

tittar
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Resurser
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i backspegeln
oftast

skulle

basscenario
kan

konstateras

ha underskattat

att demografiska
kraven
framtida

resurser för hälso- och sjukvården. Att kostnaderna ökat förklaras till
ålderstniktur
med en ökad andel äldre i
stor del av en förändrad
medför
de
åldersrelaterade
sjukdomarna ökar.
befolkningen
att
som
har emellertid spelat en mer avgörande roll
Medicinska landvinningar
för

kostnadsutvecklingen

Medicinska

framsteg

medför

ålderssammansättning.
än befolkningens
ofta högre kvalitet och bättre utfall mätt

i överlevnad och livskvalitet
men till priset av avsevärda kostnadsvarit mer
ökningar. För äldreomsorgen har befolkningsutvecklingen
har emellertid en betydande del
utslagsgivande. Genom Ädelrefonnen
vilket påverkar
av sjukvården för de äldre förts över till kommunerna,
både när det gäller
relevansen av de demografiska framskrivningama
hälso- och sjukvården
inför år 2010.

i landstingen

och kommunernas

äldreomsorg
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Prognoserna om det ekonomiska utrymmet för hälso- och sjukvård
respektive äldreomsorg är säkrare
kort sikt än på lång sikt. Storleken
på gapen mellan behov och tillgängliga resurser kommer att styras av
bl.a. de politiska beslut som kommer att fattas under perioden när det
gäller skatter, statsbidrag och avgifter men är i ännu högre grad
beroende av den samhällsekonomiska
Med en bättre
utvecklingen.
samhällsekonomisk
minskar

gapen.

tillväxt

och lägre arbetslöshet

Om utvecklingen

går i motsatt

än den antagna
riktning blir gapen

större.

Demograñ,

sjuklighet,

och vårdkostnader

inför

medicinsk
är 2010

utveckling
enligt

expertbedömningama
Utvecklingen
av sjukligheten i befolkningen - liksom de nya möjligheter som den medicinska utvecklingen skapar
har stor betydelse för
kraven på resurser för vård och omsorg. HSU 2000 har tillsammans
med flera av Sveriges mest framstående medicinska experter lagt ner
arbete på att analysera de krav på resurser som
ett omfattande
den
och medicinska utvecklingen såväl vad
demografiska
genereras av
beträffar de stora folksjukdomama
i övrigt.
som sjukdomspanoramat

Tyngdpunkten

i bedömningama
ligger i enlighet med direktiven på
som främst drabbar äldre människor.
Behovet av hälso- och sjukvård varierar mellan individer och under
Hälsan är ojämt fördelad i befolkningen
livscykeln.
och risken att

sjukdomar

drabbas

av sjukdom ökar starkt med stigande ålder. Individer med
och långvariga
har särskilt
sjukdomar
stora behov av
sjukvård. Det samma gäller de flesta av oss vad avser livets slutskede.
Under ett kalenderår tar drygt 10 procent av befolkningen i anspråk
cirka 50 procent av landstingens resurser för hälso- och sjukvård. Det
gäller kostnader
för vården i livet slutskede
cirka l procent av
befolkningen dör varje år samt vården av patienter med en eller flera
kroniska sjukdomar eller höftfraktur.
Hälso- och sjukvårdskostnadema
för övriga 90 procent av befolkningen handlar i stor utsträckning om
kroniska

graviditet och förlossningar, förkylning och öroninflammationer,
ont i
högt
sårskador,
blodtryck
frakturer
och
förgiñningar.
samt
ryggen,
Ädelreformen har medfört att vården i livets slutskede när det gäller
de äldsta i stor utsträckning förts över från sjukvården i landstingen till
kommunernas
äldreomsorg. Vården i livets slutskede svarar för drygt
18 procent eller 9 miljarder kronor av den kommunala äldreomsorgens
Demensvården
kostnader.
är numera i allt väsentligt kommunernas
ansvar. Kostnaderna för vården av äldre med svår eller måttlig demens
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beräknas motsvara cirka
med annan sjuklighet
ofta i kombination
Cancer, särskilt
40 procent av de totala kosmadema för äldreomsorgen.
i
stroke
andra
slutskede,
och
sjukdomar
i livets
är
som stor utsträckning
tas om hand inom äldreomsorgen.
De expertbedömningar
som gjorts inom ramen för kommitténs
arbete tar hänsyn till utvecklingen
av sjukligheten i befolkningen samt
respektive kostnadsökningar
de rationaliseringsmöjligheter
som nya
också
De
medicinska metoder och en förändrad vårdstruktur
tar
ger.
hänsyn till de brister som för närvarande finns inom vissa delar av

sjukvården.
Bedömningama

att de sjukdomar - inklusive vården i livets
i
slutskede
i dag tar anspråk den största andelen av hälso- och
- som
sjukvårdens respektive äldreomsorgens resurser kommer att kräva
framstegen
De medicinska
betydande resurser i även i framtiden.
och
medför att allt fler patienter överlever akuta sjukdomstillstånd

tyder

och förbättrad ñrnktionsförkroniska sjukdomar med ökad livskvalitet
måga. Det innebär samtidigt att många patienter riskerar att återinsjukna i samma sjukdom och drabbas av ytterligare någon kronisk
sjukdom som kräver vård och omsorg. Sjukvården och äldreomsorgen
kommer därför i ökad utsträckning att ställas inför uppgiften att ta
hand om äldre människor med en eller flera kroniska sjukdomar med

långa sjukdomsförlopp.
i övrigt
i sjukdomspanoramat
avgörande förändringar
Svenska folket har i
inte inträffa under planeringsperioden.
många avseenden förbättrat sina levnadsvanor och därigenom minskat
riskerna for sjukdom och för tidig död. Främst gäller detta att allt färre,

Några

bedöms

har också förbättrats.
röker. Kostvanoma
både män och kvinnor,
Oroande trender är emellertid att de sociala skillnaderna i hälsa ökar
och att kvinnors hälsa inte utvecklas lika gynnsamt som männens. Ersom finns om redan
inträffade förändringar i riskpanoramat i Sverige talar för att man inte
för given. Den höga arbetskan ta en fortsatt positiv hälsoutveckling
lösheten är enligt många företrädare inom folkhälsoområdet
ett av de
farenheterna

från

Danmark

och den kunskap

Mycket talar således för att de sociala
största hotet mot folkhälsan.
skillnaderna i hälsa kommer att öka om de sociala klyñoma i samhället
ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar på en fortsatt hög nivå.
bedöms medföra ökade
En fortsatt dynamisk medicinsk utveckling
både kirurgiska och läkekrav
resurser. Nya behandlingsmetoder,
som gör det möjligt att behandla sjukdomar som inte tidigare
kommer att introduceras liksom mer skonsamma
behandlingsbara
var
för behandling.
Frambehandlingsmetoder som vidgar indikationema
steg inom medicinsk teknologi medför emellertid också att billigare och
medel,

mer effektiva

behandlingsmetoder

ersätter mindre effektiva

och skapar
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för en fortsatt strukturomvandling

inom sjukvården

och

äldreomsorgen.
Vårdtidema

på sjukhus bedöms fortsätta att minska för i stort sett
varje sjukdomsgrupp. Patienter som i dag sköts i Specialistvård bedöms
i ökad utsträckning kunna tas om hand inom primärvården
och i de
särskilda
boendeformema
i kommunerna.
Primärvårdsoch sjukhusansluten

hemsjukvård
bekostnad. Den dagkirugiska

förväntas
slutenvårdens
expandera
och dagmedicinska vården bedöms kunna

byggas ut ytterligare.
Sammantaget tyder expertbedömrtingama
för hälso- och sjukvård i landstingssektorn

att behovet av resurser
skulle kunna ligga i linje

med vad som följer av en demografisk
framskrivning.
Kraven på
resurser för de äldre bedöms öka mer än vad som genereras av en
demografisk framskrivning. Denna bedömning baseras bl.a. på att vissa
kroniska sjukdomar ökar mer än vad som följer av en demografisk

framskrivning och att det finns bristeri sjukvården, framför allt när det
gäller landstingens medicinska insatser i den kommunala sjukvården
och växande köer som behöver åtgärdas. De ökade resurskraven för de
äldre bedöms emellertid kunna uppvägas av att kraven på resurser för
åldersgruppen 15-64
kan bli lägre än vad som följer av en demografisk ñamskxivning. Den bedömningen baseras på att de möjligheter till
och ett effektivare resursutnyttjande
strukturomvandling
som bl.a. ny
medicinsk teknologi ger tas till vara.
Hålso- och sjukvården i landstingen och den kommunala sjukvården
kärl. Utvecklingen
är kommunicerande
mot mer öppna vårdformer
ställer ökade krav på kvalificerade
medicinska insatser och omvårdnad
ikommunernas
En bättre samverkan mellan kommuner
äldreomsorg.
och landsting och en ändamålsenlig resursfördelning
kan bidra till att
de samlade resurserna för vård och omsorg i landsting och kommuner
kan

användas

effektivare

med högre vårdkvalitet
som resultat. De
expertbedömningar som gjorts i fråga om vården i livets slutskede och
de sjukdomar som drabbar äldre människor tyder på att en demografisk

framskrivning
för äldreomsorgen
underskattar
de
av kostnaderna
framtida kraven på resurser. Resursema och kompetensen för vården
i livets slutskede i kommunerna är bristfälliga
och behöver förstärkas.
Vården av äldre patienter med cancer kräver ökade resurser i den
kommunala
äldreomsorgen liksom rehabiliteringen
av patienter med
stroke och höñfraktur.
Demensvården kan också komma att kräva mer
än vad som följer av en demografisk framresurser i kommunerna

skrivning.

Expertbedömningama
och sammanfattar
är mycket kvalificerade
kunskapsläget när det gäller våra vanligast förekommande
sjukdomar.
Det finns enligt kommittén
inget annat underlag som kan ge mer
tillförlitliga
hållpunkter för bedömningama av de framtida kraven
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resurser for hälso- och sjukvård i landsting och kommuner. Trots detta
tolkas med en viss
måste det samlade resultatet av bedömningarna
försiktighet. Polariseringen i hälsa mellan olika grupper i befolkningen
ökar sannolikt om de sociala klyftorna ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå, vilket i så fall medför att kraven på
resurser blir större än vad som följer av en demografisk framskrivning.
Andra faktorer kan verka i motsatt riktning. Den medicinska utvecklingen är mycket snabb och svår att förutsäga. Medicinska forskningsvid en eller
genombrott som innebär effektivare behandlingsmetoder
sådana
eller vacciner som förebygger
flera stora folksjukdomar
för de framtida
skulle kunna få stora konsekvenser
sjukdomar
resurskraven. Sådan forskning pågår både i Sverige och i andra länder
kommer att inträffa
och det kan inte uteslutas att forskningsgenombrott
kan verka i
Andra forskningsgenombrott
planeringsperioden.
resurskrav.
motsatt riktning och leda till ökade
skulle kunna dämpa kraven på
En mer offensiv folkhälsopolitik
under

resurser för vård och omsorg om insatserna ger avsedda effekter.
Regeringen beslutade i december 1995 att tillkalla en parlamentarisk
kommitté S 1995: 14 med uppgift att utarbeta förslag till nationella
Målen skall vara vägledande för samhällets
mål för hälsoutvecklingen.
insatser for att främja folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker
sjuklighet
samt förhindra förtida och undvikbar ñmktionsnedsättning,
1996/97:
volym
för
1997
prop.
och död. Av budgetpropositionen
kommer att påbörjas inom kort. I
att utredningsarbetet
har en
propositionen framhålls också att hälso- och sjukvårdssektom
viktig uppgift när det gäller att undersöka och klarlägga samband
4

framgår

och hälsorisker för att ge underlag för andra
Regeringen
agerande ur ett folkhälsoperspektiv.
framhåller att folkhälsoarbetet måste intensifieras och tydligare inriktas
strukturella insatser i första hand riktade mot den del av befolkningen som är utsatt för de största hälsoriskema. I uppdraget till HSU 2000
ingår bl.a. att definiera hälso- och sjukvårdens ansvar för folkhälsomellan bl.a. arbetslöshet
samhällssektorers

och
arbetet och överväga hur samverkan mellan olika samhällssektorer
aktörer kan förbättras. Kommittén avser att redovisa sina överväganden
och förslag med anledning av det uppdraget i anslutning till slutbetänkandet, som skall redovisas senast den l april 1997.
Till svårigheterna när det gäller bedömningar
av de framtida kraven
hör
framför
allt att bedöma
i
kommunerna
för
sjukvården
resurser
och kvantifiera i vilken mån kraven på ökade resurser kan kompenseras
och/eller besparingar inom
resursutnyttjande
genom ett effektivare
andra delar av äldreomsorgen. Till bilden hör också att av giftsintälcteri äldreomkommer
na ökar till följd av att allt fler ATP-pensionärer
färre. Det
ATP
blir
andelen
pensionärer
samtidigt
utan
som
sorgen
förhållandet
pensionärer kommer att ha bättre
att morgondagens
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inkomstförhållanden
än dagens bidrar således i sig till att avgifterna
kommer att lämna något större bidrag till finansieringen på längre sikt.

Strukturomvandling

och verksamhetsutveckling

Under

de senaste åren har landstingen påbörjat
förändra sjukvårdsstrulcturen i mer genomgripande
Det arbetet fortsätter under kommande
och berör
och sjukvården. Förutom fortsatta minskningar av

ett arbete med att
former än tidigare.
alla delar av hälsoantalet vårdplatser

vid akutsjukhusen förändras fördelningen
av uppgifter mellan sjukhusen samt mellan sjukhusen, den öppna specialistvården
utanför
sjukhus, primärvården och de särskilda boendeforrnema
i kommunerna.
I förändringsarbetet ingår också ett mer flödesorienterat
synsätt utifrån
patientens perspektiv med betoning på vårdkedjor och vårdprogram.
Enligt kommittén är en fortsatt strukturomvandling
och systematisk

verksamhetsutveckling med utnyttjande av ny kostnadsbesparande teknologi och en bättre informationsförsörjning
av stor betydelse för möjlighetema att använda de samlade resurserna effektivare i hälso- och
sjukvården inför 2000-talet.

Förändringar

av vårdstrukruren

Motiven

för förändringar av vårdstrukturen
är uppenbara. Under 1990har mer än var femte vårdplats försvunnit
i akutsjukvården
samtidigt
antalet
i
akutsjukhus
det
närmaste
är oförändrat.
som
Ytterligare
vårdplatser kommer att försvinna
under kommande
samtidigt som vården i allt större utsträckning ges i olika öppna former
och i patientens eget hem. En konsekvens av den utvecklingen är att
talet

organisationen

av den slutna vård som blir kvar måste omprövas.
Sjukhusvården
blir också mer intensifierad
och specialiserad.
Rationaliseringsvinster
kan uppnås genom sammanslagningar
av
kliniker med likartat innehåll och genom andra uppluckringar
av klinikoch allvårdsavdelningar.
gränser Centrumbildningar
Kvalitetsoch effektivitetsskäl
kan vara motiv för att överväga en

fördelning
mellan sjukhus och en samverkan i
av arbetsuppgifter
nätverk bland sjukhusen i stället för att varje sjukhus erbjuder ett komplett sortiment vårdtjänster. Ökade krav ställs också på sådant samarbete över de nuvarande landstingsgränsema
och en starkare regional
för att uppnå en kostnadseffektiv
vårdstruktur.
Utvecklingen av medicinsk teknologi kommer att göra det möjligt
och behandlingsformer
att sprida vissa undersökningstill många
sjukhus. Samtidigt ställs krav på att dyrbar apparatur och behandling

samordning
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säkerhet
av ovanliga sjukdomar koncentreras med hänsyn till kvalitet,
och kostnader. Av samma skäl kan det vara motiverat att i ökad utSäkerhet
sträckning göra en profilering mellan universitetssjukhusen.
även av
och kvalitet anförs från vissa håll som skäl för koncentration
mindre ovanliga sjukdomar. Var gränserna skall sättas för koncentraråder det delade meningar om i professionen.
tyder på att man kan förutse en ökad spänning
Expertbedömningama
i bedömningarna av värdet av centralisering respektive decentralisering
inom biomedicinsk
på flera områden. Den snabba utvecklingen
kan få stor betydelse för
forskning och inte minst infonnationstelmologi
tion respektive spridning

önskemål om närhet till
Patientemas
framöver.
liksom häntalar mot en alltför långt driven centralisering
del
förhållandet
betydande
närstående.
till
Det
att
av hälsoen
synen
och sjukvårdens resurser tas i anspråk för behandling av patienter med
är andra
en eller flera kroniska sjukdomar med långa sjukdomsförlopp
bör
Enligt kommittén
faktorer som bör vägas in i bedömningama.
framtida
den
starkare
i
dag
behov komma
när
än
patienternas
dessa värderingar

sjukvård

sjukvårdsstrukturen

utfonnas.

för bedömningar av stordriftsfördelar
av
vissa typer av vårdtjänster till vissa vårdenheter är
att koncentrera
mycket svagt. Studierna är få och utländska med de begränsningar det
De
innebär när resultaten skall översättas till svenska förhållanden.
antyder att lägst produktionskostnader
studier som finns tillgängliga
Det empiriska

underlaget

uppnås med relativt stora och specialiserade sjukhus. Data som använts
skillnader
och kvalitativa
bristfälliga
i dessa studier är emellertid
Förutsättningarna
fullt
beaktats.
mellan olika alternativ har inte
ut
till följd av att ny teknologi introducerats.
ändras också kontinuerligt
Ett exempel är den snabba utvecklingen inom informationsteknologi
minskar betydelsen
till distansdiagnostik
Möjligheten
vårdcentralen
kan via
eller
avstånd.
lilla
sjukhuset
Det
geografiska
av
till specialister vid akutsjukhuset få
informationsoch bildöverföring
diagnostik och behandling. Andra möjligheter
hjälp med kvalificerad
distans i hemmet och
avancerad
patientövervakning
som öppnas är
och telemedicin.

i den kommunala sjukvården.
på de särskilda boendefonnema
kan således komma att få stor
informationsteknologi
Modern
Patienten kan i ökad utbetydelse för den framtida vårdstrukturen.
tillgång till Specialistvård på närsjukhuset, i hemmet och
sträckning
samarbetsrutiner,
Med förbättrade
boendet.
gemendel
telemedicin
bör
betydande
och
utbildning
vårdprogram,
en
samma
till
vård
kunna
föras
primärvården
sjukhusens
över
öppna
som f°ar
av
och
innehåll
med
specialistkonsultationer
delvis
nytt
ett
mer av
i det särskilda

specialistledd behandling lokalt.
En strukturomvandling
är också angelägen inom den kommunla
äldreomsorgen
ersätter dyra
genom insatser som så långt möjligt
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omsorgsfonner

med mer kostnadseffektiva
alternativ. Som Kommunhandlar det bl.a. om att öka inslagen av flexibla
resurser som olika former av dagvård, avlastning, eftervård och rehabilitering i kombination med en mer utvecklad biståndsbedömning
och
förbundet

framhåller

vårdplanering.

Strukturomvandlingen

har också en kostnadssida

i sjukvården ställer också stora krav på inveStrukturomvandlingen
steringar i personal- och kompetensutveckling
liksom
kapitalinvesteringar. Sjukvårdspersonalen
i landsting och kommuner behöver
stöd för att utveckla

ny kompetens som är anpassad till de förändrade
arbetsuppgifterna i morgondagens sjukvård.
Ny teknologi och nya system för infonnationsförsörjning
är som
nämnts andra strategiska inslag i stmkturomvandlingeni
sjukvården,
vilket

sin tur kräver stora investeringar under de närmaste åren. I
sammanhanget bör framhållas att strukturomvandlingen förutsätter att även
den kommunala sjukvårdspersonalen förses med modern teknologi och
kunnande inom området. Behovet av att kunna kommunicera
med
sjukhus och vårdcentraler
och få stöd i vårdbeslut kommer att ställa
krav på att den kommunala hälso- och sjukvården f°ar tillgång till det
kan erbjuda samt till medicinsk konsultation.
som telemedicinen
Den strukturomvandling
som på sikt skall ge en mer kostrradseffektiv sjukvård kräver således investeringar både i personal och teknologi
på kort sikt för att effektiviseringspotentialen
skall kunna frigöras.

Systematisk

verksamhetsutveckling

Förutom förändringar av sjukvårdsstrukturen
krävs åtgärder på en rad
andra områden för att öka effektiviteten
i resursutnyttjandet.
Kommittén delar Landstingsförbundets
bedömning att den största potentialen för att åstadkomma

kostnadsreduceringar med bibehållen eller
ligger i att konsekvent utnyttja kimskap om de mest
kostnadseffektiva
behandingsmetodema
och strukturerna, tillgodogöra
sig ny kostnadsreducerande
teknologi och förbättra infonnationsförsörjningen samt att utveckla samverkan inom den hälso- och sjukvård
högre vårdkvalitet

som landstingen finansierar

och den kommunala

hälso- och sjukvården.
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på ett effektivare sätt
utvecklingen
pågående
Den
tidigare.
styrning än
och med lcraftfullare
nationella
och
kunskap
baserad på uppdaterad
mot vårdprogram
samordningen
liksom
bör kunna underlätta genomförandet
riktlinjer
hälso- och
i landstingen och kommunernas
mellan olika vårdnivåer
Utvärderade

medicinska

metoder bör införas

sjukvård. Här bör bl.a. Statens beredning för utvärdering av medicinsk
SBU
kunna spela en mer aktiv roll.
kostDe stora investeringar i system för Verksamhetsbeskrivning,
landsting
många
och kvalitetsuppföljning
utnadsredovisning
som

metodik

vecklat under senare år utgör mycket viktiga instrument för en fortsatt
Landstingen har i den meningen
systematisk verksamhetsutveckling.
bättre förutsättningar
att planera och följa upp effekterna
av de
som nu skall genomföras än när arbetet med
att reducera kostnaderna påbörjades i slutet av l980-talet.
Indikationema för behandlingar varierar kraftigt över landet. Stora
skillnader bör analyseras för att undvika över- och underutnyttj ande av

verksamhetsförändringar

Även här bör nationella riktlinjer och vårdprogramför större enhetlighet baserad på
förutsättningar
arbete kunna ge
erfarenhet.
vetenskap och beprövad
God kvalitet i sjukvården är i regel kostnadsbesparande. Fortsatt
kvalitetsutveckling
är därför angelägen även av sjukvårdssatsning
ekonomiska skäl. Det pågående arbetet med att åstadkomma fimgeranolika behandlingar.

och Socialstyrelsens arbete med kimskapsöversikter
är centralt i det här sammanhanget. Det samma gäller i fråga om det
Spri, vårdpersoarbete med kvalitetsutveckling
som Socialstyrelsen,
nalens egna yrkesorganisationer och landstingen själva bedriver. Som
framhålls
är ett annat centralt bidrag till det
av Landstingsförbundet
med
förändrade
lagstiftningen
den
systematiska utvecklingsarbetet
lagstiftning
skärpta krav mot vårdgivare, som skett bl.a. genom en ny
de kvalitetsregister

när det gäller tillsynen.
Det är också angeläget att lägga ökad vikt vid systematisk uppfölji omvårdnaden och ta till vara den kunskap som
ning av effektiviteten
har vuxit fram inom vårdforskningen, något som hittills försummats på
Här vill
många håll i sjukvården både i landsting och kommuner.
att den kommunala
att det förhållandet
del
betydande
sjukvården numera ansvarar för en
av sjukvården för de
äldre ställer krav
att kommunerna tar ett större ansvar än hittills för

kommittén

särskilt understryka
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kunskapsuppbyggnaden
och omsätta den kunskap
kommunala
sjukvården.

Kommitténs
att

sluta

området

som kommer

bedömning
gapet

mellan

av

behov

stmkturomvandling

genom

liksom

möjligheterna
ut av forskningen

att följa
i den

möjligheterna
och resurser
och

verksamhetsutveckling
Gapen

mellan

behov

och resurser är betydande inför sekelskiftet.
bedömningen
gör
att det fortfarande finns möjligheter
att
ökade
behov
vård
möta
och omsorg genom ett effektivare
av
både i landsting och kommuner
resursutnyttjande
utan att vårdens
kvalitet och tillgänglighet försämras. En strategisk fråga på kort sikt är
emellertid
i vilken utsträckning
sådana åtgärder kan kompensera
effekterna av de kostnadsminskningar
som krävs före sekelskiftet för
och landstingens ekonomi år 1999
att uppnå balans i kommunernas
respektive
2000 i enlighet med de övererenskommelser
som träffats
mellan regeringen och de båda kommunförbunden.
Efter sekelskiftet
är frågan i vilken utsträckning sådana åtgärder kan bidra till att ökade
behov kan tillgodoses inom ramen för intäktsutvecklingen
i kommuner
och landsting.
Kommittén

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården under 1990-talets första
hälft har varit mycket omdanande. Den präglas bl.a.
av Ädelformen,
strukturell förändring av sjukvården
som medförde en genomgripande
och skapade en betydande potential till produktivitetsförbättringar
inom akutsjukvården, en potential som landstingen också tagit till
vara.
Flera andra refonner både
nationell och lokal nivå i kombination
med administrativt
fömyelsearbete och teknologiutveckling
har verkat
i samma riktning
Kommittén anser att utvecklingen under den första hälften
av 1990talet måste betraktas som unik. Det är således inte realistiskt att räkna
med att vårdplatsneddragningen
kan bli lika omfattande
under
kommande år eller att produktiviteten
kommer att kunna öka i samma
takt. För det senare talar bl.a. att det
att
numera finns tecken
produktiviteten minskar både i sjukvården och i äldreomsorgen. Under
kommande
år krävs andra typer av åtgärder om kostnaderna
skall
kunna minskas utan att vårdens kvalitet och tillgänglighet minskas. Det
arbetet måste i högre grad än tidigare inriktas på att öka den samlade
effektiviteten i hälso och sjukvården och äldreomsorgen.
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är det teoretiskt möjligt att sluta en
betydande del av gapet mellan behov och resurser inför 2000-talet
av sjukvårdens yttre och inre struktur. Systemagenom förändringar
tiska analyser som tar sikte på att harmonisera de variationer i praxis
delar av sjukvården är andra
som finns redovisade inom i stort sett alla
åtgärder för att sluta gapet. Det handlar bl.a. om förändringar som rör
praxis, rutiner, indiälva kärnan i det medicinska beslutsfattandet;

Enligt kommitténs

bedömning

vårdprograrnarbete,
behandlingstraditioner,
grundad på analyser av patientflöden etc. Sådana församordning
ändringar förutsätter i hög grad engagemang och medverkan från både
läkare och omvårdnadspersonal. Det är således angeläget att ta till vara
det arbete med intern och extern effektivisering
som olika yrkesgrupper
har fått sådant arbete presenterat för sig.
i vården initierat. Kommittén

kationer

för behandling,

vill samtidigt understryka
att verksamhetsutveckling
av det
kan
sikt
kort
Däremot
resultat
på
och
fram
inte
kan
planeras
slaget
ge
stånd
till
kommer
arbete
sådant
stödja
olika sätt
att ett
genom
man
att tillhandahålla strukturer och "arenor" för uppföljning och utveckling
ödmjuk inför svårigav verksamheten. Det finns således skäl att vara
till stora kostheterna och inte knyta allt för stora förhoppningar
nadsbesparingar, särskilt på kort sikt.
medförde att
Det finns också skäl att erinra om att Ädelreformen
Vi

landstingens ansvar renodlats från en blandning av medicinska insatser
samt specifik och allmän omvårdnad mot mer renodlade medicinska
insatser och specifik omvårdnad. En betydande del av omvårdnaden,
Enligt
både den specifika och allmänna, har förts över till kommunerna.
teknologi
medicinsk
inflödet
kommitténs bedömning skapar bl.a.
av ny
i den
för ytterligare effektiviseringar
goda förutsättningar
Förutsättningarna
är inte de
sjukvård som landstingen finansierar.
sjukvården i kommunerna, även om
samma i den omvårdnadsintensiva
bl.a.
omvårdnadsarbetet
det finns goda möjligheter att effektivisera
särskilt

med hjälp av resultat från vårdforskningen.
Det är mycket svårt att bedöma vid vilken punkt kostnadsneddragEn särskilt känslig fråga
ningarna leder till oacceptabla försärnringar.
liksom vården i livets
kroniskt
patienter
och
sjuka
rör vården av gamla
i sina planer
landstingens
kan konstatera att
slutskede. Kommittén
skall ske i sådana former så
att omstruktureringen
sjuka skall kunna få sina vårdbehov
att äldre och svårt kroniskt
tillgodosedda. Samtidigt är det värt att notera att den strukturomvandsärskilt

framhåller

har
som planeras i hög grad rör de delar av sjukvården som
medicinAntalet
på
platser
kroniskt
sjuka.
och
för
gamla
ansvaret
och ersätts av dagvård,
fortsätter
klinkema
att minska kraftigt
i hemmet och annan
rehablilitering
primärvårds- eller sjukhusansluten
strokedrabbade
och andra
avancerad hemsjukvård. Rehabiliteringen
av

ling

kroniskt sjuka gamla människor

liksom

vården i livets slutskede

flyttas
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i ökad utsträckning
ut från sjukhusen
boendeforrnema
i kommunerna.

till

hemmet

och de särskilda

Den omstrukturering som genomförs eller planeras i flera landsting
betydligt
är
än vad som förutsätts i de tidigare
mer genomgripande
redovisade expertbedömningarna.
Bl.a. minskar antalet vårdplatser på
akutsjukhusen
betydligt mer. Det bör vidare framhållas att expertbedömningama
bygger på att minskningen
av antalet vårdplatser i
akutsjukvården
kompenseras genom vissa resursförstärkningar
i den
öppna vården, framför allt i olika former av dagvård och i primärvården, for att verksamheten skall kunna bedrivas med oförändad kvalitet.
förutsätts också i de särskilda boendeformema
Resursforstärlmingar
i
kommunerna bl.a. när det gäller vården i livets slutskede. De resursförstärkningar som planeras är inte alls av den omfattning som expertbedömningarna förutsätter. Detta skall bl.a. ses mot bakgrund av att det
redan i dag finns brister när det gäller de medicinska insatserna för
svårt sjuka och döende äldre patienter i landsting och kommuner och att
är beroende av anhörigas och nären växande del av omvårdnaden
ståendes insatser.
Kommittén
observerar
vidtar de
att landsting och kommuner
åtgärder som krävs för att åstadkomma de kostnadsminskningar
som
följer av balanskraven och att detta på många håll kräver betydande och
snabba verksamhetsförändringar. Enligt kommittén
finns det emellertid
skäl att varna för att nedskärningarna kan medföra betydande kvalitetsförluster
när det gäller vården av gamla och kroniskt sjuka om de
genomförs i den takt och den omfattning som det är fråga om i flera

landsting

och kommuner.

Det är vidare utomordentligt angeläget att hälso- och sjukvården och
äldreomsorgen utvecklas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende
för verksamheten inte sviktar i grundläggande hänseenden. Få områden
så breda grupper
och
engagerar
av befolkningen
som sjukvård

äldreomsorg eftersom sä många berörs antingen direkt
patienter
- som
eller omsorgstagare
eller indirekt som anhöriga till någon som är sjuk
och i behov av vård och omsorg. Det är därför inte förvånande att
oron
för nedskärningarna i sjukvården och äldreomsorgen breder ut sig och
tar ett växande utrymme i den allmänna debatten. I opinionsundersökningar finner man ofta att många
vår i ett internationellt
- trots
perspektiv
höga skattenivå
beredda
är
att acceptera t.o.m. högre
skattetryck om man vet att pengarna går till sjukvård och äldreomsorg.
Enligt kommittén är en grundförutsättning
för att kunna erbjuda en
god hälso- och sjukvård på lika villkor för alla i nuvarande system att
vården finansieras solidariskt
och i huvudsak genom skatter och att
tillgängliga resurser fördelas rättvist och efter behov, något som också
läggs fast av regeringen i direktiven. En fortsatt solidarisk finansiering
förutsätter

emellertid

att sektorn

kan

bibehålla

och utveckla

den
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trovärdighet och det starka förtroende som vården och omsorgen av
Om människor upplever att den vård
har hos befolkningen.
former beslutat om är för
och omsorg som samhället i demokratiska
kvalitet
det
ofrånkomligt
och
för
dålig
att den beär
otillräcklig
av

tradition

talningsvilja som finns, framför allt hos resursstarka grupper, kommer
att kanaliseras via olika former av privatñnansierade lösningar för sjukför sjukvård
vård och omsorg, bl.a. genom privata tilläggsförsälqingar
och privata pensionsförsäloingar som kombineras med ett sparande för
vård och omsorg. Vidare förutses framväxten
av privatfmansierade
sparfonner för olika former av seniorboende som kan erbjuda service
riskerar man en ojämlik vård och att
och omsorg. I förlängningen

grundvalen för den solidariska finansieringen undermineras. Viljan att
göra de uppoffringar
som det trots allt innebär att betala skatt till
sjukvård och äldreomsorg kan nämligen allvarligt komma att påverkas
och
måste betala privata sjukvårdsnegativt om man samtidigt
Det finns troligen ingen absolut gräns för
äldreomsorgsförsälcringar.
bedömning
Enligt kommitténs
när en sådan legitimitetslcris inträffar.
ligger en legitimitetslcris hotande nära om och när stora grupper t.ex.
anser att
genom sina arbetsgivare, fackliga eller andra organisationer
det finns motiv att teckna försäkringar för sina medlemmar.
Bedömningama
resurser för hälso- och
av de framtida kraven
för hälso- och sjukvårförutsättningarna
sjukvård måste också beakta
medicinsk
forskning och
dens utveckling i ett längre perspektiv. Svensk
framskjuten
svensk hälso- och sjukvård har länge halt en internationellt
har lämnat ett
till detta är att landstingen
position. En förklaring
kontinuerlig
betydande utrymme för forsknings- och utvecklingsarbete,
Enligt kommittén finns det
kompetensutveckling och kvalitetssäkring.
en risk för att utrymmet för sådana insatser kommer att minska till
kan synas vara
förmån för direkt patientarbete. En sådan prioritering
motiverad på kort sikt med hänsyn till den tilltagande resursknappheten
men kan medföra allvarliga risker för kunskaps- och kompetensutveckhar, som nyss nämnts, ett motlingen på längre sikt. Kommunerna
svarande ansvar för kunskapsuppbyggnaden
naden i den kommunala sjukvården.

när det gäller omvård-

I sammanhanget bör nämnas att regeringen i sin forskningspolitiska
och samhälle föreslår att
Forskning
proposition
prop. l996/97:5
med en bestämmelse
hälso- och sjukvårdslagen kompletteras
som
preciserar landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsfå ett ansvar motsvarande
föreslås
arbete FoU.
Kommunerna
den del av sjukvården som de har ansvar för.
Sjukvårdshuvudmännens
ansvar omfattar även folkhälsoforskningen.

landstingens

Propositionen
betänkandet

forsknings-

inom

bygger i huvudsak på förslag från HSU 2000 i del1994: 132 Landstingens
ansvar för kliniskt
HSU 2000 skall enligt direktiven
och utvecklingsarbete.
SOU
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behandla ñågan om ansvarsfördelningen
mellan staten och sjukvårdshuvudmännen i fråga om finansieringen av vårdforskningen.
Kommittén avser att redovisa sina överväganden och förslag med anledning av
det uppdraget i slutbetänkandet,
som skall redovisas senast den l april
l 997.
Till bilden hör också att de ekonomiska restriktionema
i baskalkylen
utgår från "genomsnittslandstingets"
hälso- och sjukvård respektive
"genornsnittskommunens"
äldreomsorg. I verkligheten varierar de ekonomiska
mellan olika landsting respektive olika
förutsättningarna
kommuner.
Några kommuner
och landsting har redan genomfört
betydande nedragningar och behöver endast göra mindre neddragningar
för att klara balanskravet till år 1999 respektive år 2000. Andra står
inför minskningar

av konsumtionsvolymen
som är betydligt större än
av kommitténs baskalkyler. svårigheterna att anpassa
konsumtionsvolymen
till de samhällsekonomiska
restriktionema
varierar således kraftigt på kort sikt, dvs. före sekelskiftet.
vad som följer

Det nya utj ämningsystem för kommuner och landsting som trädde
år 1996 påverkar också de ekonomiska
förutsättningarna.

i kraft

Systemet syftar till att långsiktigt ge kommuner respektive landsting
ekonomiska
förutsättningar
att bedriva sin verksamhet,
vilket sker genom en utjämning för skillnader i skatteinkomster
och

likvärdiga

strukturella

kostnadsskillnader.

inkomster

och införs

kommuner

och landsting

successivt

Systemet innebär en omfördelning av
under en period om 8 år. En del

som får minskade intäkter i det nya systemet
inför anpassningsproblem
införandereglema,
av olika
omfattning. Många av dessa har haft relativt sett höga statsbidrag i det
tidigare systemet och utgår därför från en högre kostnadsnivå när de
måste anpassa sin ekonomi till de nya förutsättningarna.
Enligt kommittén
är det mycket svårt att åstadkomma kostnadsställs,

trots

i den takt och omfattning
minskningar
som många landsting och
kommuner är i färd med att genomföra för att klara balanskraven utan
att det leder till att målen för hälso- och sjukvården respektive äldreomsorgen äventyras.
Kommittén
gör således bedömningen att det inte är realistiskt att
förlita sig på att problemet med de växande gapen mellan behov och
resurser före sekelskiftet skall kunna lösas enbart genom organisatoriska förändringar och verksamhetsutveckling även om förutsättningarna varierar mellan olika landsting respektive olika kommuner. Sådana
åtgärder är nödvändiga men inte tillräckliga
för att lösa hälso- och

sjukvårdens och äldreomsorgens finansieringsproblem
kvaliteten i verksamheten skall kunna upprätthållas.
arbete som krävs under kommande
kräver en långsiktigt uthållig strategi.

på kort sikt om
Det förändrings-

har en långsiktig

karaktär

och
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efter sekelskiftet bestäms i hög grad av den sarnhälls-

utvecklingen

ningarna för kommuner

och de beslut om de ekonomiska förutsättsom regering och riksdag fattar.

och landsting

är
utvecklingen medför att fmansieringsproblemen
betydligt större på lång sikt för äldreomsorgen än för den hälso- och
sjukvård som landstingen finansierar.
Den demografiska

Möjligheterna
och

resurser

att

genom

sluta

gapet

mellan

behov

resurstillskott

Inledning
HSU 2000 skall enligt direktiven beakta de beslut som riksdagen fattar
verksamutrymmet för skattefmansierad
om det samhällsekonomiska
het. Kommitténs

-

-

-

har tolkat uppdraget

så att uppgiften

är att

göra en bedömning av de framtida kraven på resurser för hälso- och
sjukvård,
sätta resultatet av denna bedömning i relation till den intäktsutveckling i kommuner och landsting som följer av den samhällsekonoför kommiska utvecklingen och de ekonomiska förutsättningar
munsektom som riksdagen lägger fast samt
redovisa en bedömning av konsekvenserna för hälso- och sjukvårutvecklas
den respektive äldreomsorgen om konsumtionsvolymen
i enlighet med dessa ekonomiska förutsättningar.

ansvaret för den offentliga verksamheten
och måste ha instrument till förfogande för att
kunna styra med hänsyn till detta ansvar. Den mest genomgripande
förändringen av den statliga budgetprocessen är införandet av ett tak
för de offentliga utgifterna. Staten utövar inte något direkt inflytande
över den del av det offentliga utgiftstaket som avser kommunsektom.
Staten har det övergripande

och samhällsekonomin

Däremot sker en påverkan via de allmänna ekonomiska förutsättningarverksamheten.
Staten har
av den kommunala
na och lagregleringen
tillförsäkras
rimliga ekonosåledes ett ansvar för att kommunsektom
miska och planeringsmässiga

förutsättningar.
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kan konstatera

att den överenskommelse
som träffats
och
de
både
kommunförbunden
regeringen
inte medger något
utrymme varken för höjda skatter eller höjda statsbidrag på kort sikt,
mellan

dvs. t.o.m. 1998. En arman restriktion på kort sikt är att kommuner och
landsting har åtagit sig att verka för att i möjligaste mån undvika att
säga upp fast anställd personal. Parterna har vidare kommit överens om
år
att staten skall införa ett lagstadgat balanskrav för kommunerna
1999 och för landstingen
2000.

Regeringen har nyligen överlämnat ett förslag prop. 1995/96:2l3
skattehöjningar
1997 och
som syftar till att motverka kommunala
1998. Regeringen kommer vidare under hösten 1996 att överlämna en
proposition
ekonomisk

till riksdagen som innehåller lagförslag rörande krav
balans i kommuner och landsting.
Utrymmet för skattehöjningar är begränsat även på sikt. Regeringen
konstaterar
i budgetpropositionen
för år 1997 prop. 19967l997:l,

volym 1 att det knappast kommer att vara möjligt att genomföra annat
förändringar
framöver.
än marginella
av det totala skatteutttaget
Däremot kan en del justeringar och omfördelningar
mellan olika skatter
aktualiseras, bl.a. mot bakgrund av den fortgående internationaliseringen av den svenska ekonomin. Önskemål om en ökad rniljörelaterering
i skatteuttaget.
av skattessystemet kan också motivera förskjutningar
Såväl i överenskommelsen
mellan staten och de både kommunförbunden
värproprosition
prop.
som i 1996 års ekonomiska
1995/96: 150 framhölls
kommuner
och
att den verksamhet
som
landsting bedriver är av utomordentligt
människors
för
betydelse
stor
välfärd. Verksamheter
som barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg måste därför värnas och utvecklas även i en ekonomiskt ansträngd
situation.
Regeringens principiella
grundsyn
är att de offentliga
verksamheterna
i kommuner och landsting skall prioriteras framför
och statlig verksamhet. Det statsfmansiella
transfereringar
läget var
emellertid

våren 1996 enligt regeringen alltjämt så allvarligt att refonnutrymmet under de närmaste åren är mycket begränsat. I den mån det
finns något sådant utrymme, måste de extra resurserna i första hand gå
till förbättringar
av vården, omsorgen och utbildningen.

Regeringen gör en betydligt mer optimistisk bedömning i budgetför år 1997 volym
propositionen
Saneringen av de offentliga
finanserna har gått snabbare än vad som förutspåddes i vårpropositionen. De förbättrade offentliga finanserna skapar enligt regeringen en
framgent än vad som har varit fallet under de
större handlingsñihet
senaste årens saneringsarbete. Det kommer därför att vara möjligt att
vissa fördelningspolitiskt
överväga
prioriterade
insatser under de
kommande åren förutsatt att de är ansvarsfullt
finansierade.
Regeringvidare
med
uttrycker
till
det
hänvisning
arbetet
pågående
i HSU
en
2000
det
ökade
antalet
äldre
i befolkningen kan leda till
- oro över att
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att behoven i framtiden kan komma att överstiga resurserna inom såväl
Det
äldreomsorg.
landstingens hälso- och sjukvård som kommunernas
åtgärder
finns mot den bakgrunden enligt regeringen skäl att överväga
utgiftsoch ha beredskap för att möta eventuella resursbehov volym
område

9.

Vidare

att regeringen har för avsikt att snarast
med sina överväganden efter det att HSU
sitt delbetänkande
om hälso- och sjukvårdens

framgår

till riksdagen

återkomma

2000 har överlämnat
resursbehov.

för
att utrymmet
mot den bakgrunden
och
äldreomsorg
och
sjukvård
har begränsats. Hälsoskattehöjningar
är samtidigt områden som enligt regeringen skall prioriteras framför
Kommittén

konstaterar

transfereringar och statlig verksamhet. Det betyder således att kraven
på ökade resurser för hälso- och sjukvård i första hand måste mötas
inom andra offentliga utoch omprioriteringar
genom omprövningar
och statlig
i första hand när det gäller transfereringar
giftsområden
verksamhet. Det ligger i sakens natur att HSU 2000, som är en hälsovarken kan eller skall föreslå vilka omprövoch sjukvårdsutredning,
ningar eller omprioriteringar
som bör ske. Av samma skäl ligger det
mandat att föreslå förändringar av den ekonomiska
politiken. De avvägningar som kan behöva göras när det gäller transpolitiken i
fereringar och statlig verksamhet liksom den ekonomiska
nationell
stort måste göras inom ramen för en samlad bedömning

utanför kommitténs

nivå och prövas av regering och riksdag. HSU 2000 ser som sin
primära uppgift att lämna underlag för denna samlade bedömning i den
del som rör hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
Som underlag for regeringens och riksdagens kommande ställningsfinansering
taganden till hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens
inom några områden som har
betydelse för möjligheterna
att öka resurserna för hälso- och sjukvård
och äldreomsorg. Följ ande frågor behandlas.
redovisar

-

kommittén

sina bedömningar

Qmprövningar inom kommun-

respektive

landstingsektom

Okad avgiftsfmansiering
Samverkan med socialförsäkringen

att hälso- och sjukvården skall
finansieras gemensamt och i huvudsak genom skatter. Det ingår inte i
kommitténs
uppdrag att överväga några alternativ till den nuvarande
Kommittén
har emellertid
skattefinansieringen.
mot bakgrund av
I kommitténs

direktiv

läggs

fast

inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
fmansieringsproblem
ändå valt att "vända på stenarna" och pröva om det finns några andra
finansieringskällor
som skulle kunna utgöra komplement till dagens
skattefinansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.
inte har tagit ställning
Det bör emellertid understrykas att kommittén
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för något av de alternativ som diskuteras. Redovisningen
snarast ses som ett underlag för den fortsatta diskussion
sjukvårdens och äldreomsorgens finansiering.

respektive

skall

kommun-

inom

Omprioriteringar

i avsnitt

om hälso- och

landstingssektom

De tidigare

redovisade baskalkylema
för hälso- och sjukvården i
landstingen respektive äldeomsorgen i kommunerna bygger
att dessa
verksamheter
behåller sin relativa andelar av landstingens respektive
kommunernas totala verksamheter.
Inom landstingssektom
svarar hälso- och sjukvården för cirka 80
procent av kostnaderna. Kollektivtrafiken
svarar för 6,5, utbildningen
för 4,5 och den centrala administrationen
för 3,5 procent av kostnaderna. Den sociala verksamheten, satsningama på fritid och kultur samt
andra frivilliga verksamheter tar i anspråk cirka 5 procent av landstingens samlade resurser. Fram till år 2010 kommer ungdomarna i åldern
l6-l8 år att öka med cirka 20 procent, vilket i sin tur medför att trycket
på vårdhögskolan
ökar. Av bl.a miljöskäl
är det också troligt att

satsningama

kollektivtrafik

kommer

att öka under planeringsperio-

den.

Äldreomsorgen svarar

för cirka 23 procent av kommunernas
med barnomsorg och skola i
resurser och tar tillsammans
anspråk drygt 60 procent av de totala kostnadena. Övriga obligatoriska
verksamheter individ- och familjeomsorg, miljö- och hälsoskydd samt
samlade

annan myndighetsutövning
av kostnaderna.
De frivilliga
kommunikationer

svarar sammantaget

verksamhetema

4%

för drygt 20 procent

fritid och kultur 6%,
komvux
och satsningar på arbete och näringsliv

5 %,

2%
17 procent av resurserna.
tar
sammantaget
Den demografiska
innebär att kraven
utvecklingen
resurser
kommer att öka inom alla verksamheter
vad beträffar bamom- utom
sorgen - om verksamhetema även framledes bedrivs på samma sätt och
till samma kostnad som idag, se figur
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Figur 4 Den demografiska utvecklingens inverkan på resursanspråken
olika kommunala verksamheter
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Källor: Egen beräkning pâ basis av SCB:s befolkningsprognos
räkenskapssammandrag for kommunerna

och SCB:s

av den demografiska utvecklingen innebär att resursanspråken i kommunerna beräknas öka med cirka 15 miljarder kronor, se
tabell

Nettoeffekten

1 Vilka krav ställer den demografiska
resurser till kommunerna
Miljarder kronor, år 2010 jämfört med år 1994
Tabell

Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Övrig verksamhet
Totalt

utvecklingen

på ytterligere

- 4,0
+ 4,3
+ 0,9
+ 10,0
+ 4,1
+ 15,3

Källor: Egen beräkning på basis av SCB:s befolkningsprognos
räkenskapssammandrag for kommunerna

och SCB:s
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Till bilden hör också att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen
för socialbidrag
ökar,
öka till följd av att kostnaderna
också
den
åtminstone på kort sikt. I rådande arbetsmarknadsläge
anses

beräknas

kommunala

liksom

vuxenutbildningen

näringsbefrämjande

åtgärder

som prioriterade områden.
Det ligger utanför kommitténs

uppdrag att bedöma möjligheterna
att effektivisera alternativt ompröva andra kommunala utgiftsområden.
Kommittén
vill emellertid
understryka att de samhällsekonomiska
verksamhet skärper kraven på ett
restiiktionema
för skattefmansierad
inom all offentlig verksamhet liksom
resursutnyttjande
och omprioriteringar.
omprövningar
Självfallet skall de möjligheter
och äldreomsorgen ytterfinns
tillföra
hälsooch
sjukvården
att
som
inom andra
och omprövningar
ligare resurser genom effektiviseringar

effektivare

verksamhetsområden
tas till vara. Kraven på
verksamhet bör också skärpas i syfte att
av frivillig
värna resurserna for landstingens och kommunernas kämverksamheter.
varit
Under 1990-talets första hälft har kostnadsneddragningama

obligatoriska

kommunala

omprövningar

mindre

inom

äldreomsorgen

verksamhetsområden.
Kommunförbundets

än inom

flertalet

andra

kommunala

Äldreomsorgen har således varit prioriterad.
bedömning

är att det finns vissa möjligheter att
skolan framför
andra kommunala

och
äldreomsorgen
prioritera
verksamheter på liknande sätt under kommande
att socialbidragen inte ökar kraftigt. Kommittén

år under förutsättning
kan konstatera

skulle innebära att gapet
en sådan prioritering
för
äldreomsorg
krymper något jämfört
resurser

mellan

behov

att en
och

med om äldreombehåller
relativa
andel
den
kommunala
verksamheten. En
sin
sorgen
av
framför
andra
verksamheter
i
motsvarande
prioritering
sjukvård
av
landstingen ger motsvarande effekter i fråga om gapet mellan behov
och resurser för hälso- och sjukvården i landstingen.
Den bild kommittén har av den samlade verksamheten i kommunerna tyder på att det är knappast är troligt att göra de omprioriteringar
som skulle krävas för att lösa äldreomsorgens fmansieringsproblem
åtaganden.
utan genomgripande omprövningar
av andra kommunala
Kommittén
vill också starkt understryka risken för att den ansträngda
situationen i kommunerna
tagit över ansvaret för allt fler tunga
- som
och svårlösta välfärdspolitiska
kan komma att medföra att
uppgifter
undan
andra
kommunala
äldreomsorgen
åtaganden.
trängs
av
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avgiftsñnansiering

kostnader för hälso- och
av landstingens
till
cirka
2 procent. Avgiftemas
tandvård
uppgår
sjukvård exklusive
i
och
handikappomsorgen
andel av de totala kostnaderna för äldrekommunerna uppgår till cirka 8 procent.
I HSU:s uppdrag ingår bl.a. att göra en samlad översyn av läkeandel

Patientavgiftemas

medelsförmånen

inklusive

högkostnadsskyddet

för sjukvård

i öppen

har i ett tidigare delbetänkande
SOU
1995: 122 Reform på recept föreslagit
att det nuvarande
högkostnadsskyddet for sjukvård i öppen vård och läkemedel reformeför läkemedel
ras. Förslaget innebär att de offentliga subventionema
vård

och

läkemedel.

Kommittén

minskas med närmare l miljard kronor, kostnader som i huvudsak förs
över till patienterna i form av avgifter. En viktig utgångspunkt för
förslaget är emellertid att skydda personer med stora behov av sjukvård
och läkemedel mot höga kostnader genom den utformning
som föreslås
Förför läkemedel och hö gkostnadsskyddet.
av subventionssystemet
slaget innebär att subventionema i högre grad riktas till de grupper som
Regeringen överlämnade i
har de högsta kostnaderna för läkemedel

Läkemedelsförmåseptember 1996 en proposition prop. 1996/97:27
riksdagen
till
som i huvudsak
m.m.
ner och läkmedelsförsörjning
Kommitténs
bedelbetänkande.
bygger på förslagen i kommitténs
från det offentliga till
dömning är att ytterligare kostnadsöverföringar
de enskilda medborgarna skulle medföra allvarliga risker för att männioch läkemedel av ekonomiska skäl.
rätt att ta ut avgifter för äldre- och handikappomsorg
lagen om stöd och service till vissa
reglereras i socialtjänstlagen SoL,
HSL.
De
och hälso- och sjukvårdslagen
LSS
funktionshindrade
vård
För
enligt
i
avgiftsfria.
LSS
princip
enligt
insatser som beviljas
är
skor avstår från sjukvård
Kommunernas

ta ut avgifter, som dock inte får vara inkomstinte
differentierade.
Avgifterna enligt SoL och HSL f°ar tillsammans
medel för sina
vara större än att den enskilde förbehålls tillräckliga
personliga behov.
ligger utanför kommitténs uppdrag.
Avgifterna för äldreomsorgen
HSL

får kommunerna

noterar att avgifterna inom äldreomsorgen har diskuterats
Utskottet
har nyligen hemställt
Socialutskott.
att
Riksdagens
lämpligt
sätt bör
riksdagen ger regeringen till känna att den
och deras effekter
inom äldreomsorgen
överväga bl.a. avgifterna
Kommittén
i

HSU 2000 gör också bedömningen att det finns ett
sådant behov och förordar att regeringen tar initiativ till en översyn av
avgiftssystemet inom äldreomsorgen.
De problem, inte minst de mycket stora skillnaderna i avgiftsnivåer

1996/97:

SoU 7.

mellan kommunerna,

som redovisas

i Socialstyrelsens

uppföljning

av
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avgifterna inom äldreomsorgen är enligt kommittén ett starkt motiv för
en sådan översyn.
inom äldreomsorgen, särskilt
Finansieringsproblemen
längre sikt,
kommittén
bör man pröva om det är möjligt att
är ett annat. Enligt
utforma ett avgiftssystem
där avgifterna lämnar ett större bidrag till
finansieringen framöver. Kommittén
är väl medveten om att inkomstförhållandena hos dagens äldreomsorgstagare
begränsar utrymmet för
avgiñshöjningar. Utrymmet ökar emellertid i takt med att allt fler äldre
får högre inkomster.
Det kan också finnas

skäl att överväga vilka tjänster som skall
inom äldreomsorgen. Under senare år har det skett en
kraftig koncentration
av tillgängliga resurser inom äldreomsorgen till
dem som mest behöver vård och omsorg. Den utvecklingen bedöms
tillhandahållas

fortsätta under kommande
som ett led i besparingarna inom äldrekan det finnas skäl att pröva om det är
omsorgen. Enligt kommittén
möjligt att lägga renodlade serviceinsatser
utanför äldreomsorgen. En
sådan lösning skulle innebära att den som enbart behöver hjälp med
städning och annan service inte skulle kunna få sådana tjänster inom

äldreomsorgen. På så sätt skulle hemtjänsten avlastas vissa uppgifter
och kunna koncentrera sina insatser på omsorgstagare
med omvårdnadsbehov. En sådan avgränsning av äldreomsorgens uppgifter skulle
i praktiken
kommuner

innebära att den praxis som i praktiken tillämpas i Hera
i dag formaliseras.
Kommittén vill emellertid framhålla att serviceinsatser är viktiga för
äldre människors välfärd och trygghet. Det är redan i dag ett problem

att en växande andel äldre blir beroende av egna eller anhörigas insatser
eller helt ställda
de inte har råd att anlita privata städfirmor.
- om
Den pågående utvecklingen i kommunerna är därför problematisk i ett
vålfärdsperspektiv. Problemet blir självfallet större om äldreomsorgen
inte skall tillhandahålla
renodlade
serviceinsatser
framöver.
Enligt
kommittén

bör det därför ingå i översynen att överväga om service i
hemmet till äldre människor kan subventioneras
i former som bidrar
till att sådana tjänster i ökad utsträckning kan ges inom den privata
tjänstesektom. Frågan om i vilka fonner staten skall kunna ge stöd till
privata tjänster, bl.a. inom hushållssektom,
behandlades av regeringen
i den sysselsättningspolititiska

propositionen prop. 1995/ 1996:222
1996.
Av
propositionen
framgår att regeringen har för avsikt
sommaren
reglerna
för anlitande av tjänster och vilken roll privatatt se över
I uppdraget kommer också
personers tjänster har i samhällsekonomin.
att ingå att ge förslag till regeländringar som skulle stimulera utbud av
och efterfrågan på tjänster. Enligt kommittén bör man i det sammanhanget särskilt uppmärksamma de äldres behov av hjälp med städning,
tvätt och annan service i hemmet.
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Slutligen bör framhållas att kommittén är medveten om att det kan
respekvara svårt att göra den avgränsning mellan omvårdnadsbehov
måste
frågan
här
Den
det
fråga
servioebehov
renodlade
är
tive
om.
som
i
föreslagna
den
översynen.
därför ägnas särskild uppmärksamhet

Samverkan

med socialförsäkringen

sjukvårdsdirektiv framhålls betydelsen av effektiva
för att begränsa sjukfrånvaron för personer i yrkesverksam
kostnader i
ålder, bl.a. för att motverka ökade samhällsekonomiska
bör, enligt
Kommittén
minskad
produktion.
och
form av sjukpenning
samhällsekonosektorsövergripande
sådana
direktiven, överväga hur
I kommitténs

insatser

kan integreras i sjukvårdsplaneringen.
Enligt kommitténs bedömning kan den tilltagande resursknappheten
inom
för utgifterna
inom hälso- och sjukvården få återverkningar
sjukförsäkringen om tillgängligheten begränsas och kapaciteten t.ex.
försämras.
för operationer och rehabilitering
I dag finns inga direkta ekonomiska incitament for landstingen att
planera sin verksamhet så att inte onödiga kostnader, t.ex. för sjukpenning, åsamkas socialförsäkringen. Det finns heller inga ekonomiska
för socialförsäkringen
incitament
att se till hälso- och sjukvårdens
resurser när de utformar sina regelverk och tar hälso- och sjukvårdens

miska bedömningar

resurser i anspråk för olika slags bedömningar och utlåtanden. Däremot, och det är viktigt att framhålla, ligger det tydligt inom deras allatt ta sådana hänsyn.
männa samhällsansvar
kan åstadkommas genom
samlat resursutnyttjande
Ett effektivare
nivåer. Dels är det angeläget att uppmärksamma
och hälso- och sjukvårdssektom
socialförsäkringstill
dessa båda sektorer på nationell
i samband med resurstilldelningen
och landstingen på
nivå, dels handlar det om att försäkringskassan
regional och lokal nivå samverkar så effektivt som möjligt. Ett viktigt
denna samverkan är den nya roll i
led i strävan
att effektivisera
olika

insatser

samspelet mellan

fått genom
som försåkringskassorna
samordna
den
skall
kassoma
stadgas
att
prop.
för individen.
Där anges också att
rehabiliteringen
yrkesinriktade
i stort fungerar
kassoma skall följa hur rehabiliteringsverksamheten
motiverade.
initiativ
och
de
inom länet
ta
som är
samhällets

rehabiliteringsarbete

l990/9l:14l.

Avvägning

Där

på nationell

nivå

Avvägningen mellan hur mycket resurser som avsätts för socialförsäkringen respektive för hälso- och sjukvården på nationell nivå har hittills
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uppmärksammad

utifrån ett effektivitetsperspektiv.
inom hälso- och sjukvården under de kommande
åren medför att den frågan bör ägnas särskild uppmärksamhet
inför
2000-talet. Det finns nämligen
redan
framhållits
uppenbar
- som
- en
risk för att landstingens ansträngda ekonomiska
situation leder till
problem med tillgänglighet och köer i hälso- och sjukvården. Detta kan
i sin tur leda till ökade samhällsekonomiska
kostnader i form av

Resursknappheten

sjukpenning och minskad produktion.
Regering och riksdag har ett
samhällsekonomiska
beansvar för att sådana sektorsövergripande
dömningar som nämns i direktiven integreras i sjukvårdsplaneringen.
Det finns således skäl att göra både sjukvårdspolitiska
och samhällsekonomiska
avvägningar på nationell nivå.

Regional

och lokal samverkan

Under senare år är det framför allt den andra aspekten den regionala
och lokala samverkan mellan bl.a. hälso- och sjukvården och socialförhar uppmärksammats.
Sedan några år tillbaka pågår
säkringen
- som
olika verksamheter för att uppnå en bättre samordning på regional och
lokal nivå mellan främst socialförsäkringen
och hälso- och sjukvården.

Inledningsvis

har försäkringskassomas
vidgade ansvar för den
rehabiliteringen
förtjänar nämnas
nämnts. Härutöver
och behandlingsinsatser
ersättning för rehabiliteringsinom ramen för Dagmar-överenskommelsen,
samt lokala försök med
finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring
och mellan dessa båda och socialtjänsten Socsam.
Finsam,

yrkesinriktade
den särskilda

Det är av intresse att påpeka att de nämnda särskilda medlen
infördes för att komma till rätta med de problem som rådde inom hälsooch sjukvården i början av l990-ta1et. De svårigheter som då existerade
inom sjukvården hade inte primärt sin grund i bristande resurser.
Medlen

sjukvårdens verkvar ett stöd i arbetet med att effektivisera
samhet och innebar ingen konflikt utifrån hälso- och sjukvårdspolitiska
prioriteringar.
Den utvärdering av Dagmar-medlen
Socialsom genomförts
departementets uppdrag visar att användningen av medlen successivt
har förskjutits mot åtgärder för att minska långtidssjukskrivning.
Med
tanke på att projektmedlen fanns kvar trots att hälso- och sjukvården
lyckades höja produktiviteten
och effektivisera
verksamheten
är det
naturligt att man försökte finna andra angelägna användningsområden
för de extra resurserna. Medlen kom bl.a. att riktas mot samverkansprojekt för att ta hand om människor med oklara sjukdomstillstånd
och
problem av sammansatt natur. Även Finsam-projekten
inriktas bl.a.
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inom försäkringskassomas
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ligger väl i linje med klart uttalade behov
ansvarsområde.

för att samordna samhällets resurser på detta område är
föreslår i en skriangelägna. De båda kommunförbunden
till försöksverkvelse till regeringen våren 1996 att möjligheterna
mellan hälso- och sjukvård,
samhet med finansiell
samordning
skall utvidgas.
socialtjänst, socialförsäkring
samt arbetsmarknadsstöd
Insatser

fortfarande

De önskar vidare att regeringen skall verka för förändringar av regeloch arbetsmarknadsområdet
och styrsystemen inom socialförsäkringssom, redan inom ramen
handlingsñihet.
direktiv
I kommitténs

för

nuvarande

organisation,

ger

större

nämns också de pågående Finsam- och
Regeringen anser dock att resultatet av de pågående
utvärderingama
av dessa försök bör avvaktas innan ställning tas till
Kommittén
har tolkat direktiven så
frågor som rör huvudmannaskap.
att de inte ger HSU 2000 något mandat att lägga ñam förslag om en utmed Finsam och Socsam.
byggd eller utvidgad försöksverksamhet
Socsamförsöken.

Kommittén anser principiellt att man bör se positivt på olika fonner
samverkan
mellan olika huvudmän som syftar till ett effektivare
av
här peka på och stryka
vill kommittén
Samtidigt
resursutnyttjande.
ansvarsfull
samverkan
mellan olika offentliga
under det krav
en
organ som alltid finns, och vill vama för att ett alltför frekvent
kan riskera att legitimera brister
ändrande på gällande förutsättningar
i detta hänseende.
Mycket går således att göra inom de ramar som
finns, men det är också angeläget att successivt arbeta bort regler som
förhindrar samverkan.
De lokala förutsättningarna
ser olika ut varför
samverkan gärna kan organiseras på olika sätt och gärna som tidsbegränsade projekt. Detta synsätt ligger också i linje med förslagen i en
inom
nyligen publicerad statlig utredning om lokala samverkansprojekt

rehabiliteringsområdet.

Sjuk- och arbetsskadekommitténs

förslag

föreslår i sitt slutbetänkande
SOU
Sjuk- och arbetsskadekommittén
skall få använda delar av inbetalda
1996:113 att försäkringskassorna
för att finansiellt
kunna stärka sjukvården
avgifter till försäkringen
inom sådana områden som är viktiga för försäkringen.
Medlen föreslås
disponeras av varje försäkringskassa. Kassoma bör, enligt förslaget,
vidareutveckla

inom rehabiliteringen
och det
en beställarfimktion
förebyggande arbetet liksom för vård och behandling. Det aktuella
förslaget innebär i praktiken att de socialförsäkringsmedel
som tillförs
skulle bli en fmansieringskälla
för sjukvården.
Mot
sjukvården
inom hälso- och sjukvården kan
bakgrund av fmansieringsproblemen
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detta synas vara en tilltalande lösning. En sådan utveckling kan dock
komma att stå i konflikt med hälso- och sjukvårdslagens grundläggande
bestämmelser
om vård på lika villkor samt den prioriteringsordning
föreslås
i betänkandet
SOU 1995:5
som
av Prioriteringsutredningen
Vårdens

val. Om förslaget genomförs skulle vi få en särskild
för människor i yrkesverksam ålder
sjukvårdsinsatser
av
eftersom det är mot den gruppen som försäkringskassans
insatser
riktas. Yrkesverksamrna
personer skulle således kunna komma att
svåra

finansiering

framför t.ex. gamla och kroniskt sjuka.
Det grundläggande problemet med ett sådant bidrag till lösningen

prioriteras

ñnansieringsproblem
är att det inte primärt skulle vara
behov som styr hälso- och sjukvårdens insatser utan
försäkringskassans
Detta skulle i sin tur kunna
betalningsfönnåga.

på sjukvårdens
människors

medföra att det inte är behovet av vård som ensamt blir avgörande för
omfattning och karaktär utan vem som har behovet och de
kostnader som t.ex. bristande tillgänglighet
till vård kan föra med sig
för försäkringen.
Det bör också påpekas att ett sådant system kan få
vårdens

starka

styreffekter

för de prioriteringar

som görs i sjukvården

om

insatser för yrkesverksamma

personer betalas av försäkringskassan.
Kommittén
det
angeläget att värna om ett system som
är
att
anser
innebär att hälso- och sjukvård ges
lika villkor och fördelas efter
behov
inte minst i tider när resursknapphet råder. Detta framhålls
också av regeringen i de allmärma utgångspunktema
i direktiven till
HSU 2000.

Kompletterande

finansieringskällor

Det ingår, som tidigare nämnts, inte i kommitténs
uppdrag att överväga
några alternativ till den nuvarande skattefmansieringen.
Kommittén
har
dock
det
finns
ställning
andra
finansienågra
utan
att
ta
prövat
om
ringskällor
som skulle kunna utgöra komplement till dagens skattefinansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.
De områden som
har tagit upp till diskussion är trafikförsäk-

ringen och arbetsskadeförsälqingen.
En liknande diskussion kan också
föras
andra områden som genererar sjukvårdskostnader,
t.ex. tobak,
alkohol och miljö. Vi har också diskuterat en annan kompletterande
finansieringsväg som förts fram i den alhnärma debatten under senare
tid, nämligen möjligheterna att införa någon form av obligatorisk
äldreomsorgsförsäkring.

vill understryka att det inte rör sig om
för den fortsatta beredningen.
underlag
utan snarare om
Kommittén
kan konstatera
det
alternativ
att
som innebär att
bär en större del av de sjukvårdskostnader
trafikförsäkringen
som

några förslag

Kommittén
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skulle kunna bidra till att lösa en
av trafrkskador
Det
del av hälso- och sjukvårdens fmansieringsproblem.
gäller det alternativ som innebär att arbetsgivarna bär sjuksamhället

orsakas

begränsad

samma
vårdens kostnader

sjukdomar och/eller olycksfall
har inte haft möjlighet att
Det kan
närmare analysera nackdelarna med de olika lösningarna.
emellertid inte uteslutas att båda alternativen kan få negativa näringskonsekvenser.
och arbetsmarknadspolitiska
invändningar
finns det också principiella
Enligt kommittén
mot
för arbetsrelaterade

via arbetskadefärsäkringen.

Kommittén

ñnansieringssystem som knyter finansieringen till orsaken till sjukdom.
Den vedertagna normen i sjukvården är att behandla människor utan att
efterfråga orsaken till sjukdomen. Ett förändrat synsätt i detta hänseentill att enskilda individers
de skulle kunna föra mycket långt
- ytterst
i vården
livsvillkor och levnadsvanor läggs till grund för prioriteringar
och inte behov, vilket rimmar illa med Prioriteringsutredningens
till grunder för prioriteringar

förslag

i hälso- och sjukvården.
invändningar kan det bli nödvändigt

Trots dessa principiella
att
fmansieringskälla
överväga någon form av kompletterande
som kan
bidra till att lösa ñnansieringsproblemen i hälso- och sjukvården. Enligt
kommitténs bedömning har det alternativ som innebär att trafikförsäkringen bidrar till finansieringen av sjukvårdens mindre nackdelar än det
alternativ
letterande
Finland.

En sådan kompsom bygger på arbetsskadeförsäkringen.
också
i Danmark och
tillämpas
finansiering
sjukvård
av
skulle kunna ta ett större
Frågan om hur trafrkförsäkringen

ansvar för de kostnader som uppkommit i samband med en trafrkskada
samarbetsorgan för
har också tagits upp av Försäkringsförbundet
- ett
i
de privata försäkringsbolagen i Sverige
förslag till fmansdeparte- ett
mentet våren 1996. Vilken utformning
en sådan lösning skulle få
behöver i så fall studeras närmare bl.a. mot bakgrund av de systemlösningar som valts i våra nordiska grannländer och F örsäkringsförbundets förslag.
Kommittén

sorgsförsäkring

kan vidare

konstatera

har fördelningspolitiska

att en obligatorisk
fördelar eftersom

äldreomden bygger

på obligatoriska
avgifter som tas ut efter betalningsfönnåga
delas eñer behov. Kommittén kan konstatera att svårigheterna

och förhär bl.a.

i att hitta lösningar
som återför resurserna till pensionärskollektivet
i form av vård och omsorg. De tekniska problemen i fråga
skall inte heller underskattas.
om den närmare systemutformningen

ligger

Därtill

kommer,

vilken lösning man än väljer, att systemet måste utså att medborgarna litar på att de avgifter som betalas in
verkligen används till vård och omsorg. Till bilden hör också att varje
fonnas

kan
lösning som bygger på att inordnar avgiftema i pensionssystemet
framtida
leda till politiska komplikationer i frågan om hur det
pensionssystemet skall utformas.
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F inansieringsproblemen for kommunernas äldreomsorg kan emellertid vara betydande på sikt. Enligt kommittén
är det mycket som talar
för att det är svårt att göra de omprioriteringar
som skulle krävas för att
lösa äldreomsorgens
finansieringsproblem
inom den kommunala
sektorn utan genomgripande
omprövningar
av andra kommunala
åtaganden. Ökade avgifter kan i framtiden
spela en ökad roll för
finansieringen,
men kan troligen inte mer än marginellt bidra till att
lösa problemen. Alternativet
är att tillföra sektorn ytterligare resurser
genom kraftigt ökade statsbidrag och/eller skattehöjningar. Om inte
åtgärder av det slaget är möjliga av samhällsekonomiska
och politiska
skäl återstår att försöka hitta komplement till den nuvarande fmansieringen. I det sammanhanget kan en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring vara en väg som kan prövas, eventuellt i
en fonn som är kopplad
till betalning av vårdavgifter.
Enligt kommittén är offentligt reglerade
försäkringar
avgifter som tas ut efter
som bygger på obligatoriska
betalningsförmåga och fördelas efter behov att föredra framför de olika
former av mer eller mindre privatfinansierade
lösningar som armars
kommer att växa fram om medborgarna inte får sina behov tillgodosedda inom det solidariskt finansierade systemet.
Kommittén
vill slutligen erinra om att avgifterna
till .sjukförsäkringen inte enbart används till kostnadema för själva försäkringen
utan också täcker statens underskott på andra områden. Avgifterna
till

sjukförsäkringen bidrar på det sättet till saneringen av statsfmansema.
Enligt kommittén
skulle en lösning kunna vara att sjukförsäkringen
bidrar till finansieringen
av sjukvården och äldreomsorgen när det
statsfmansiella
läget medger detta i stället för att
man inför nya
ñnansieringsfoimer. Det rör sig om en solidarisk fmansieringsform
som
redan finns och som har mycket nära anknytning till sjukvården.

Kommitténs

slutsatser

och

förslag

Sjukvården

har i grunden ett humanitärt syfte och utgår i sin verksamhet från de etiska värderingar
som bär upp västerländsk humanism.
Centralt är människovärdesprincipen
som säger att alla ha ett lika
värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner
i samhället.
Sjukvården skall från denna värderingsbas hjälpa sjuka människor och
därvid beakta varje människas rätt till integritet och självbestämmande. Sjukvården

berör oss alla och bra vård på lika villkor för alla är
välfärdens
främsta grundpelare.
en av
En demograñsk
framskrivning
för vård och
av kostnaderna
omsorg innebär att kraven på resurser för landstingens hälso- och
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Om man ställer de
betingade kraven på framtida resurser mot det beräknaunder planeringskonsumtion
för landstingskommunal

ökar med 5-6 procent

sjukvård

demografiskt
de utrymmet

1996:163

fram

till år 2010.

och antar att hälso- och sjukvården behåller sin relativa
andel av landstingens intäkter - timer man att det successivt uppstår
Gapet är störst omkring sekelett gap mellan behov och resurser.
kronor. Under perioden
skiftet- omkring 8 procent eller 7 miljarder

perioden

2001

-

2010 beräknas

En motsvarande
innebär att kraven
År 2000 beräknas

gapet sjunka med knappt 1 miljard kronor.
äldreomsorg
för kommunernas
framskrivning
19
med
drygt
procent till år 2010.
resurser ökar

det demograñskt

gapet uppgå till 16
perioden 2001 - 2010 ökar

betingade

procent eller 8 miljarder kronor. Under
kronor 24 procent.
gapet till totalt 12 miljarder
Om man beaktar de möjligheter
som finns till strukturomvandling

tyder expertbedömningarna
resursutnyttjande
samlandsi
sjukvård
och
för
hälsobehovet
på
att
mantaget
av resurser
skulle kunna ligga i linje med vad som följer av en
tingssektom
framskrivning
framskrivning.
En demografisk
av
demograñsk
däremot
underskattar
i kommunerna
kostnaderna för äldreomsorgen
Detta skall ses mot bakgrund av att hälsode framtida resurskraven.

och effektivare

i landstingen

och sjukvården

kärl.

kommunicerande

och den kommunala

äldremsorgen

är

mot kortare vårdtider på sjukställer ökade krav på kvalificerade

Utvecklingen

husen och mer öppna vårdformer
äldreomsorg.
medicinska insatser och omvårdnad i kommunernas
En bättre samverkan mellan kommuner och landsting och en ändamålsenlig resursfördelning
som tar hänsyn till bristerna i äldreomför vård och omsorg
sorgen kan bidra till att de samlade resurserna
och med högre
kan användas effektivare
i landsting och kommuner
och
är en fortsatt strukturomvandling
Enligt kommittén
vårdkvalitet.
effekmindre
utrensning
med
verksamhetsutveckling
systematisk
av

teknologi och en
av kostnadsbesparande
att
bättre inforrnationsförsörjning
av stor betydelse för möjligheterna
i hälso- och sjukvården
använda de samlade resurserna effektivare
tiva

metoder,

utnyttjande

är också angeläget att lägga ökad vikt vid
och ta till
i omvårdnaden
systematisk uppföljning
av effektiviteten
vårdforskningen.
vara den kunskap som vuxit fram inom
Kommittén har gjort en samlad bedömning av behov och resurser
Slutsatsen är att det
för hälso- och sjukvård respektive äldreomsorg.
inför

2000-talet.

Det

i den takt och
svårt att åstadkomma kostnadsminskningar
i
färd med att
är
omfattning
som många landsting och kommuner
utan att det leder till att de
genomföra för att klara balanskraven
och äldreomsorgen
målen for hälso- och sjukvården
nationella

är mycket
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äventyras.
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Det finns särskilt

skäl att varna för att kostnadsneddragbetydande kvalitetsförluster
när det gäller
vården av gamla och kroniskt sjuka, ett område där det redan i dag
finns brister när det gäller de medicinska
insatserna och där en
växande
andel av omvårdnaden
är beroende
och
av anhörigas
närståendes insatser.

ningarna

kan medföra

Kommittén

vill

också framhålla att en grundförutsättning
för att
god
hälsooch
sjukvård
lika
på
villkor
för
hela
en
befolkningen är att vården finansieras solidariskt och att tillgängliga
resurser fördelas rättvist och efter behov, något som också framhålls
kunna

erbjuda

av regeringen i direktiven. Mot den bakgrunden är det utomordentligt
angeläget att hälso- och sjukvården och äldreomsorgen utvecklas på
ett sådant sätt att allmänhetens
förtroende
för verksamheten
inte
sviktar i grundläggande hänseenden. Få områden
engagerar så breda
och äldreomsorg.
grupper
av befolkningen
Det är
som sjukvård
därför inte förvånande
att oron för nedskärningarna
inom vården
börjar ta ett växande utrymme i den allmänna debatten. Det är således
av stor vikt att det demokratiska
systemet förmår att göra de avväg-

ningar och de prioriteringar som krävs för att de nationella målen för
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna uppfyllas.
Kommittén
gör således bedömningen att det inte är realistiskt att
förlita sig på att problemet med de växande
gapen mellan behov och
resurser före sekelskiftet skall kunna lösas enbart genom organisatoriska förändringar och verksamhetsutveckling
även om förutsättningarna varierar
Utvecklingen
ekonomiska

ningarna
fattar.

mellan

olika

landsting

respektive

olika

kommuner.

efter sekelskiftet bestäms i hög grad av den samhällsutvecklingen

för

kommuner

Den demografiska

blemen efter sekelskiftet

och de beslut om de ekonomiska förutsättoch landsting som regering och riksdag
utvecklingen
medför att ñnansieringsproär betydligt

större för äldreomsorgen än för
som landstingen finansierar.
Enligt
kommittén
krävs det en långsiktigt
hållbar lösning för
finansieringen av hälso- och sjukvården i landstingen och kommunerden hälso- och sjukvård

na. Frågan om hur hälso- och sjukvården respektive äldreomsorgen
tillförs medel måste noga övervägas. Bl.a. bör uppmärksammas
att
de ekonomiska förutsättningarna
varierar mellan olika landsting och
kommuner.
Hälso- och sjukvården i landstingen och den kommunala
sjukvården är, som tidigare nämnts, kommunicerande
kärl. Den pågående
omstruktureringen
inom den hälso- och sjukvård
som landstingen
finansierar ställer ökade krav på kvalificerade
medicinska insatser och
omvårdnad

i den kommunala

sjukvården.

En väl avvägd

resursfördel-
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ning och en förbättrad
viktiga förutsättningar
och omsorg
omsorgen
sjukdomar

samverkan

mellan

landsting

1996: 163

och kommuner

är

för vård

såväl för att de samlade resurserna
skall kunna användas optimalt som för att vården och
i fråga om den ökande andelen äldre med kroniska
medicinsk vård och omvårdskall kunna ges kvalificerad

nad.
visar att det har krävts
Hänsyn bör också tas till att erfarenheterna
för att åstadkomma mer genomgripande verkTrendbrottet när det gäller produktivitetsutveck-

ett omvandlingstryck
samhetsförändringar.

med budgetneddragsom i tiden sammanföll
trycket skapade en
ningen, är ett exempel på detta. Det finansiella
i sjukvården som stimulerade till
ökad kris- och kostnadsmedvetenhet

lingen under 1990-talet,

under
Den kraftiga ökningen av dagkirurgin
en ökad produktivitet.
kostnadseffektiva,
att nya, mer
senare år är ett annat exempel
mycket snabbt kan få spridarbetsmetoder och behandlingsprinciper
utsätts för ett starkt förändringstryck.
ning när organisationen
Ädelreformen
visar att även huvudmannaskapsav
strukturomvandling
snabb
förändringar kan bidra till en
som leder till
att de samlade resurserna används effektivare.
vikten av att
understryka
vill mot den bakgrunden
Kommittén

Erfarenheterna

hälso- och sjukvården

och äldreomsorgen

tillförs

förnyelse
för en strukturell
sätt att drivkrafterna
framhållas
Samtidigt bör
upprätthålls.
utveckling
denna

strukturomvandling

kontinuerligt

ett sådant
och verksamhets-

medel

att effekterna
av
bör analyseras såväl ur ett

och patientperspektiv.
som befolkningsförnyelse och verksamhetsutveckstrukturen
fortsatt
motiv
för
Ett
utvecklingen
mot en allt äldre befolkning
ling är enligt kommittén att
Det
fortsätter
även efter år 2010 enligt befolkningsprognoserna.

arbetsmiljö-

således att vara starkt på sjukvården
tid, vilket skärper kraven på att
effektivt
tillgängliga resurser används så
som möjligt även i ett längre
konkurrerar
tidsperspektiv. Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen

demografiska

trycket

och äldreomsorgen

kommer

under överskådlig

inom
med andra centrala välfärdsområden
om resurserna
till
framtiden
i
ökade
krav
på
ställer
kommunsektorn,
resurser
som
följd av befolkningsutvecklingen.
inom hälso- och sjukvården
Frågan om hur finansieringsproblemen
skall lösas bör prövas inom ramen för en samlad
och äldreomsorgen
också

innehåller
delbetänkande
Kommitténs
ankommer
Det
behoven.
bedömning
av
ett brett faktaunderlag för en
besluta
riksdag
och
regering
att
på
om hur resursbehovet
ytterst
nu
skall tillgodoses så att de nationella målen i hälso- och sjukvårdslagen
kan uppnås.
och de nationella målen för äldreomsorgen

bedömning

på nationell

nivå.
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Inledning

1.1

Uppdraget

Kommittén

om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation
2000 tillsattes av den förra regeringen våren 1992. Arbetet
påbörjades hösten samma år. Enligt de ursprungliga direktiven dir.
1992:30 var huvuduppgiitema
för kommittén
att dels analysera och
bedöma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels
hur hälso- och sjukvården bör finansieras på den överöverväga
gripande sarnhällsnivân.
I uppdraget ingick också frågor rörande
patientavifter
och högkostnadsskydd samt kostnadsansvar
för läkemedel i öppen vård.
HSU

Några

månader

efter regeringsskiftet
hösten 1994 beslutades att
skulle slutföra sitt uppdrag med ändrade direktiv och med
delvis ändrad sammansättning.
Kommittén
fick en ny ordförande,
direktören
Leni Björklund,
och en politisk
sammansättning
som
speglade det parlamentariska
läget i riksdagen efter valet. Företrädare
för Handikappförbundens
samarbetsorgan och Pensionäremas riksorganisation kom vidare att ingå som experter i kommittén.
Av regeringens
tilläggsdirektiv
dir.
1994: 152
från den 22
kommittén

december

1994 bilaga l framgår att kommitténs
överväganden och
skall utgå från dagens system med landsting och kommuner
och tillhandahållare
som finansiärer
av hälso- och sjukvård. Vidare
framgår att kommittén bl.a. skall överväga

förslag

-

åtgärder som kan vidtas för att stärka patienternas ställning
och sjukvården
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2010
formerna för statlig styrning inom hälso- och sjukvården

i hälso-

erfarenheterna
av de nya former för styrning och organisation av
hälso- och sjukvården som tillämpas
av sjukvårdhuvudmärmen
kostnadsansvaret
för läkemedel m.m. i öppen vård
läkemedelsfönnånen
inklusive högkostnadsskyddet för öppen vård
och läkemedel
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mellan stat, landsting och
och ansvarsfördelningen
folkhälsoarbetet,
kommuner när det gäller
samt hur samarbetet
mellan de olika aktörema kan förbättras

uppgifts-

ansvarsfördelningen

mellan

fråga om vårdforskningens
kan ges till vårdforskningens

i
staten och sjukvårdshuvudmännen
finansiering,
samt i vilka former stöd
utveckling.

Utredningens arbete skall redovisas etappvis i form av delbetänkanden
SOU
och vara slutfört senast den l april 1997. I delbetänkandet
sina
överväganden
kommittén
redovisade
1995: 122 Reform på recept
för
och förslag i de delar av upppdraget som rör kostnadsansvaret
för
och högkostnadsskyddet
läkemedel,
samt läkemedelsfömiånen
bland
öppen vård och läkemedel. I betänkandet föreslår kommittén
läkemedelsförmånen
konstruktion
att
samt
annat en förändrad
av
för läkemedel skall överföras från staten till landskostnadsansvaret

tingen. Betänkandet har remissbehandlats.
1996 överlämnat en proposition prop.
måner och läkemedelsförsöryning
förslag.
bygger på kommitténs

Regeringen har under hösten
Läkemedelsför-

1996/97:27

m.m. till riksdagen,

som i huvudsak

I detta delbetänkande redovisar kommittén sina överväganden och
beträffande hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år
förslag
2010.
skall analysera och bedöma de
anges att kommitténs
i kombination
utvecklingen
den
demografiska
framför
allt
som
hälso- och
kan komma att ställa
utveckling
med medicinteknisk
direktiven
ligga
skall
enligt
Tyngdpunkten
fram
till
2010.
sjukvården
I direktiven

krav

skall
en bedömning av de äldres behov av vård och omsorg. Härvid
kvaliteten.
för
betydelse
kommittén särskilt beakta omvårdnadsarbetets
I uppdraget ingår också att belysa hur samordningen mellan komoch
munernas och landstingens hälso- och sjukvård kan förbättras
samt hur de brister i den medicinska kvaliteten som finns i
den kommunala sjukvården kan åtgärdas.
Kommittén har vidare haft i uppdrag att överväga hur sektorsövergripande samhällsekonomiska bedömningar kan integreras i sjukvårdskostnader i
planeringen för att motverka ökade samhällsekonomiska
utvecklas,

form av sjukpenning och minskad produktion.
det kommittén
att ta hänsyn till riksdagens
ekonomiska utrymmet för skattefmansierad
sina bedömningar.

Enligt

direktiven

åligger

beslut om det samhällskommunal verksamhet i
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1.2

Inledning

Kommitténs

arbete

med

delbetänkandet
Kommittén

påbörjade arbetet med resursbehovsbedörnningen
i januari
arbetets gång har kommittén
biträtts av ett stort antal
experter. En referensgrupp med experter inom medicin, omvårdnad,
samhällsmedicin
och ekonomi
har fortlöpande
biträtt kommitténs
1995.

Under

sekretariat.

Miljö-

landsting

Referensgruppens

sammansättning
framgår av bilaga
samhällsmedicinska
sektionen
vid Malmöhus
läns
har under ledning av docenten Thor Lithman bistått komoch

mittén med underlag vad avser vårdkostnader
och sjukdomspanorama
bil. 4 Överläkaren Henrik Weibul har bidragit med kostnadsdata från
det s.k. KPP-projektet kostnad per patient i Värmlands läns landsting.
Ett stort antal experter bilaga 3 har medverkat i bedömningarna
angående utvecklingen av de stora folksjukdomama och sjukdomspanoramat i övrigt. Docenten Ove Lundvall har biträtt kommitténs
sekretariat i arbetet med bearbetningarna av de underlag som lärrmats av de
olika experterna. Ove Lundvall
som underlag för kommitténs

har också utarbetat

två expertrapporter

bedömningar; en om cancer bil. 5 och
en om den teknologiska utvecklingen inför år 2010 bil. 6. Produktspecialist Tom Sunesson har biträtt sekretariatet
med försäkringstekniskt underlag för en översikt om kompletterande fmansieringskällor
och privata försäkringsaltemativ
bil. 7.
Ovan nämnda rapporter har fogats till delbetänkandet
som bilagor.
Därutöver har följande expertrapporter,
som utarbetats som underlag
för bedömningarna
publicerats i en
av de framtida resursbehoven,
särskild bilagerapport till delbetänkandet.

-

Primärvårdens

utveckling fram mot år 2010 bil. 8
korttidsvårdens
utveckling inför
2010 bil.
Resursbehov för psykiatrisk vård år 2010 bil. 10
Psykosocial ohälsa
växande folkhälsoproblem
bil 11
- ett
Omvårdnad i hälso- och sjukvård bil. 12
Det medicinska beslutet
faktorn bakom skiftande
Den somatiska

behandlingsresultat
Landstingsförbundets

och sjukvårdskostnader

bil.

9.

13.

samhällsekonomiska

sekretariat
har biträtt
med beräkningar angående det samhällsekonomiska utrymmet
för hälso- och sjukvård respektive landstingens
ekonomi. Finanssektionen
på Svenska Kommunförbundet
har bistått
med bedömningar angående kommunernas ekonomiska läge. Vidare har
sekretariatet
för långsiktigts
analysarbete vid Socialdepartementet
kommitténs

medverkat

sekretariat

i den statistiska

bearbetningen

av dataunderlaget.
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ett stort antal kontakter med departement,
myndigheter och andra statliga utredningar och organisationer
som
arbetat med. Bl.a. har kommittén fått
berörs av de frågor kommittén
den kommunala
av det arbete i syfte att effektivisera
en redovisning
KomAnverksamheten
som bedrivs inom ramen för Kommunals
projekt.
sakkunniga,
ordförande,
ledamöter,
har kommitténs
I övrigt
Kommittén

har haft

experter och sekreterare
och andra överläggningar

vid åtskilliga

tillfällen

för att informera

deltagit

i konferenser

om och inhämta

synpunkter

det pågående arbetet.

uppdrag i fråga om hälso- och sjukvårdens resursbehov
spänner över ett stort område. Flera av de frågor som kommittén
behandlar gränsar till utredningsarbete
av
som behandlats/behandlas
Delar av detta arbete redovisas i nästa
andra statliga utredningar.
Kommitténs

avsnitt.

1.3

Några

aktuella

reformer

och

utredningar
Prioriteringsutredningen
Prioriteringsutredningen, var en parlamentariskt sammansatt kommitté,
uppgift var att bland annat
som tillkallades i januari 1992. Kommitténs
och lyfta fram
i
välfärdsstaten
roll
och
sjukvårdens
hälsoöverväga
grundläggande etiska principer som kan ge vägledning och ligga till
inom hälso- och
öppna diskussioner
om prioriteringar
ingick
kommitténs
uppdrag
att strukturera
sjukvården dir. 1992:8. I
dem
problemen och ange de värderingar som bör vägleda
som har att
nivå och i den
fatta prioriteringsbesluten både på politisk/administrativ

grund

kliniska

för

vardagen.

tog våren 1993 fram rapporten "Vårdens svåra val"
Remissvaren låg bl.a.
Rapporten remissbehandlades.
SOU 1995:5
till grund för förslagen i utredningens slutbetänkande
Slutbetänkandet
under
1995.
avlämnades
val"
"Vårdens svåra
som
En proposition i ärendet kommer att lämnas till
har rernissbehandlats.

Utredningen

SOU

1993:93.

riksdagen under hösten 1996.
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Sjuk- och arbetsskadekommittén
Sjuk- och arbetsskadeberedningen startade sitt arbete i november 1993.
regeringens beslut den 20 april 1995 fick beredningen nya
direktiv
dir.
1995:54.
ombildades
Beredningen
därmed till en
kommitté, som antog namnet Sjuk- och arbetsskadeparlamentarisk
kommittén.
Kommittén
hade till uppgift
att analysera och lämna
Genom

förslag
orsakat

till

utformning
vid inkomstbortfall
av försäkringsskyddet
korteller
ohälsa.
långvarig
I
uppdraget
ingick att föreslå
av
hur rehabiliterande insatser skall organiseras och hur drivkraftema
för
insatser skall kunna stärkas. I början av år 1996
förebyggande
överlämnade
kommittén
betänkandet SOU 1995: 149 Försäkringsskydd vid sjukdom
Ett delbetänkande
och
om rätten till ersättning
beräkning av inkomstunderlag under sjukpennin grid. Delbetänkandet
har remissbehandlats.
Kommittén

gick därefter vidare med att konkretisera delbetänkanoch redovisar i sitt slutbetänkande
SOU
1996:113,
avlämnades
i
juni
1996,
till
förslag
och
inriktning
uppläggning av
som
vid sjukdom
och rehabilitering
liksom
hur ett
en försäkring
kompletterande
skydd vid arbetsskada skall utfonnas. I betänkandet
behandlas
också Socialförsäkringens
samverkan
med hälso- och
dets idéavsnitt

sjukvården.
För att förstärka
den organisatoriska
samverkan
och
säkerställa tillgången till vissa nyckelresurser inom sjukvården föreslår
Sjuk- och arbetsskadekommittén
bör ha
att försäkringskassoma
möjlighet att finansiera insatser inom sjukvården. I första hand anser
kommittén att detta bör ske via generella insatser. Kommittén
föreslår
också att försäkringsadministrationen
skall
disponera sjukförsäkringens resurser för detta och andra ändamål inom en angiven totalram.
Vidare föreslås att forsäkringskassoma
bör få ersätta sjukvårdshuvudintyg och utlåtanden. Betänkandet remissbemännen för kvalificerade
handlas för närvarande. Kommittén
återkommer närmare till Sjuk- och
arbetsskadekommitténs
mellan socialförsäkringen

Utredningen

förslag i de delar som rör samverkansfrågor
och hälso- och sjukvården i kapitel ll.

om bemötande

av kvinnor

och män inom hälso-

och

sjukvården
Hur kvinnor

och män bemöts och behandlas inom hälso- och sjukvården har utretts av en särskild utredare som påbörjade sitt arbete i början
1995. Utredaren hade bl.a. i uppdrag att göra en kartläggning av
av
området samt undersöka
vilket sätt könstillhörigheten
i sig kan ha

betydelse i dessa avseenden dir.
utredaren

utifrån

1994:95.

sin kartläggning

I uppdraget

och analys skulle

ingick också att
föreslå sådana

57

58

SOU

Inledning

1996: 163

åtgärder som kan vara motiverade för att uppnå hälso- och sjukvårdsmål om en god hälsa och vård på lika villkor för hela
lagens 1982:763
olika vård på lika
Jämställd
vård
huvudbetänkandet
befolkningen. I
i augusti 1996, presentevillkor, som överlämnades till socialministem
patientens ställning,
under fem rubriker;
ras en rad åtgärdsförslag
utbildning,

forskning,

tillsyn,

om bemötande

Utredningen

och utvärdering.

uppföljning

inom kort att sändas ut

det kommer

Betänkan-

remiss.

av äldre

För att kartlägga och analysera frågan om bemötande av äldre har en
under våren 1996. Utredaren skall bl.a.
särskild utredare tillkallats
kartlägga och analysera brister i bemötande av äldre inom omsorg och
vård och i annan offentlig verksamhet samt föreslå åtgärder som kan
bidra

och missförhållanden
dessa brister
dir
att avhjälpa
skall vara avslutat senast den 30 maj
Utredningsarbetet

till

1995:159.
1997.

folkhälsomål

Nationella

beslutade

Regeringen
kommitté

S

i december

1995: 14 med uppgift

1995 att tillkalla en parlamentarisk
att utarbeta förslag till nationella

Målen skall vara vägledande för samhällets
mål for hälsoutvecklingen.
folkhälsan,
förebygga ohälsa, minska hälsorisker
for
främja
insatser
att
samt förhindra förtida och undvikbar
kommer
och död. Utredningsarbetet

funktionsnedsättning,
att påbörjas

sjuklighet

inom kort.

Informationsteknik inom hälso- och sjukvården
Regeringen har i propositionen 1995/96: 125 Åtgärder för att bredda
föreslagit att Spri
och utveckla användningen av informationsteknik
bör
och utredningsinstitut
utvecklingsHälso- och sjukvårdens
utveckla och samordna insatserna inom hälso- och sjukvården samt
lämna förslag
beslutat

till finansiering.

Regeringen

att ge Spri detta uppdrag.

har den 5 september

1996

SOU

1996: 163
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Innehållet

inom

äldreomsorg

i korthet:

De totala utgifterna

-

sjukvård
en

översikt

för hälso- och sjukvård

i Sverige uppgick

NR

113 miljarder

1992, dvs. efter

enligt Nationalräkenskapema
kronor
1994. Från och med

till knappt

Ädelreformen, ingår inte den hälso- och sjukvård som inryms i den
kommunala

äldreomsorgen i NR:s definition
av hälso- och sjuk1970 och 1991 ökade utgifterna med cirka 70 procent
i fasta priser. Mellan 1992 och 1994 sjönk utgifterna med cirka 2
procent eller drygt 2 miljarder kronor.
Vid en jämförelse
med andra länders utgifter för hälso- och
vård. Mellan

sjukvård

kan konstateras

att Sveriges utgifter mätt som andel av
i nivå med övriga nordiska länders och något över
Storbritanniens,
men väsentligt lägre än Tysklands, Kanadas och

BNP

ligger

framför
allt USA:s. En jämförelse
av köpkraftskorrigerade
perför hälso- och sjukvården i ett antal OECD-länder
capita-utgifter
visar att Sverige tillhör de länder som för närvarande satsar minst
på sjukvård.
Mellan 1980 och 1990 ökade antalet läkare och sjuksköterskor
i hälso- och sjukvården med drygt 50 respektive 40 procent medan
den övriga personalen ökade med 10 procent. Efter 1990 har
antalet läkare och sjuksköterskor varit ungefär oförändrat medan
den övriga sjukvårdspersonalen
Mellan 1993 och 1995 minskade

minskat

med cirka 20 procent.
hälso- och sjukvårdspersonalen

i landstingen

med cirka 30 000 personer till totalt 252 000.
lika många läkare anställda per l 000
invånare som Schweiz, Danmark och Frankrike men betydligt fler
än USA och Storbritannien.
Jämfört med de flesta andra länder har Sverige få läkarbesök

Sverige

har ungefär

och vårdplatser

samt dessutom korta medelvårdtider.
kostnader för äldre- och handikappomsorgen
till cirka 53 miljarder kronor
1994. Mellan 1984 och

Kommunernas

uppgick

1990 ökade kostnaderna med 40 procent i fasta priser. Under
perioden 1991-1992 sjönk kostnaderna något för att därefter öka
de första åren efter Ädelreforrnen.
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De flesta äldre bor i vanliga bostäder.
sionärema bor i särskilda boendeforrner

Cirka 8 procent av penför
samlingsnamn
- ett
ålderdomshem, servicehus, gruppboenden och sjukhem. Drygt 70
procent av de som bor i särskilt boende är 80 år och äldre.
Mellan 1960 och 1978 ökade antalet personer med hemhjälp
från

80 000 till 350 000 personer. Därefter har antalet personer
1995/96 hade 204 000
minskat. Vid årsskiftet

med hemhjälp

personer hemhjälp och/eller hemsjukvård. Samtidigt som antalet
hjälpta har minskat har antalet arbetade timmar i hemtjänsten ökat,
vilket således innebär att de som erhåller hjälp får mer tid.
Under den senaste IO-årsperioden har antalet årsarbetare inom

äldreomsorgen
årsarbetare

2.1

ökat med cirka 23 000 personer till totalt 146 000
för effekterna av Ädelrefonnen.

efter korrigering

Några milstolpar

sjukvårdens

i hälso-

och

utveckling

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats kraftigt under de
senaste decennierna. Under 1960-talet skedde en väsentlig ökning av
hälso- och sjukvårdens resureser, främst sjukhusens. En stark ekonomisk tillväxt möjliggjorde
en utbyggnad av välfärdsstaten.
År 1963 övertog landstingen och de landstingsfria
kommunerna
år
1967
och
från
övertogs
för
provinsialläkarna
staten
ansvaret
ansvaret för mentalsjukvården. Landet indelades i sju sjukvårdsregioner
har reducerats till sex.
som senare, år198
Även under 1970-talet fortsatte sjukhusvården att expandera. Den
öppna vården byggdes ut efter hand enligt de riktlinjer och förslag som
tidigare lämnats av bl.a. Socialstyrelsen och Spri.
År 1970 genomfördes den s.k. "sjukronors-refonnen".
Den innebar
att den öppna vården såväl vid som utanför sjukhusen till väsentlig del
och att patienten själv endast
finansierad
av sjukförsäkringen
betalade en begränsad del- till en början 7 kronor. Det mest betydelsefulla med reformen var emellertid den läkarlönerefonn
som genomförprestationsbehålla
den
tidigare
ñck
inte
längre
Läkarna
des samtidigt
och
för detta
relaterade ersättningen i form av främst patientarvoden
blev

i
kompenserades läkarna med en högre fast lön från landstingen
relation till kompetensnivå och arbetstid.
Under 1970-talet förbättrades också grund- och vidareutbildningen
för läkare, tandläkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster i syfte att nå

differentiering

och specialisering.

SOU

1996: 163
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År 1982 trädde
en ny hälso- och sjukvårdslag i kraft som innebar att
landstingen fick ett totalansvar för offentlig hälso- och sjukvård och ett
för all hälso- och sjukvård inom det egna upptagplaneringsansvar

ningsområdet. Vidare överfördes ansvaret för två undervisningssjukhus
Karolinska sjukhusheti Stockholm och Uppsala akademiska sjukhus
från staten till landstingen.
Den statliga regleringen
av den
organisatoriska
uppbyggnaden av landstingens hälso- och sjukvård
begränsades. Landstingen och de landstingsfria kommunerna fick stort
utrymme
att utfonna vården efter lokala och regionala behov och
förutsättningar. Den nya hälso- och sjukvårdslagen markerade också en
från sjukvårdspolitik
övergång
till hälsopolitik,
samtidigt
som

patienternas ställning förbättrades.
År 1985
gav riksdagen uttryck för sin syn på den fortsatta inriktningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Behovet av att
stärka primärvården
och att satsa mer på förebyggande
insatser
betonades,
liksom vikten av aktiv samverkan
mellan hälso- och
sjukvården
Samma

och socialtjänsten.
år 1985
genomfördes

den s.k. Dagmar-reformen,

vilket

innebar

att den tidigare prestationsrelaterade
ersättningen från staten
till sjukvårdshuvudmännen
och privatläkaina
ersattes med en schabloniserad ersättning. Refoimen gav vidare landstingen vissa möjligheter
att påverka den privata sjukvård som finansieras via sjukförsäkiingen.
År 1988 beslutade riksdagen
skattestopp för
om ett kommunalt

perioden 1990-1992, som kom att förlängas till och med
1993.
År 1992 genomfördes den s.k. Ädelrefonnen
innebar
att komsom
munerna fick ett samlat ansvar för hela äldrevården.
År 1992 infördes också
en vårdgaranti för vissa specificerade

undersökningar

och operationer.

Under

1980-talet

drabbades

många
grå starr och
lcranskärlsförändnngar samt till höñledsoperationer. För att komma till
rätta med dessa problem träffade staten en överenskommelse
med
Landstingsförbundet
om ett temporärt statligt bidrag - 500 miljoner
kronor för
1992
till en vårdgaranti. Denna vårdgaranti gäller
fortfarande som ett frivilligt
åtagande för landstingen, men är för närvarande under omprövning.
På försök övertog sju kommuner ansvaret för hela primärvården
år
1992 och 1993. Från och med årsskiftet
1996/97 kommer denna
verksamhet att vara kvar i tre kommuner. Försöksperioden löper ut vid
människor

årsskiftet

av långa

väntetider

till

operationer

för

1998/99. På ytterligare

med finansiell

samordning,

och sjukvården FIN SAM,
SOCSAM.
Försöksperioden

utgången av år 2000.

ett antal orter i landet bedrivs försök
dels mellan försäkringskassan
och hälsodels mellan dessa båda och socialtjänsten
för dessa båda verksamheter

löper ut vid

inom
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ikraft, liksom
Den 1 januari 1994 trädde den s.k. husläkarreforinen
specialistläkare
husläkare,
vårdgivare
privata
lagstiftning
som gav
en
möjligheter att etablera sig var de själva önskade
och sjukgymnaster
och ändå få del av offentlig finansiering.
Husläkarlagen innebar att landstingen skulle organisera den öppna
vården på ett sådant sätt att alla som var bosatta inom landstinget
skulle få tillgång

Husläkarlagen
ändringar

till och kunna välja en husläkare.
upphävdes i januari 1995. Samtidigt

i Hälso-

och sjukvårdslagen

HSL

liksom

gjordes vissa
i lagstiftningen

Sedan den l januari 1995 gäller
angående etableringsbestämmelsema.
husläkare,
verksamhet
vill
starta
att den som
som privatpraktiserande
fmansioffentlig
till
med
tillgång
eller
sjukgymnast
specialistläkare
med
sjukvårdshuvudmannen.
samverkansavtal
ering, måste träffa ett
Ändringama i HSL innebär att alla människor skall ha rätt att välja en
i primärvården och att läkaren skall vara specialist i
fast läkarkontakt
allmänmedicin.
allt snävare utrymmet för offentlig finansiering
Det under senare
har bidragit till att intensifiera utvecklingsoch
sjukvården
hälsoav
budget- och
i sjukvårdshuvudmännens
arbetet för att öka effektiviteten
för
dela
med
arbetar
håll
ansvaret
På
vissa
att
styrsystem.
upp
man
Prestationsrelaterabeställar-/utförarenheter.
hälso- och sjukvården
är andra inslag i den
i huvudPå andra håll sker utvecklingsarbetet
pågående utvecklingen.
budgetsystem, men där man söker
sak inom ramen för ett traditionellt
och för att hushålla med knappa
med
personalen
i
samspelet
vägar
nya
de ersättningar

och intäktsbaserade

enheter

resurser.
Under senare tid har opinionen i vissa län vuxit sig allt starkare för
ansvar för delar av den
att tillskapa regioner med ett finansiellt
och kommunerna.
landstingen
åvilar
verksamhet
staten,
som idag
starkast
i Skåne och
Önskemålet
varit
har
att få bilda en region

Västsverige.
i Skåne och
proposition angående lånsindelningen
och Malmöföreslås att Kristianstads
Västsverige prop 1995/96:38
hus län läggs samman till ett Skåne län från och med den l januari
1997. Skåne läns landsting bildas den l januari 1999 genom en
Malmöhus
läns
läns landsting,
sammanläggning
av Kristianstads
Riksdagen
Malmö
kommun.
i
landstingsverksamheten
och
landsting
I regeringens

Regeringen avser att återkomma till riksdagen
i Västsverige.
under våren 1997 om länsindelriingen
Psykiatrirefonnen som nyligen genomförts under 1995 och 1996
övertagit ansvaret för för särskilt boende,
innebär att kommunerna
socialt stöd och viss hälso- och sjukvård för de långvarigt störda från
för
fått ett betalningsansvar
landstinget. Vidare har kommunerna

har godkänt

förslaget.
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medicinskt

färdigbehandlade patienter
mer än tre månader i sluten psykiatrisk

2.2
De totala

för

Utgifterna
utgifterna

som vårdats sammanhängande
vård.

hälso-

och

sjukvård

för hälso-

och sjukvård i Sverige ökade enligt
med cirka 70 procent i fasta priser under
se tabell 2.1. I praktiken var ökningen något
80
procent eftersom omsorgema om de psykiskt utveckstörre cirka
lingsstörda
cirka 10 miljarder kronor i 1991 års priser inte räknas
som hälso- och sjukvård i NR från och med år 1985. Som en följd av
den ändrade definitionen
1985 sjönk hälso- och sjukvårdens andel av
BNP från 9,4 till 8,9 procent.
Som tidigare nämts avsnitt 2.1 genomfördes den s.k. Ädelrefor-

Nationalräkenskapema
perioden 1970-1991,

NR

men år 1992. Reformen innebar bl.a. att kostnader om 20,3 miljarder
kronor
i 1991-års priser överfördes
från landstingens hälso- och
sjukvård till den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Huvud-

mannaskapsförändringen
reducerade hälso- och sjukvårdens andel av
BNP med ytterligare
1,1 procentenheter,
en minskning som delvis
uppvägdes av en ökad privat konsumtion. Från och med
1992 räknas
inte längre den överförda Ädel-verksamheten
hälsooch
sjukvård
som
i Nationalräkenskapema.
Mellan 1992 och 1994 minskade utgifterna för hälso- och sjukvård
med cirka 2 miljarder kronor i fasta priser och mellan 1993 och 1994
sjönk hälso- och sjukvårdens andel av BNP från 7,6 till 7,4 procent.
Tabell 2.1 Utgifter för hälso- och sjukvård 1970-1994
Miljarder kronor, löpande och fasta priser, respektive andelar av BNP
1970 1975 1980 1985 1990 1991 199
Löpande
priser
1991Årspriscr
Index1970 - 100

1993 1994

12,4 24,0 49,8 76,7 116,5 122,3 108,9 110,0 112,8
71,6 84,3 100,0 107,3 120,2 122,3 103,7 102,7 101,8
100 118 140 150 168 171
145
143 142

AndelavBNP
Totalakostnader
Offentligandel

7,2
7,9
9,4
86,0 90,8 92,3

8,9
90,2

8,6
89,6

8,4
88,0

7,6

7,6

85,0

83,4

7,4
82,6

Från och med år 1985 räknas inte omsorgema om de psykiskt utvecklingsstörda 0,5 procent av BNP är 1985 som hälso- och sjukvård i NR. Från och med
år 1992 räknas inte den från landstingen till kommunerna överförda Ädelverksamheten 1,1 procent av BNP år 1992 till hälso- och sjukvård i NR.
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över
tanke på att begreppet hälso- och sjukvård omdeñnierats
tiden är det svårt att exakt fastställa hur hälso- och sjukvårdens andel
torde det inte vara fråga om någon
Emellertid
av BNP förändrats.
de
under
minskning
betydande
senaste 10- 15 åren - ett argument som
och sjukvårdspolitiska debatten.
hälsoofta förs fram i den allmänna
Med

Däremot kan konstateras att den offentliga finansieringen
av utgifterna
till drygt
1985
för hälso- och sjukvård sjunkit från cirka 90 procent år
82 procent år 1994.
inklusive tandvård
Av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård
1994 utgjorde 65 procent 73 miljarder kronor offentligt finansierad
konsumtion,
knappt 17 procent 19 miljarder kronor privat konsurntion hos läkare och tandläkare, cirka 10 procent l 1 miljarder kronor
till apoteken, 4,5 procent 5,1 miljarder
läkemedelssubventioner
kronor subventioner till privatpraktiserande läkare och tandläkare samt
cirka 4 procent

4,6

miljarder

kronor

privata

och offentliga

investe-

ringar.
Vid en jämförelse med andra länders utgifter för hälso- och sjukvård
kan konstateras att Sveriges utgifter mätt som andel av BNP ligger i
nivå med övriga nordiska länders och något över Storbritanniens,
men
väsentligt lägre än Tysklands, Kanadas och framför allt USA:s, se figur

Figur 2.1 Utgifter
Procent av BNP
16

för hälso- och sjukvård i några utvalda länder

14
12
10

g

1992

Källa: SCB och OECD

Q

1993
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Vid utgittsj ämförelser

länder emellan är det numera också vanligt att
i köpkraft. En jämförelse av köpkraftsför hälso- och sjukvård mellan ett antal
OECD-länder
visar att Sverige tillhör de länder som i förhållande till
sin köpkraft för närvarande satsar minst på sjukvård,
se figur 2.2.
Endast Grekland, Portugal, Spanien, Irland och Storbritannien
har lägre
man korrigerar för skillnader
korrigerade per-capita-utgifter

hälso- och sjukvårdsutgifter

per capita mätt i s.k. köpkraftspariteter.

Figur 2.2 Utgifter för hälso- och sjukvård i några OECD-länder
US$ per capita korrigerad för skillnader i köpkraft s.k. köpkrañspariteter,
PPP
0

111

XXX

311

411

Grekland
Portugal
Spanien
Irland
Storbritannien
Sverige
Finland
Dmrmdc
Japan
Italien
Norge
Island
Australien

E1984
E1994

Holland
Belgien
Iwerrburg
Tyskland
Frankrike
Österrike
Kanada
Schweiz
USA

Källa: OECD Health Data 96, OECD, Paris 1996
Som framgår

av figuren ovan låg Sveriges utgifter per capita i topp
1984, vilket till stor del torde förklaras av att kostnaderför
såväl
äldrevården
na
som omsorgema om de psykiskt utvecklingsstörda ingick i redovisningen detta år. Rensat för dessa verksamheter
låg Sveriges utgifter i nivå med Luxemburgs och Österrikes.

efter USA
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2.3

Antalet

SOU
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inom

hälso-

och sjukvården
tandvård

landstingsñia kommunerna inklusive
i de landstingsfria
omsorgspersonal
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inom

och de
i landstingen
exklusive
äldremen

kommunerna

uppgick

den

1

november år 1995 till 252 5001 personer, vilket innebär en minskning
med cirka 30 000 personer sedan 1993 och med cirka 10 000 personer
mellan 1994 och 1995.
finns cirka 2 000 privata läkare, 700 husläkare, 2 000
Därutöver
och 5 000 privatanställda sjuksköterskor.
privata sjukgymnaster
fördelning på olika personalkategorier år
De landstingsanställdas
1994 redovisas i figur 2.3.
arbetar dessutom
kommunerna
kommunerna
I de landstingsfria
inom äldreomsjukvårdsuppgifter
och
med
hälsocirka 5 000 peroner
oftast
sammanhang
statistiska
brukar
i
sorgen. Dessa personer
den
vilket
inte
gäller
klassificeras
som hälso- och sjukvårdspersonal
vård
kommunala
den
hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom
kommuneroch omsorgen. I kommunerna exklusive de landstingsfria
200
knappt
sjuksköterskor,
000
cirka
12
närvarande
för
arbetar
na
läkare och drygt 400 sjukgymnaster. Till detta kommer 33 000 undersköterskor,

ll

000 sjukvårdsbiträden

1 Källa: Landstingsförbundet

och cirka

122 000 vårdbiträden.
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Figur 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens fördelning på olika
personalkategorier Procent, Landstingsanställd personal
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Källa: Landstingsanställd personal 1995. Landstingsförbundet
Mellan

1970 och 1980 ökade antalet läkare i hälso- och sjukvården ñån
10 600 till 16 900 personer, vilket innebär en ökning med 60 procent.
Under samma period ökade antalet sjuksköterskor
från 35 900 till
62 500 personer cirka 80 procent.
Efter

år 1980 har antalet läkare fortsatt att öka med cirka 10 000
till
totalt 26 700 personer år 1994. Under samma period har
personer
antalet sjuksköterskor
ökat med knappt 30 000 till totalt 90 000
Den
hälsoövriga
och sjukvårdspersonalen
har däremot
personer.
minskat med cirka 30 000 personer 12 procent under perioden 19801994, se figur 2.4.
Av figur 2.4 kan utläsas

att antalet sysselsatta ökade inom alla
fram till slutet av 1980-talet. Under 1990-talet är
det framför
allt den s.k. övriga sjukvårdspersonalen
som minskat i
Ädelreformen
antal. Denna minskning kan inte tillskrivas
eftersom
hälso- och sjukvårdspersonalen
sjukhemmen ingår i redovisningen

personalkategorier

under hela perioden.
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Figur 2.4 Sysselsättningsutvecklingen inom hälso- och sjukvården
Index, där 1980 100
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1996

Sverige har cirka 3 läkare anställda per l 000 invånare vilket enligt
WHOZ är ungefär lika många som Schweiz, Danmark, Frankrike, Island
och
Japan 1,8
fler än USA 2,5,
och Portugal
men betydligt
Storbritannien
Vidare

har

1,5.
7 sjuksköterskor anställda per l 000 invånere vilket
och Holland
Schweiz 7,8
Danmark 8,3,
Österrike
och
4,3
3,7,
Frankrike
i
än

är färre än i Finland l0,7,
fler
9,
men väsentligt
5.
Storbritannien

påpekas att statistiska
emellan oftast är mycket osäkra beroende
skiljer sig åt.
underlagsmaterialet
I sammanhanget

bör

jämförelser
att

2 WHO, Regional office for Europe, health for all database

länder

det statistiska
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Läkarbesök,

och Vårdtider

vårdplatser

År 1994 gjordes drygt 21 miljoner läkarbesök
invånare varav cirka hälften i primärvården.

i Sverige 2,4

besök per
1985 och 1994

Mellan

ökade antalet läkarkontakter

per l 000 invånare med drygt 3 procent.
uppgick det genomsnittliga
antalet läkarkontakter
per
1 000 invånare till 5,2 i Västeuropa, vilket således innebär att antalet
läkarbesök i Sverige är få jämfört med andra länder.
År 1994 fanns det enligt Landstingsförbundet3
cirka 45 500

Enligt

WHO

vårdplatser
vårdplatser

i Sverige eller 5,2 vårdplatser per l 000 invånare. Antalet
har mer än halverats under den senaste IO-årsperioden,
vilket delvis beror på Ädelrefonnen.
Genom Ädelrefonnen
överfördes

cirka

31

000

kommunerna
reformen

sjukhemsplatser
den l januari

på Gotland
kommuner.

Göteborgs

för

1992.

och från

somatisk
Först

den

under

1 januari

långtidssjukvård
till
1993 genomfördes
1994

i Malmö

och

Jämfört

med andra länder i Västeuropa har Sverige få vårdplatser.
OECD4 är det för närvarande bara Danmark, Grekland, Irland,
Portugal,
Spanien, Turkiet och Storbritannien
som har färre antal

Enligt

vårdplatser per l 000 invånare än Sverige.
År 1994 skrevs 1,6 miljoner patienter in
sjukhusen. Medelvärdtiden för dessa patienter uppgick till 8,2 dagar vilket kan jämföras med
knappt 23 vårddagar per inskriven patient är 1984. Vid en jämförelse
med 16 länder förutom
Sverige kan konstateras att bara tre länder
Danmark,
Irland och Turkiet redovisar en medelvårdtid
som för
närvarande är kortare än i Sverige USA och Kanada hade år 1992
en
medelvårdtid
8,8 respektive 12,6 dagar. Finland och Österrike hade
år 1994 en medelvårdtid
på 10,1 respektive 10,3 dagar.

2.5

Produktivitetsutvecklingen
hälsooch sjukvården

Produktiviteten
i förhållande

inom

mäter mängden prestationer eller produktionsvolymen
till resursinsatsen.
Mätningar av produktiviteten
inom

3 Statistisk årsbok för landsting 1996.
Landstingsförbundet
4 OECD Health Data 96, Paris,1996
5 Health Care Systemsin Transition Sweden.
WHO, Regional office
for Europe
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hälso- och sjukvården och andra delar av den offentliga sektorn började
för studier i offentlig
göras i mitten av 1980-talet av Expertgruppen
ESO.
i sjukvården
I rapporten "Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen
1960-1992", Ds 1994:22, redovisas ESO:s bedömningar av produkhar
mellan 1960 och 1992. Landstingsförbundet
tivitetsutvecklingen
med egna beräkningar för perioden
därefter följt upp ESO-mätningen
ekonomi

1993-1994.
i genomförda studier mäts med antalet intagningar
och
antalet vårddagar långtidsvård
korttidsvård,
sluten
på
Värdet/priset
30-tal
specialiteter.
antalet besök hos läkare inom ett
för
respektive
genomsnittskostnaden
prestationen
antas motsvara
prestationerna
prestation ett visst jämförelseår. Produktionsvärdet
med genomsnittskostnadema
multiplicerade
summeras till en total
Prestationema
somatisk

priser. Utvecklingen
i jämförelseårets
produktionsvolym
av detta
i
produktionsvärde ställs sedan mot den totala kostnadsutvecklingen
fasta priser, vilket ger produktivitetsutvecklingen.
De beräkningar som ESO genomfört visar att produktiviteten inom
under
hälso- och sjukvården sjönk med i genomsnitt 3 procent per
produktiviteten,
1980-1990
sjönk
perioden 1960-1980. Under perioden
enligt ESO, med i genomsnitt 0,8 procent per år.
1990-talet vände den negativa utvecklingstUnder de första åren
ökade med 0,5
visar att produktiviteten
renden. ESO:s beräkningar
procent under 1991 och med 3,1 procent under 1992.
uppföljande studier visar att produktiviteten
Landstingsförbundets
fortsatte att öka under 1993 3 procent och 1994 1,7 procent. Enligt
finns det dock tecken som tyder på en allmän
Landstingsförbundet

produktivitetsförsämring

under 1995

se vidare avsnitt 10.4.

Den främsta invändningen mot genomförda produktivitetsmätningöver tiden. I ESO:s
ar är att de inte tar hänsyn till kvalitetsförbättringar
ägnas stor
senaste mätning av hälso- och sjukvården Ds 1994:22
dock utan att kunna väga
kvalitetsfrågan,
uppmärksamhet
Av rapporten
i själva produktivitetsmätningen.
kvalitetsförbätlringama
framgår emellertid att kvaliteten för en rad olika behandlingar förtill en del
markant sedan 1960 och att kvalitetsökningen
bättrats
under
skett
prestation
kostnadsökningar
förklarar de kraftiga
som
per
de senaste 30 åren.
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Läkemedelskostnaderna

Läkemedelskostnadema

har ökat från 1,8 till 17,5 miljarder kronor i
löpande priser exklusive moms mellan 1974 och 1995. I fasta priser
ökade kostnaderna med 113 procent mellan 1974 och 1994.
Av 1995 års kostnader finansieras 2,2 miljarder kronor 13 procent
landstingen,
11,2 miljarder kronor 64 procent av sjukförsäkringen
av
och cirka 4 miljarder kronor 23 procent av patienterna.
HSU 2000 har haft i uppdrag att dels utreda förutsättningarna
för
kostnadsansvaret
för läkemedelsfönnånen
att överföra
från den
allmänna sjukförsäkringen
till sjukvårdshuvudmännen,
dels göra en
samlad översyn av läkemedelsfönnånen
och högkostnadsskyddet.
Kommitténs
överväganden och förslag med anledning av uppdraget
redovisas i betänkandet "Reform på recept" SOU 1995: 122.
I regeringens

proposition
prop 1996/97:27
om läkemedelsföroch läkemedelsförsörjning
m.m. föreslås att kostnadsansvaret
for läkemedelsfönnånen
förs över till landstingen och de landstingsfna
kommunerna
den 1 januari 1998.
Den ekonomiska regleringen av de ändrade kostnadsansvaret
för
måner

läkemedelstönnånen
bygger på en överenskommelse
mellan regeringen
och Landstingsförbundet.
Regleringen sker genom ett särskilt statsbidrag som tar hänsyn till den faktiska kostnaden vid själva överförandet, prisutvecklingen över tiden konsumentprisindex
samt volym- och

sortimentsforändringar.

Vidare innehåller

för vinst-

och förlustdelning

2.7

Den

2.7.1

Allmänt

överenskommelsen
vid eventuella över-/underskott.

kommunala

principer

äldreomsorgen

Fram till 1992 var Sverige det enda land i norden med ett delat
huvudmannaskap for vård och omsorg om äldre. Genom Ädelrefonnen,
som trädde ikraft den 1 januari 1992, fick kommunerna
ett samlat
ansvar for äldrevården. Medan kommunerna tidigare haft ansvaret för
servicehus och ålderdomshem innebar det utökade verksamhetsansvaret
att kommunerna också skall svara för sjukhem, gruppboende och dagverksamhetDessutom
läkamivå

verksamheter

som landstingen tidigare haft ansvaret för.
kommunerna
överta ett sjukvårdsansvar
upp till
i de särskilda
boendeforrnema
och vidare infördes
ett
fick

inom
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inom
färdigbehandlade
för medicinskt
betalningsansvar
fick också ansvar
akutsjukvård och geriatrik. Kommunerna
för att tillgodose behoven av vissa hjälpmedel. Slutligen gavs kommunerna möjligheten att avtala med landstingen om ett Övertagande av
hemsjukvården, vilket skett i cirka hälñen av kommunerna.
Det övergripande syftet med Ädelreforrnen
var att "skapa klara
ansvarsförhållanden och ändamålsenliga organisatoriska förutsättningefter de målsättningar
som
ar för att utveckla samhällsinsatsema
samhället lagt fast ifråga om samhällets älderomsorg". De vägledande
1988 prop.
principerna för äldreomsorgen som riksdagen fastställde

kommunalt
somatisk

och integritet,
1987:88: 176
är självbestämmande
Ädelrefoimen
till
vidare
syñar
valñihet.
en effektivare
samhällets resurser.

2.7.2

Omfattningen

Särskilda

boendeformer

trygghet och
användning av

De flesta äldre bor i vanliga bostäder. Cirka 8 procent bor i särskilda
ett samlingsnamn för ålderdomshem, servicehus, gruppboende, och sjukhem och andelen ökar med stigande ålder. Drygt 70
procent av dem som bori särskilt boende är 80 år och äldre. Av alla 90åringar och äldre bor varannnan i s.k. särskilt boende. Utvecklingen
av
under perioden 1984-1993
antalet boende i särskilda boendeforrner

boendeformer

redovisas

i tabell 2.2 nedan.

Tabell 2.2 Antal boende i särskilda boendeformer
År

1985
1990
1991
1992
1993
1994

Ålderdomshem
48 916
37 150
34 515

Service
hus
35 949
52 261
52 488

Grupp
boende

5 105

Övertagna
lv. platser
34 865
29 941
30 346
2433

1984-1993
Särskilt
boende

118618
127 443
135 000

Källa: Statistiska centralbyrån, Landstingsförbundet, Ds 1994:24,
sen 1996:2

Totalt

119 730
119 352
122 454
121061
127 433
135 000
Socialstyrel-

1984 och 1993 har antalet boende i de särskilda boendefonnerantalet 80na ökat med ca 7 procent. Under samma period ökade
åringar och äldre med 30 procent från 304 000 till 398 000 och
Mellan

SOU

1996:

antalet
inneburit

163
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med 8 procent. Utvecklingen
har således
personer över 65
har
att andelen gamla som bor i särskilda boendeformer

sjunkit betydligt sedan mitten av l980-talet.
Minskningstalcten tycks
dock ha planat ut under senare år. Under 1994 och 1995 har andelen
pensionärer i det särskilda boendet bara sjunkit marginellt.
Till bilden hör också att andelen äldre som bor i särskilda boendeformer varierar kraftigt mellan kommunerna.
En förklaring till detta är
de
bedömningar
behovet
bistånd
i fonn av särskilt
att
som görs av
av
boende varierar.

Skillnaderna är störst mellan olika län, men även inom
kommun
kan biståndbesluten se helt olika ut beroende på vilket
samma
socialdistrikt
man tillhör.

I Solna bor knappt 30 procent av vårdtagarna på institution
vilket
med Dorotea och Vilhelmina där motsvarande andel är 50
procent Vid givet medelttmgt
vårdberoende i Stockholms kommun
beviljas knappt 50 procent av vårdtagarna i centrala stan sjukhem eller
kan jämföras

ålderdomshem

medan motsvarande

andel för Bromma/Västerled

är 17

procentl

Social

hemtjänst

Social hemtjänst

är ett samlingsbegrepp för en rad olika insatser som
underlätta
det dagliga livet för äldre och handikappade.
avser att
Verksamheten
omfattar social hemhjälp, dvs. service och omvårdnad
i det ordinarie bostadsbeståndet och i servicebostäder,
dels annan fonn
av service eller omvårdnad som t.ex. dagverksamhet och ledsagarservice. Andra verksamheter är trygghetslarm, telefonservice,
fotvård
och matdisttibution.
Social hemhjälp indelas i service och omvårdnad. Med service
avses

hjälp med att handla, städa, tvätta etc. medan omvårdnad är sådana
tjänster som riktar sig till individen personligen.
Mellan 1960 och 1970 ökade antalet personer med hemhjälp från
80 000 till 250 000 personer. År 1978 var hemhjälpen som mest
omfattande
med 350 000 hjälpta personer. Därefter har antalet med
hemhjälp minskat med nära 150 000 personer. Vid årsskiftet 1995/96
hade cirka

204 000 pesoner hemhjälp och/eller hemsjukvård
dessa bodde knappt 49 000 i servicehus/servicelägenhet.

6 SOU 1994:144, Utjämning
av kostnader och intäkter i kommuner
och landsting, bil. 7
7 Lagergren M, Johansson P
Finns det systematiska skillnader i bistånds
besluten mellan socialdistrikten i Stockholm , Äldrecentrum 1996:3
8 Socialstyrelsenföljer
upp och utvärderar 1996:6, Äldreomsorgens avgifter.
Socialstyrelsen

Av

inom
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ökat
av 1970-talet har andelen äldre i befolkningen
behov
då
den
ålder
starkt, framför allt de som är 80 år och äldre av
vård och omsorg börjar bli mer omfattande. Mellan 1975 och 1994
Sedan mitten

ökade andelen andelen 80- åringar och äldre med 70 procent. Andelen
80- åringar och äldre som under en månad fick någon form av hemhj älp
minskade

från 40 till 28 procent9 under samma period.
som antalet hjälpta har minskat har antalet

Samtidigt

arbetade

timmar i hemtjänsten ökat kraftigt. Detta innebär att allt färre får hjälp
medan de som erhåller hjälp f°ar mer tid.
I slutet av år 1994 var 55 procent av de som beviljades social
äldre än 80 år. En tredjedel var i
och ca 10 procent yngre än 65 år. Av alla äldre som
åldrarna 65-79
ñck hemjälp under november månad år 1994 fick närmare 40 procent
hjälp l-9 timmar och cirka 25 procent hjälp 10-25 timmar. Endast 5

hemjälp

eller sjukvård

i hemmet

procent hade en hjälp som översteg 120 timmar under mätmånaden.
Cirka en tredjedel av de som hade hemhjälp fick hjälp även under
kvällar och helger.
På samma sätt som vad beträffar det särskilda boendet föreligger
stora skillnader mellan kommunerna när det gäller beviljad hemhj älp.
I storstäderna f°ar 3,9 procent av alla pensionärer mellan 65 och 79 år
är 7,4
hemhjälp medan motsvarande siffra i glesbygdskommunema
mellan
är skillnaderna
procent. När det gäller personer över 80
att endast 19,9
hemhjälp i Stockholms
län är 26,5 procent. På
och äldre någon fonn
80
de
erhåller
7,9
Lidingö
procent av
som är
i Västerbotten
kommun
siñra
for
Bjurholms
av hemhjälp. Motsvarande

olika

kommuner

mindre.

Emellertid

kan konstateras

procent av de som är 80 år och äldre erhåller
län, medan motsvarande siffra för Norrbottens

är 40 procent.
Till en del kan skillnaderna förklaras av att behoven varierar mellan
kommunerna
men det handlar också om stora skillnader i ambitionsoch servicenivå.

Hemsjukvård
Hemsjukvård har egentligen ingen vedertagen definition men brukar
beskrivas som all form av sjukvård som tillgodoser ett sjukvårdsbehov

9 Eliasson Lappalainen R

SzebehlyM, Äldreomsorg, kvalitetssäkring och
väljärdspolitik, Välfardsprojektets skriftserie Fakta/kunskapNr 3 1996
10Callermo Boel, Går det att efektivisera äldreomsorgen ytterligare Svenska
kommunförbundet, PM 1996-05-13
n SCB och Kommunförbundet, Vad kostar verksamheten i din
kommun Bokslut I 994
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över en längre tid och kan genomföras i vårdtagarens hem. I arbetsuppgiñen ingår ett brett spektrum av insatser från enskilda uppgifter som
kan skötas av vårdbiträden till mer specifik omvårdnad och medicinska
insatser som kräver sjuksköterskekompetens och även läkarmedverkan.
För dem som så önskar bör även hemsjukvården ge möjlighet till vård
i livets slutskede i det egna hemmet.

Drygt hälften av landets kommuner övertog som tidigare nämnts
ansvaret för hemsjukvården från landstingen i samband med Ädelreforsedan dess har endast en handfull
men. Under den tid som förflutit
ytterligare kommuner tagit över hemsjukvården från landstingen.
Den kommunala hemsjukvârden är en del av primärvården. Därutöver fmns det också sjukhusansluten

hemsjukvård.

Färdtjänst
För att äldre och handikappade i möjligaste mån skall kunna fortsätta
att leva ett normalt liv finns vid sidan av vården och omsorgen också
möjligheter att få hjälp att resa
s.k. färdtjänst. Den regleras i Socialtjänstlagen där det anges att färdtjänst är ett av de sätt kommunen
bör
bistå den enskilde med för att att underlätta för denne att bo hemma och
"ha kontakter med andra".

Färdtjänsten
1960-talet.

började växa fram i organiserade former i slutet av
1973 och 1975 ökade antalet färdtjänstberättigade

Mellan

från 66 000 till 160 000 personer. Ökningen fortsatte fram till och med
1989 då 445 000 peroner hade färdtjänst. Därefter har antalet färdänstberättigade minskat. År 1994 hade 24 procent av antalet invånare
över 65 år 370 000 personer färtjänst.
Av samtliga kvinnor över 80 år hade 60 procent färdtjänst medan
motsvarande

2.7.3
Statistiken

andel för männen var 40 procent.

Kostnader

och finansiering

det

gäller kostnadsutvecklingen
inom äldre- och
handikappomsorgen
Inte sällan ger
är i många avseende bristfällig.
olika källor olika uppgifter. Problemen beträffande kostnadsutvecklingnär

12I Stockholms län har landstinget efter överenskommelsemed kommunerna
samordnat färdtjänsten i hela länet.
13Antman
Barn- och äldreomsorg i Tyskland och Sverige, Skriftserien
Fakta/kunskaper Nr 5
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en över tiden handlar bl.a. om huvudmannaskapsförändringar
hanteras i statistiken.
interna kostnadsposter
Ädelrefonnen
från
uppföljning
I Socialstyrelsens
av

samt hur

konstateras att kostnaderna för äldre- och handikappomsoren
i löpande priser mellan
fördubblats
rade för Ädelreformen

korrige-

1994
1984 och

1993. Konsumentprisema har under samma period ökat med knappt 70
procent.
I fasta priser ökade kostnadema för äldre- och handikappomsorgen
med 40 procent mellan 1984 och 1990. Mellan 1990 och 1991 sjönk
kostnaderna något för att därefter öka under de första åren efter Ädelökade kostnaFör tioårsperioden
som helhet 1984-1993
fasta
i
priser.
derna med 32 procent
År 1994 uppgick kommunernas
kostnader för äldre- och handi-

reformen.

exklusive
interna
kronor,
miljarder
kostnader, varav 30,6 miljarder kronor avsåg särskilt boende, 15,2
miljarder kronor stöd i ordinärt boende, 1,2 miljarder kronor fardtj änst
och cirka 6 miljarder kronor en ofördelad post som består av kostnader

kappomsorgen

till

cirka

53

fotvård, dagcentraler, trygghetslarm
för administration,
etc. Kostnaderna finansieras till 9 procent 5 miljarder kronor med avgifter, 89
procent 47 miljarder kronor med skatter och till cirka 2 procent med

övriga intäkter.
I vissa sammanhang bmkar bruttokostnadema redovisas utan reduktion for interna kostnader. År 1994 uppgick kommunernas bruttokostnader inklusive interna kostnader till cirka 59 miljarder kronor varav
8,3 procent finansierades med avgifter.
Den andel av kostnaderna som finansieras med avgifter i kommutill 20 procent V ämamo
nerna varierar för närvarande från 3 Malå
Kostnadernas

fördelning

olika åldersgrupper

framgår av kapitel

Vad betyder den demografiska utvecklingen

2.7.4

Personalutvecklingen

Det är inte möjligt att exakt följa utvecklingen av antalet årsarbetare
inom äldre- och handikappomsorgen
över tiden. För att ta hänsyn till
Ädelrefonnens
betydelse för personalens anställningsförhållanden
måste vissa skattningar

göras.
nedan
har
tabell
2.3
I
ett försök gjorts att redovisa sysselsättningssedan 1986 korrigerad för Ädelreforrnen.
utvecklingen

M Socialstyrelsen.Ädelreformen. Årsrapport 1994. Socialstyrelsen1994:13
15SCB och Svenska Kommunförbundet, Vad kostar verksamheten i Din
kommun, Bokslut 1995
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Utvecklingen

Tabell 2.3 Antal årsarbetare inom äldre- och handikappomsorgen
1994

År

1986
1990
1991
1992
1993
1994

Antal årsarbetare
inom primärkomkommunerna

81 000
91 000
99 000
140 000
145 000
146 000

Åisarb. övertagna från landstingen

42 000
42 000
41 000

1986-

Summa
årsarbetare

123 000
133 000
140 000
140 000
145 000
146 000

Källa: Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet korrigerat för Ädelreformen
Som framgår av tabellen ökade antalet årsarbetare inom äldre- och
handikappomsorgen med cirka 23 000 personer mellan 1986 och 1994.
En iakttagelse som kan göras beträffande personalens sammansättning
och sjuksköterskor
ökat efter Ädelär att antalet undersköterskor
Även
reformen, medan antalet vårdbiträden
minskat.
antalet arbetsterapeuter och och sjukgymnaster har ökat i takt med att kommunerna
byggt upp egna rehabiliteringsresurser.

2.7.5

Produktivitetsutvecklingen

Ett av huvudsyltena bakom Ädelrefonnen
för
var att ge förutsättningar
bättre
samhällets
för
vård
och
Med
utnyttjande
ett
av
resurser
omsorg.
ökad effektivitet
och produktivitet
snarare än ökade resurser skulle
äldre- och handikappomsorgen tillgodose befolkningens stigande behov
av vård och omsorg.
Med produktivitet
mellan
avses som tidigare nämnts förhållandet
produktionsresultat och resursinsatser. Effektivitet
är ett begrepp som
talar om vilken nytta man har av insatta resurser kostnader.
Enligt de beräkningar som genomförts inom ramen för Socialstyrelinom äldre- och handikappsens Ädelutvärdering har produktiviteten
minskat
med
i
genomsnitt 0,9 procent per år under perioden
omsorgen
1984-1994 om man bortser från förändringar i kvalitet, vårdtyngd och
strukturen

inom

det särskilda

boendet.

För tiden före Ädelrefonnen

16Lindgren B, Prütz C, Nya förutsättningar, bättre incitament högre
ejfektivitet. Slutrapport från Ädelreformeus samhällsekonomiskt konsekvenser.

inom
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inom

ha minskat

beräknas produktiviteten

1984-1991

med 5 procent eller
ha minskat

med 0,7 procent per år. Eller 1992 beräknas produktiviteten
med 4 procent eller med cirka 1 procent per år.
det särskilda
Korrigerat för skillnader i strukturen

boendet och

timmar

inom hemhj älpen över tiden beräknas att
har ökat med mellan 3 och 4 procent per år efter
gäller åren 1993 och 1994.

antalet producerade

produktiviteten
Ädelreforrnen
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i vård och omsorg stöter på
Studier om produktivitetsutvecklingen
svårigheter såväl vid genomförandet som vid tolkningen av resultatet.
är det inte helt lätt att bestämma vad
sätt de mätta faktorerna skall vägas
beräkning av produktivitetsutveclclingen

När det gäller produktionsvärdet
som skall mätas och på vilket

samman. I Socialstyrelsens
inom äldreomsorgen har man t.ex. valt antalet arbetade timmar som ett
prestationsmått trots att det egentligen handlar om ett resursmått t.ex.
antal omläggningar per arbetad timma. Det naturliga prestationsmåttet
antal

hjälptimmar

kunde

användas

eftersom

sådan data inte farms

tillgängliga.
Vidare är det mycket svårt att få något klart grepp om kvalitetsförändringarna över tiden, vilket främst beror på att uppgifter saknas.
Kvalitetsdimensionen
i vård och omsorg handlar om behandlingsresulomvårdnad, vårdtider och valfrihet.
tat, service, tillgänglighet,
inom den s.k. "mjuka" sektorn bör således
Produktivitetsmämingar
objektiva

med en viss försiktighet.
Det saknas helt enkelt
mått för att mäta utvecklingen
över tiden.

2.8

Ett nytt

betraktas

statsbidragssystem

kommuner

bra och

för

och landsting

Från och med år 1996 gäller ett nytt statsbidragssystem
för kommunsektom, som väsentligt ändrar de ekonomiska förutsättningarna
för
vissa landsting

landsting

och kommuner.

och kommuner

Systemet har som målsättning att alla
skall kunna erbjuda sina invånare "samma

standard till samma pris". Detta sker genom en inkomstutjämning
och
för
strukturella
behovsoch
kostnadsskillnader.
Statsutjämning
en

bidragen delas ut lika i kronor per invånare.
För att mildra de omfördelningseffetkter
som det nya systemet ger
till
det
successivt
under
genomförs
upphov
på åtta
en övergångsperiod
ar.
Det som utjämnar för strukturella
behovs- och kostnadsskillnader
hälso- och sjukvården är skillnader i åldersstruktur,
medellivs-

inom

längd och andelen

sarnmanboende

i befolkningen

över 16 år. Vidare

SOU
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utgår särskilda tillägg till små landsting och för en gles bebyggelsestruktur de nordligaste landstingen.
Motsvarande utj ämningsfaktorer
för äldreomsorgen är ålderstrulcturen, könsfördelningen,
pensionärernas
samboendeförhållanden
yrkesbakgrund,
tillägg för glesbygd.

samt

bebyggelsstrukturen

inom

79
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3

81

Faktorer

påverkar hälsooch sjukvårdens
kostnader
och
som

resursbehov

3.1

Sambanden

mellan

utbud,

efterfrågan

och kostnader
Behovet

av resurser för hälso- och sjukvård påverkas av ett komplext
mellan behov och efterfrågan, vårdens tillgänglighet
och
organisation,
medicinsk praxis och teknisk utveckling, produktivitet
och effektivitet
samt hälso- och sjukvårdspolitisk
ambitionsnivå
inom
samband

ramen för det samhällsekonomiska
utrymmet för offentlig konsumtion.
Schematiskt
kan de inbördes sambanden mellan de viktigaste komponenterna illustreras med hjälp av figur 3.1 nedan.

Fig. 3.1 Faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdens resursbehov

Befolkning
Tillgänglighet

Demografi,livsvillkor
levnadsvanor,miljö

Ohälsa .

Vårdbehov

Samhällsekonomi

Efterfrågan

Våndutnyttjande

Produktion

RBURSBl
- ekonomiska
- personella
- fysiska

Prioriteringar

Volym

Kunskaper
Várdpranlr

Teknologi
Faktarkøstnader
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som påverkar

av hur samspelet mellan olika
sjukvårdshuvudmän landsting och kommun och socialförsäkringsi sjukvården, t.ex. köer till
systemen fungerar. Bristande tillgänglighet
operationer, påverkar kostnaderna för sjukförsäkringen. Kommunernas

Dessutom

ambitioner,

3.2

påverkas

resursbehoven

miljön,

t.ex. vad beträffar

Faktorer

påverkar sjukligheten

påverkar

som

osv.

efterfrågan

som är styrande för vårdbehov,
av de viktigaste faktorerna
sociala
är hälsoläget i befolkningen,
efterfrågan och vårdutnyttjande
vårdens
faktorer, värderingar kring sjukdom och vård, förväntningar
och etablerad vårdeffekter, vårdens tillgänglighet
samt vårdstruktur

Några

praxis.

3.2.1

Hälsan

i befolkningen

på vad som menas med hälsa finns inte.
entydig definition
Synen på vad hälsa är hänger nära samman med grundläggande
och förändras liksom dessa med tiden.
värderingar och kultunnönster
WHO
Enligt Världshälsoorganisationen
menas med hälsa "ett
och
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande"
endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. På motsvarande sätt har
sjukdomsbegreppet flera dimensioner. Medan vissa forskare anlägger
begreppet anlägger andra ett biologiskt perspektiv och
en helhetssyn
förhindrar den normala funktionen
ser sjukdomen som ett tillstånd som
ukdomsbegreppet
medicinska
Det
hos något organ eller organsystem.
och funktion
struktur
definieras med hjälp av förändringar i organens
Mot detta står ett psykosocialt sjukdoms"disease".
engelskans

Någon

sjukdom
som utgår från lidande och andra upplevelser av
engelskans "illness". Orienteringen från ett mer begränsat medicinskt
synsätt har efterhand kommit att prägla all modern sjukvård.
Även när det gäller att beskriva hälsoläget i befolkningen liksom

begrepp

hälsoutvecklingen

över tiden

saknas bra och entydiga

dödlighet,

nedsatt funktion

mått.

Det är

eller upplevd

att mäta sjuklighet,
ohälsa, än hälsan i dess positiva bemärkelse. sjuklighet och upplevd
ohälsa är heller inget entydigt begrepp. Personer med långvarig
sjukdom svarar ofta att de är vid god hälsa eftersom deras referensram
konstaterad sjukdom.
är en annan än den som är baserad
Hälsoläget i befolkningen påverkas av en rad faktorer. Med stigande
ålder ökar risken for forslitning och kroniska sjukdomstillstånd. Vidare

lättare

SOU
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Faktorer

som påverkar

är skillnader mellan könen när det gäller hälsa och vårdutnyttj ande väl
dokumenterade.
Kvinnor uppger i olika undersökningar
större andel
hälsobesvär och har en större sjukvårdskonsumtion
än män, medan män
i alla åldersgrupper har en högre dödlighet. Den demografiska ut-

vecklingen är således en nyckelfaktor
för utvecklingen
av ohälsa i
befolkningen.
Sjukdomar och ohälsa fördelar sig sällan lika i befolkningen. Ofta
med de sämsta förutsättningarna
är det människor
de fattiga, de

sämst utbildade och de socialt utsatta
drabbas värst av ohälsan.
- som
Levnadsvillkoren,
dvs. inkomst- och arbetsförhållanden,
utbildning,
bostadsförhållanden,
social och fysisk miljö etc., spelar således också
i befolkningen.
Det gör också
en viktig roll för hälsoutvecklingen

livsstil,

dvs. kost,
för

utsatta
förhållanden.

särskilt

tobak,

alkohol,

stora risker

motion
för

etc. Vissa människor
är
sjukdom på grund av ärftliga

Social struktur

och en rad förhållanden
och
som rör levnadsvillkor
således tillsammans
med demografi och arv utvecklingen av sjukligheten i befolkningen.
Förändringar i hälsotillstånd,
sjukdomspanorama,
dödlighet och
levnadsvanor beror ytterst på förändringar
sociala
och
ekonomiska
av
villkor
Den allmänna välfärdsnivån
samt Sanitära förhållanden.
har
livsstil

bestämmer

höjts betydligt sedan 1960-talet. Därmed har också folkhälsan förbättrats väsentligt.
Sjukvårdens betydelse för hälsan i befolkningen har diskuterats i
decennier. Levnadsvanor, boende- och arbetsmiljö samt sociala villkor
har historiskt sett spelat en större roll än sjukvårdens insatser. Hälsooch sjukvården har dock stått för betydande insatser. Införandet
av
vacciner mot ett flertal smittsamma sjukdomar, antibiotika,
insulinbe-

handling

och många kirurgiska ingrepp är exempel på åtgärder
som
på såväl dödlighet som funktionsfönnåga
och livskvalitet.
Den kunskap som byggs upp inom vården har också stor betydelse for
och stimulera fdskfaktorer.
att motverka riskfaktorer

haft effekt

3.2.2

Relationen

mellan

ohälsa, efterfrågan

och

vårdutnyttjande
Befolkningens

hälsotillstånd

kan, som framgår av vad som ovan
funktion
ses som en
av demografisk struktur, levnadsvillkor, livsstil etc. För den fortsatta diskussionen
om relationen mellan
ohälsa och vårdutnyttjande är det av väsentlig betydelse att hålla isär
begreppen ohälsa, vårdbehov, vårdeñerfrågan och vårdutnyttjande.

redovisats,

83
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Med vårdbehov menas den vård någon bedömer - individen själv
behöver vid ett visst
eller en professionell bedömare - att befolkningen
hälsotillstånd.
Behovets omfattning och karaktär bygger
en analys
resultat.
eller
åtgärder
i
krav
och
uttrycks
behövs
vad
det
är som
av
skall spela och vad som uppfattas som
roll vårdsystemet
Vilken
sjukdom handlar om värderingar som kan komma att ändras över tiden.
Beroende på individens bedömning av sina symptom och hjälpbehov

börjar

hon aktivt

efterfråga

vård professionell

eller arman.

påverkas förutom av den upplevda
primära vårdefterfrågan
ohälsan av en lång rad andra sociala eller psykiska faktorer som t.ex.
karaktär
och kön. Vårdefterfrågans
utbildning, inkomst, förväntningar
släkt,
finns
vänner,
vårdmöjligheter
alternativa
vilka
styrs av
som
individens
också
den
sjukvård
offentlig
och
styrs
privat
av
men
Denna

vårdens effekt hos olika vårdgivare. Tillgängligheten
vid ett i övrigt lika
till vård kan påverka förekomsten
av vårdkontakter
socialförsäkringssystemen.
upplevt vårdbehov liksom utformningen av
i det svenska samhället medför onda cirklar av
Boendesegregationen

förväntningar

problem som förstärker varandra. Omvänt skapar integration en god
grund för ett gott och hälsosamt liv.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen kännetecknas en god vård av att
Med tillgänglighet
den bl.a. är lätt tillgänglig.
avses fysisk tillgängligekonomisk
tillgänglighet
närhet,
kostnader för den
het geografisk
tillgängtidsmässig
vården,
med
utnyttja
förenade
enskilde som är
att
och konceptuell
dvs. den tid det tar att bli omhändertagen
uppfattning om möjligheterna att utnyttja
invånarnas
tillgänglighet
sjukvårdssystemet och hur vården förmår bemöta olika behov.
Ur resursbehovssynpunkt
är det också viktigt att skilja på den av

lighet,

och den sekundära
primära vårdefterfrågan
inom
sjukvårdssystemet
alstras
genom professiosom
nella beslut om inläggningar, remisser m.m. Framför allt är det efterfrågan på de mest kostsamma vårdinsatsema
som sluten vård och
karaktär. Beroende
sekundär
delen
är av
Specialistvård som till största
tendenser till
mindre
starka
eller
på hur vården organiseras skapas mer

befolkningen

initierade

vårdefterfrågan

kontrollerar
en betyav vården. Producenten/läkaren
Vårdgivaren är således
dande andel av den totala vårdkonsumtionen.
att styra
både producent och beställare och patientens möjligheter

utbudsstyrning

denna sekundära

efterfrågan

är mycket begränsad.

SOU
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Produktionspåverkande

som påverkar

faktorer

bestämmer
Behov/efterfrågan
tillsammans
med organisation
och
ñnansieringsfonner, vårdstrulctur, medicinsk praxis och teknisk utveckling, sjukvårdspolitisk
ambitionsnivå,
lönenivå m.m.,
produktivitet,
vilka

behov

av resurser som kommer att finnas inom vårdsektom.
måste dock vägas mot samhällsekonomins
samlade
och
när det gäller den skattefmansierade
sjukvårdskonsumresurser
tionen är det ytterst tillväxten
i ekonomin som, tillsammans
med en
Resursbehovet

restriktion

på skatteuttaget,
har råd med.

3.3.1

Faktorer

som

begränsar hur mycket hälso- och sjukvård

begränsar det

samhällsekonomiska
Utrymmet

utrymmet

för den totala konsumtionen

i en ekonomi bestäms av hur
produceras
och vilka krav som ställs på samhälleligt
som
sparande. På lång sikt begränsas således konsumtionsutrymmet
av den
ekonomiska tillväxten. I en öppen ekonomi kan dock utrymmet omfordelas över tiden. Vilken omfordelning som är acceptabel är
en fråga om
fördelning mellan generationer. På kort sikt kan även stabiliseringspolitiska överväganden sätta gränser för konsumtionen.
Underskottet i statens finanser är en annan viktig aspekt
som måste
beaktas vid prioriteringen
till
utgifter
välfärdssystemen.
Vilket
av

mycket

utrymme hälso- och sjukvården skall förfoga över är ytterst en värderingsfråga.
I kapitel
"De samhällsekonorniska
restriktionema",
ges en mer
fyllig redovisning av de problem som är förknippade med det samhällsekonomiska utrymmet och hälso- och sjukvårdens finansiering.
I sammanhanget bör också påpekas att priset på vårdens resurser
och hur detta kommer

att förändras över tiden har stor betydelse för
sjukvårdshuvudmärmens
inkomster och utgifter. Kostnaderna för att
producera hälso- och sjukvård påverkas av dels en priskomponent,
dels
en volymkomponent. Båda dessa komponenter måste vägas in i resursbehovsbedömningen.
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3.3.2

Organisation,

styr-

Hälso- och sjukvårdssystemen
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och fmansieiingsfonner

i de europeiska

länder

brukar jämföra

och
när det gäller finansiering,
oss med skiljer sig
styrning. Om man gör en grov klassificering
av de befintliga systemen
urskiljas. Den ena
två
huvudtyper
kan
grund
med finansieringen
som
liksom
det svenska av att hälso- och sjukvården
karaktäriseras
länderna och England
finansieras med skatter t.ex. de skandinaviska

organisation

och att huvuddelen av vården sker i offentlig regi. Politiker på nationell
lokal nivå har det yttersta
ansvaret för finansiering,
respektive
Den andra bygger på
och drift av verksamheten.
tillhandahållande
betalningsförmåga
efter
allmänna, obligatoriska försäkringar som tas ut
De övergripande spelreglerna i
t.ex. Tyskland och Nederländerna.
ligger hos
systemen fastställs av staten medan fmansieringsansvaret

försäkringsgivaren.

Vården

sker både i offentlig

och privat regi.

system något
länder med
andel
BNP
än
sjukvårdsutgifter
mätt som
högre totala
av
skatteñnansierade system. Tidigare har skillnaden inte ansetts bero på
ñnansieringssystemet
som sådant utan på att de länder som valt
skattefinansierade
system i genomsnitt har en lägre inkomstnivå
från OECD tyder emellertid
uppgifterna
De senaste
att denna
försäkringsñnanslutsats inte längre är relevant eftersom länder med
I Europa

har länder

med försäkringsñnansierade

oberoende av
sierade system generellt sett har högre sjukvårdsutgifter
inkomstnivån.
En faktor som har stor betydelse för såväl kostnadsnivån
som möjoberoende av om
kostnadsutvecklingen
att kontrollera
eller skatt - är om resurserna
försälcringspremier
systemet bygger
till sjukvården hämtas ur en eller flera finansieringskällor.
där de ekonomiska resurserna hämtats ur en
I ett sjukvårdssystem
källa underlättas totalkostnadskontrollen.
har
Kostnadsnivån och möjligheterna att styra kostnadsutvecklingen
ligheterna

också ett starkt samband med verksamhetens organisation och styrning.
Finansiärens möjligheter att reglera utbudet
t.ex. genom förändringar
har
budgettak och etableringsbegränsningar
av sjukvårdsstrukturen,
stor betydelse i sammanhanget, liksom de system som tillämpas vad
avser patienternas möjligheter att fritt få välja vårdgivare.
haft
Sedan 1970-talet har så gott som alla länder i Västeuropa
med stigande sjukvårdskostnader
problem
Danmark undantaget
såtillvida att hälso- och sjukvården tagit en allt större andel av BNP i

1 SOU 1993:38, Hälso- och sjukvården i framtiden
modeller, Rapport
- Tre
från expertgruppen till HSU 2000.
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anspråk. Under 1990-talet har många länder, däribland Sverige, lyckats
bryta den stigande utgiftskurvan.
Gemensat för dessa länder är att det
har krävts olika fonner av statliga restriktioner
och regleringar för att
dämpa kostnadsutvecklingen
olika former av kost"skattestopp",
nadstalg etableringsbegränsningar m.m.. Inget västeuropeiskt land har
dock genomfört några grundläggande systemförändringar
vare sig det
gäller styrning, finansiering eller organisation.
olika åtgärder i syfte att öka produktiviteten

I stället har man vidtagit
och effektiviteten
för att
få ut mer för pengarna inom givna ekonomiska ramar.

därigenom

3.3.3

Produktivitet,

effektivitet

och skillnader

i

vårdpraxis
Produktivitet

investeringar, material
anger vilka resurser arbetskraft,
m.m. som behövs för att åstadkomma en viss mängd prestationer.
Ökar produktiviteten
minskar resursbehoven allt annat lika.
Eftersom
måttet
bara anger resursinsatsen
produktivitet
per
prestation är det i grunden effektiviteten
vad man f°ar ut av vården
Något enhetligt mått på
som bör vara styrande för resursinsatsen.
effektiviteten finns inte men vad det handlar om är att bedöma vad man
f°ar ut av resursinsatsen i form av bättre hälsa eller livskvalitet
etc. En
höjd effektivitet kan innebära minskade resurser om man får ut lika stor
effekti termer av förbättrad hälsa med en mindre resursinsats. Men det
kan också innebära ökade resurser om varje krona till sjukvården blir
med allt annat den kan användas till. En ökad
mer värd jämfört
effektivitet
kan med andra ord motivera en ambitionshöjning.
Det råder stora skillnader i vårdpraxis inom landet som påverkar
effektiviteten.
Ett vanligt exempel på variationer
i resursutnyttj andet
gäller vårdtidens längd. Många studier har under årens lopp påvisat
Även
i medelvårdtid
mellan samma sorts kliniker.
stora skillnader
nedbrutet

diagnosnivå

råder anmärkningsvärt
På motsvarande

och korrigerat

för skillnader

i åldersstruktur

stora skillnader.
sätt finns ett flertal

i
exempel på skillnader
Samma typ av behandling sker
vissa kliniker i öppen vård,
på andra i sluten vård. Likaså finns exempel
skillnader vad gäller
bemanning och lokalutnyttj ande.
Vidare finns stora skillnader när det gäller vad som görs, dvs. vilken
vårdnivå.

medicinsk

teknologi som används. Skillnaderna i förskrivningsmönstret
läkemedel
är också betydande mellan olika regioner.
av
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utveckling

och införandet av ny medicinsk teknologi i ett land kräver
med den ekonomiska
ekonomiska
resurser och är sammanilätad
tillväxten. Införandet av nya metoder inklusive läkemedel kan leda till

Utvecklingen

men inte sällan uppstår kostnadsökningar
leder ofta till ökade möjligheter
att bota eller
lindra besvär hos patienter som tidigare inte kommit ifråga för aktiva
effektivare
åtgärder. Här finns en medicinsk paradox som innebär att
sjukvården blir när det gäller att behandla vissa sjukdomar, desto mer
önskvärda

istället.

besparingar

Nya metoder

på vård och behandling och därmed också kraven
resurser till hälso- och sjukvården.
utvecklats
mycket
Sedan 195 0-talet har informationstekniken
och givetvis också inom
snabbt inom de flesta verksamhetsområden
har
och laboratorier
hälso- och sjukvården. Flertalet vårdinrättningar
ökar

kraven

datoriserad
karaktär, inklusive
idag tillämpningar
av administrativ
inom vissa
datakommunikation
Användningen
är
joumalföring.
av
laboratorier
och vissa
mellan
delar av sjukvården omfattande,
t.ex.
används
datakomhela
det
kliniker
och vårdcentraler,
på
taget
men
hälsooch
sjukvården.
i
i mycket liten omfattning
munikation
finns en potential
I informationstekniken
att öka effektivitet,

produktivitet och kvalitet inom vården. De administrativa
system som
idag används för att styra vården kommer att utvecklas över tiden.
för framtiden är också telemedicin
Betydelsefull informationsteknologi
och beslutsstödsystem.
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restriktionerna

Innehållet i korthet: Det framtida utrymmet för offentliga utgifter
begränsas av den offentliga sektorns finanser i utgångsläget, målet
för saneringen av de offentliga finanserna, den samhällsekonomiska utvecklingen samt nivån på skatteuttaget.
Den ekonomiska
tillväxten
tillsammans
med beslutade och
planerade åtgärder för att förstärka
statsbudgeten medför att
kommuner och landsting behöver dra ned sin verksamhet med cirka
6 procent realt under perioden 1994-2000 för att uppnå ekonomisk
balans. Kravet på ekonomisk balans gäller för kommunerna från
och med

1999 och för landstingen från och med år 2000. När de
finanserna
offentliga
sanerats bör det offentliga konsumtionsutrymmet återigen kunna öka en bit in på ZOOO-talet.
Ircgcringens ekonomiska vårproposition
prop. 1995/96: 150
uttalas

att utrymmet för skattehöjningar år begränsat. Det enda
område som undantas från en restriktiv hållning i skattefrågan är
miljö- och energipolitiken.
Med kommun- och landstingsförbunden
har regeringen träffat
en överenskommelse som bl.a. innebär att de båda förbunden skall
verka för att kommuner och landsting inte höjer skatten åren 1997
och 1998. Under hösten har regeringen för avsikt att återkomma
med förslag till hur balanskravet på kommunsektom
skall lagregleras.
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utvecklingen

1960-talet

Produktivitet

och tillväxt

för ökad välfärd.
tillväxt är en grundläggande förutsättning
kan komma till stånd antingen genom att utnyttja mer resurser
arbete, kapital och naturresurser eller genom att använda de resurser
Om
som redan finns på ett bättre sätt produktivitetsutveckling.
sliter
metoder
med
till
stånd
kommer
natur och
tillväxten
som

Ekonomisk
Tillväxt

kan den ge negativa effekter på välfärden.
framväxt tog fart
Den tillväxt som lagt grunden för välfärdsstatens
under senare hälften av 1800-talet i samband med industrialismens
har inte bara använts till höjda reallöner och
Tillväxten
genombrott.

människor

kortare arbetstid utan också till sociala refonner och utbyggd offentlig
service varav hälso- och sjukvården är ett exempel.
stark.
Under
1950- och l960-talen
var expansionen särskilt
färdiga
alla
värdet
BNP,
Bruttonationalprodukten
mäter
varor
av
som
som produceras under ett år, ökade med i genomsnitt 3,3
repektive 4,6 procent per år. I kommunsektom ökade produktionen med
i genomsnitt 5 respektive 7,5 procent, se figur 4.1.
och tjänster

SOU
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Figur 4.1 Tillväxten i BNP, staten och kommunsektorn
Årlig procentuell förändring i förädlingsvärden

1950-1959

1960-1969

1970-1979

BNP
Kommunsektom

1980-1989

1950-1994

1990-1994

Staten

I

Produktivitet

Källor: Ringqvist M, Om den ojfentliga sektorn
- Vad den ger och vad den tar
samt Finansdepartementet
Bland annat
tillväxttakten

som en följd av kraftigt ökade oljepriser halverades
under l970-talet.
Trots detta fortsatte den offentliga
utgiftsexpansionen.
Under 1980-taletökade
Kommunsektom
fortsatte

BNP med i genomsnitt 2 procent per år.
att växa, dock i något lugnare takt, medan
statens tillväxt planade ut och till och med minsakde.
Under den senare delen av 1980-talet gynnades den konkurrensutsatta exportindustrin
av bl.a. en försvagad dollar. Den konkurrensutsatta sektorn fick allt svårare
Arbetsmarknaden
blev överhettad

att konkurrera
om arbetskraften.
och arbetslösheten sjönk till ca 1,5

procent. Lönema drevs upp samtidigt som produktivitetsutvecklingen
gick i motsatt riktning. Under perioden 1983-1990 hade arbetskraftskostnaden per producerad enhet ökat med närmare 20 procent
mer än
i andra OECD-länder.
Industriprodulçtionen började falla och en snabb
nedgång i industrisysselsättningen
inleddes. Sverige hade återigen
drabbats av en kostnadskris tidigare kostnadskriser,
som bl.a. uppkom

på grund av mycket kraftiga löneökningar under perioden 1974-1976
och en andra oljeprischock
1979, möttes med tre devalveringar under
perioden 1976-1977 och två under perioden 1981-1982.
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1991 ledde till en kraftig
steg och skatterefonnen
och
Luften
gick
ökning av kapitalkostnadema.
ur fastighetsmarknaden
i
hela
återverkningar
fick
bankerna gjorde stora kreditförluster
som
betalningssystemet. Hushållens sparande ökade drastiskt och ökningsRealräntoma

i företagssektom
började avta. Investeringarna
takten i konsumtionen
sjönk. Ökad arbetslöshet och osäkerhet om den framtida ekonomin
förstärkte effekterna.
sköt fart på nytt och sedan RiksDevalveringsförväntningarna
banken bedömt det som utsiktslöst
att motverka växande valutautflöden med ytterligare

räntehöjningar

släpptes kronans växelkurs

fri i

november

1992.
Som en följd av kronans fall från hösten 1992 och fram till 1994
konkurrenskraft
med cirka 30
förstärktes
den svenska industrins
med
Detta, tillsammans
procent i förhållande till konkurrentländema.
sänkta arbetsgivarinternationella
konjunkturen,
i
den
uppgång
en
avgifter och en förbättrad produktivitet, bidrog till att tillväxten åter tog
under 1994 sjönk
fart under 1994 + 3 procent. Trots förbättringen
BNP med i genomsnitt 0,7 procent per
minskade
Produktionen i kommunsektom

under perioden

1990-1994.

2 procent per år
ekonomin.
totala
takt
den
medan statens sjönk i samma
som
1995 ökade BNP med 4 procent
Under de tre första kvartalen
jämfört med året innan. Det fjärde kvartalet 1995 dämpades tillväxten
för hela 1995 stannade vid 3,0 procent
vilket bidrog till att tillväxten

enligt

preliminära

4.1.2

Offentlig

med knappt

uppgifter.

konsumtion

hade ungefär lika stora
konsumtionen
och kommunala
andelar av BNP och växte också i ungefär samma takt från sekelskiftet
Efter
1965 började kommunsekoch fram till mitten av l960-talet.

Den statliga

toms kraftiga expansion jämfört med övriga sektorer, se figur 4.2.
med i genomsnitt 9
Under perioden 1965-197 0 ökade konsumtionen
på en utbyggnad av
procent per år. Denna ökning berodde framförallt
sjukvården. Ökningen var också mycket stark under 1970-talet med

på runt fyra procent. Det som hände under 1970-talet
och äldreomsorgen expanderade kraftigt.
barnvar bl.a. att
Den offentliga konsumtionen mätt som andel av BNP nådde en topp
i början av 1980-talet då den motsvarade 30 procent. Kommunsektoms
årliga tillväxttal

andel låg

21 procent.
1990-1994

uppgick konsumtionen
av offentliga
andel
tjänster till mellan 27 och 28 procent av BNP. Kommunsektoms
sjönk till cirka 18 procent år 1994.
Under

perioden
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Figur 4.2 Konsumtion av offentliga tjänster 1960-1994 mätt som andelar av
BNP Procent
35
30
25

/

20
15
10
5
1960

I
1965

I
1970

I
1975

u
1980

Offentlig

u
1985

I
1990

I
1994

sektor

-

Staten

--------

Kommunsektorn

Källa: SCB:s nationalräkenskaper

4.1.3

Sysselsättningen

Under nästan hela efterkrigstiden
har arbetsmarknaden
karaktäriserats
stigande sysselsättning och ett allt högre arav låg arbetslöshet,
betskraftsdeltagande.
Enbart
under
1970- och 1980-talen
steg

arbetskraftsdeltagandet
med ll procentenheter,
från 73,3 till 84,5
procent. Ökningen berodde i allt väsentligt på att utbudet av kvinnlig
arbetskraft ökade.
Under perioden 1960-1990

ökade antalet sysselsatta i Sverige från
drygt 4,4 miljoner personer. Hela sysselsättningsökningen,
åtminstone fram till år 1985, ägde i praktiken
rum inom den offentliga
sektorn. Mellan
1960 och 1990 ökade antalet sysselsatt i offentlig
sektor med cirka 1 miljon
från 0,5 till 1,5 miljoner. Under andra
hälften av 1980-talet var det huvudsakligen den privata tjänstesektom
3,6 till

som expanderade.
Inom den offentliga

sektorn är det framför allt sysselsättningen i
och landsting som ökat under de senaste decennierna, från
cirka 300 000 personer år 1960 till cirka 1,1 miljon
personer år 1990.

kommuner
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var särskilt stark under 1960- och 1970respektive
000
350
+ 380 000 personer. Under 1980-talet
+
med cirka 80 000 personer.
ökade antalet sysselsatta i kommunsektom
i Sverige med
sysselsättningen
minskade
och
1994
Mellan
1990
med cirka
arbetskraften
i
antalet
520 000 personer och
personer

Ökningen i kommunsektom
talen,

280 000, vilket är en nedgång utan motstycke under efterkrigstiden.
Antalet anställda i stat och kommun sjönk med 150 000 respektive
100 000 personer. Under 1994 var 550 000 personer, 13 procent av
arbetskrañen,
öppet arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mellan 1994 och 1995 sjönk arbetslösheten något men
har nu återigen ökat till 1994 års nivå.
karaktär under 1990-talet skiljer sig från tidigare
Arbetslöshetens
nedgångar i sysselsättningen. Skillnaden mellan hög- och lågutbildad,
gammal och ung samt mellan människor i olika delar av landet är
mindre än tidigare. Samtidigt har arbetslösheten fått en välfardsmässigt
ökat. Personer med
arbetslöshetstidema
mer allvarlig karaktär eftersom
arbetsmarknaden
löper
stor risk att bli
extra
ställning
på
en svag
tid den höga
längre
arbetsmarknaden
från
utslagna
permanent
arbetslösheten består.

Inkomster,

4.1.4

Skatterna

utgifter

är den viktigastre

och kostnader

inkomstkällan

Skatter
är den offentliga sektorns viktigaste inkomstkälla.
totala
intäkterna.
de
och sociala avgifter svarar för drygt 80 procent av
dvs. skatter inklusive
Under perioden 1950-1994 har skattekvoten
sociala avgifter
mätt som andel av BNP ökat från 20 till 50 procent.
Skatterna

När

skattekvoten

procent

av BNP.

var som högst

1989 uppgick

den till

hela 56
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sektorns

inkomster

av skatter under perioden

1970-

av tabell

Tabell 4.1 Offentliga
Procentuella andelar

sektorns skatteinkomster

Statlig direkt skatt
Kommunal direkt skatt
Indirekta skatter
Socialaavgifter

1970-1994

1970

1980

1989

1990

1994

25
25
30
20

15
29
25
31

21
26
24
29

17
27
25
31

12
33
26
29

Källa: Ringqvist M, Om den offentliga sektorn

- Vad den ger och vad den tar

Statens skatteinkomster
Av statens inkomster av direkta skatter svarar inkomstskatten
för drygt
70 procent och egendomsskattema
fastighetsskatt,
stämpelskatt,
förmögenhetsskatt
m.m för resterande knappa 30 procent.
Inkomstema
av den statliga direkta skatten har, jämfört med den

kommunala,

utvecklats

mer oregelbundet med en topp under några år
1970-talet.
Efter år 1989 har statens inkomster av
av
direkta skatter minskat radikalt, bl.a. som en följd
av skatterefonnen
1990/ 1991 men också på grund av lågkonjunkturen
under början av
l 990-talet.

kring mitten

Efter

skatterefonnen

beskattas inkomster under brytpunkten för
209 000 kronor med 100 kronor i statlig skatt.
Inkomster över brytpunkten beskattas med 20 procent. Den tillfälliga
värnskatt som gäller under perioden 1995-1998 höjer statsskatten till
25 procent för inkomster över brytpunkten. År 1993 hade 85 procent
närvarande

cirka

av alla inkomsttagare en inkomst som låg under brytpunkten.
De indirekta skatterna svarar för cirka en fjärdedel
av den offentliga
sektorns totala inkomster och är statens viktigaste inkomstkälla.
Till de
indirekta skatterna räknas bl.a. momsen och de s.k. punktskattema
på
t.ex. tobak och alkohol. Skatterna kallas för indirekta eftersom de läggs
till varans eller tjänstens pris. Kostnaden bärs
av den slutliga konsumenten. Den generella momssatsen uppgår för närvarande till 25
procent.
Genom

medlemskapet

i EU ställs krav att på sikt harmonisera de
till de nivåer som gäller i övriga medlemsländer.
Den offentliga sektorns inkomster av sociala avgifter uppgår till
omkring 30 procent av de totala skatteinkomstema.
Den största andelen
40
av inkomsterna från sociala avgifter kommer från ATP-avgifterna
indirekta

skatterna
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avgifter som väger tungt är sjukförsäkringsavgiften
20 procent. År 1995 uppgick
och folkpensionsavgiften
37 procent av löneinkomtill
knappt
sociala
avgifter
alla
av
Andra

27 procent

summan
stema.
Som ett led i skattereformen infördes en särskild löneskatt den 1 juli
andra
och
pensionärernas förväwsinkomster
1990. Skatten tas ut
och
Från
inkomster som inte ger rätt till socialförsäkringsfönnåner.
med den 1 juli 1991 gäller den särskilda löneskatten också pensioner.
Sedan år 1993 har ett antal s.k. allmänna

egenavgifter

införts,

av

sjukförsäkringsavgiñen
ger den största inkomsten
den allmänna
kommer
1995-1998
perioden
Under
för staten.
år 1995
successivt
från
2,95
procent
höjas
sjukförsäkringsavgiften att

vilka den allmänna

1998.
till 5,95 procent
År 1995 infördes
för att bidra till
en ny allmän löneavgift
till EU. Dessutom höjdes den
finansieringen
av medlemsavgiften
särskilda

löneskatten

inkomster

Kommunsektorns
Alla inkomsttagare

med 3,5 procentenheter.

till kommuner och landsting
under det s.k. grundavdraget. Inkomståret
grundavdraget mellan 8 900 och 18 100 kronor
betalar kommunalskatt

med undantag för inkomster
1995

varierade

beroende

inkomstens

om grundavdrag.
Kommunalskatten

storlek. För pensionärer

gäller särskilda

regler

av anställning
kommunalinte
någon
belastas
Företagen
och näringsverksamhet.
av
skatt utan de betalar endast statlig skatt.
Den kommunala skatten är proportionell, dvs. den utgår med samma
omfattar endast förvärvsinkomster

Kommunalskatten
andel oavsett hur stor inkomsten
svarar i
totala
kommunsektorns
dagsläget för ungefär två tredjedelar
av
viket innebär en kraftig ökning sedan 1970 då skatterna
inkomster,
bidrog med ungefär hälften av intäkterna. Räknat i fasta priser har
ökat med drygt 130 procent sedan
skatteinkomstema i kommunsektom
av 1970-talet.
för landstingen. Drygt 70
Störst betydelse har skatteñnansieringen
procent av verksamheten finansieras med skatter. Landstingens övriga

början

10 procent,
statsbidrag
4 procent,
är patientavgifter
2 procent och övriga intäkter 10
ersättningar från sjukförsäkringen
intäkter utgör skatterna knappt 60
procent. Av primärkommunemas
och avgifterna cirka 10 procent.
cirka
30
statsbidragen
procent
procent,
intäkter

skattesatsen i kommunsektom
år 1996 var
Den genomsnittliga
9,32
kommunema,
låg
på
procentenheter
21,15
31,66 procent varav
och
1980
Mellan
1960
församlingarna.
och 1,18
landstingen

SOU

1996: l 63

De samhällsekonomiska

fördubblades

den genomsnittliga
skattesatsen från 14,23 till 29,09
procent. Under 1980-talet var ökningstakten något lugnare och fram till
1990 hade skatten stigit till 31,16 kronor
per skattekrona.
Landstingsskatten har ökat betydligt mer än skatten till primärkomñån
munerna. Mellan 1960 och 1985 tredubblades landstingsskatten
4,38 till 13,30 procent, medan skatten till kommunerna ökade från 9,80
till 15,99 procent under samma period.

Statsbidragens

betydelse för finansieringen av kommunsektoms
i betydelse under de senaste 15 åren. År 1980
svarade statsbidragen for 29 procent av kommunsektoms
inkomster, en
andel som hade sjunkit till 19 procent
1994.
Den stymingseffekt
som tidigare låg inbyggd i statsbidragen till
kommunsektom
-i fonn av specialdestinerade
statsbidrag till skola,
utgifter

har minskat

bam- och äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst etc.
i
bort
- togs stort sett
från och med den 1 januari 1993. I det statsbidragsystem
som gäller
från och med den 1 januari 1996 fördelas merparten
av statens bidrag
till kommuner och landsting i form
av ett generellt bidrag med ett lika
stort belopp per invånare. År 1996 är det generella statsbidraget cirka
45 miljarder kronor till kommunerna och cirka 12 miljarder kronor til
landstingen inklusive kompensationen för den nya "momsavgiñen".
Den 1 januari 1996 infördes ett nytt system för återbetalning
mervärdeskatt

till

av
och landsting. Systemet innebär att
finansierar
för den icke
momsavlyñet

kommuner

kommuner
och landsting
momspliktiga
verksamheten
Eftersom
genom en ny momsavgiñ.
avgiften innebär en kostnad för kommuner och landsting ökades det
generella
statsbidraget från och med år 1996 med samma belopp.
Avgiften och ökningen av det generella statsbidraget uppgår år 1996
till sammanlagt
19 miljarder kronor varav cirka 14 miljarder kronor
och cirka 5 miljarder kronor landstingen.
avser kommunerna
Om man bortser från ekonomiska
regleringar mellan staten och
kommunsektom
har de generella
statsbidragen
varit
nominellt
oförändrade
sedan 1993.
Vid sidan om det generella statsbidraget utgår fortfarande ett antal

specialdestinerade statsbidrag till kommunsektom.
De specialdestinerade bidragen till kommunerna
och landstingen ligger för närvarande i
storleksordningen
11 respektive 4 miljarder kronor.

Den ojfentliga

sektorns

utgifter

Den offentliga

sektorns utgifter

mellan

och

mätt som andel av BNP ökade stadigt
perioden 195 0-1975 fördubblades
utgiñskvoten från 25 till 50 procent. På några
år mellan 1975 och
1978
utgiftema
med
steg
ytterligare
10
procentenheter,
vilket bl.a.
1950

1982.

Under
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åtgärder som
på ökade utgifter för arbetsmarknadspolitiska
spår.
följde i industrikrisens
1982 då de uppgick till 67
Utgiftema fortsatte att öka fram till
skedde
Efter
1982
BNP.
procent av
en nedgång till som lägst 60
i
slutet
överhettningsåren
under
procent
av 1980-talet.

berodde

i början av 1990-talet tog utgiftsökningen
Under lågkonjunkturen
denna på en dramatisk ökning av
berodde
väsentligt
ny fart. I allt
År
och
företag s.k. transfereringar.
hushåll
till
inkomstöverföringar
Under
BNP.
74
till som högst
procent av
1993 uppgick utgiftskvoten
beroende på att
1994 sjönk utgiftskvoten till 71 procent, huvudsakligen
staten inte längre behövde stödja den fmasiella sektorn bankstödet.
andel av BNP, som uppgick till 27
Den offentliga konsumtionens
oförändrad sedan år 1978 se figur
varit
har
i
1994,
sett
stort
procent
andel av BNP ökat
4.2. Under samma period har transfereringamas
från 27 till 41 procent.
1994 gick cirka 40 procent till
Av den offentliga sektorns utgifter
vidare till andra sektorer.
slussades
medan 60 procent
konsumtion
Transfereringama till hushållen svarade för 36 procent av alla utgifter
för drygt 4 procent.
tjänster väger social
konsumtionen
av offentliga
med
dvs. omsorger om barn och gamla etc. tillsammans
och sjukvård tyngst, se tabell 4.2.

och investeringarna
När

trygghet,
utbildning

det gäller
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Tabell 4.2 Offentliga
Miljarder kr, 1992

De samhällsekonomiska

sektorns utgifter for konsumtion och transfereringar

Verkamhetsområde
Allmänna off tjänster
Försvar
Samhällsskyddoch rättsskipning
Utbildning och universitetsforskning
Hälso- och sjukvård
Social trygghet
därav ekonomisk trygghet
barnomsorg
äldre- och handikappomsorg
övrig social omsorg
Bostadsforsörjning och samhällsutveckling
Fritid, kultur och religion
Näringsliv
därav kommunikationer
arbetsmarknadsâtgärder
andra näringslivsändamál
Ofördelade utgiñer
Summa

Kons.

Transf.

Sza

Andel

40
35

40
35

3%
2%

22

22

2%
6%
9%
22 %
0%
5%
16 %
1%

77
75
92
6
28
47
ll

7
51
225
39
179
7

84
126
317
6
67
226
18

8
20
32
ll
14
7
1

46
5
118
8
43
67
101

54
25
150
19
57
74
102

4%
2%
11 %
1%
4%
5%
7%

526

896

1422

100 %

Källa: Ringqvist M, Om den ojentliga sektorn

- Vad den ger och vad den tar

Efter 1992 är det framför allt transfereringama
till hushållen i fonn av
bl.a. arbetslöshetsersättning och socialbidrag
som ökat. Mellan 1992
och 1993 ökade arbetsmarknadsstödet
med drygt 30 procent.
Av samtliga
kommunsektoms

offentliga utgifter utgör statens knappt 50 procent,
landstingens
och kommunernas 34 procent och
socialförsäkringssektoms
resten. Två tredjedelar av kommunsektoms
utgifter ligger på primärkommunema
och en tredjedel på landstingen.

Landstingens

och kommunernas

I landstingssektom

kostnader

inklusive de landstingsfria kommunerna utgör
och sjukvården inklusive tandvården drygt 80 procent
av de
totala kostnaderna
sedan ansvaret för omsorgerna
de
psykiskt
om
utvecklingsstörda
överflyttats
primärkommunema.
Övriga större
kostnadsposter är utbildning vårdhögskoloma
och kollektivtrafik
framför
allt i Stockholms län.
hälso-
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grund- och

23 procent,
gymnasieskolan 25 procent, äldre- och handikappomsorgen
7 procent,
13 procent och individ- och familjeomsorgen

barnomsorgen
se tabell 4.3.

Tabell 4.3 De kommunala nettokostnadernas
verksamheter år 1994

fördelning

på olika

Andel av nettokostnad

Verksamhet

Äldre- och handikappomsorg
Grundskola
Barnomsorg
Individ- och familjeomsorg
Gymnasieskola
Gemensam administration
Miljö- och hälsoskydd
Annan utbildning Komvux
Fritid och rekreation
Kommunikationer
Mark och bostäder
Kultur
Arbete och näringsliv

23 %
18 %
13 %
7%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%

Källa: SCB, Räkenskapssammandragför kommuner

4.1.5

En ekonomi

i obalans

Från slutet av 1940-talet fram till början av 1970-talet var statsbudgeten i stort sett i balans. Vid mitten av 1970-talet inleddes en period
med försämrade statsfinanser. Oljeprischocker, sociala reformer och en
snabb utbyggnad av den offentliga sektorn bidrog till kraftigt ökade
1976 och 1982 gick statsbudgeten från ett överskott
på drygt en procent av BNP till ett underskott på tio procent av BNP.
ökade från ca 20 procent till drygt 60 procent av
Statens bruttoskuld
BNP.
1981 och 1982 skedde en successiv förEfter devalveringama
underskott.

Mellan

bättring av statens ñnanser. Den internationella konjunkturen bidrog till
bromshögre tillväxt och inkomster, samtidigt som utgiftsölcningarna
ades.
Överskottsperioden blev dock inte särskilt långvarig. Redan 1990
började statsñnansema att försvagas. Nedgången sedan 1990 har varit
krisår. Den huvudsakliga
större och brantare än under l970-talets
Den
produktion och ökad arbetslöshet.
förklaringen
är minskad
finansiella krisen inklusive bankstödet har också inneburit en betydande

SOU
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Underskottet
budgetbelaslning.
i den offentliga sektorns finansiella
sparande skillnaden mellan inkomster och utgifter
uppgick till 12,3
procent av BNP
av BNP år 1995.
Figur 4.3 Finansiellt

1993, 10,4 procent av BNP

1994 och 8,1 procent

sparande i den offentliga sektorn 1970-1995

10-

5

OM
.5

10

15lllllllllllllllllllllll
70

75

80

85

90

95

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet
Vid utgången av år 1995 beräknades den konsoliderade bruttoskulden
uppgå till knappt 80 procent av BNP eller 1 300 miljarder kronor
147 000 kr per invånare. Ju större statsskulden är desto högre blir
räntebetalningarna vid given räntenivå, vilket i sin tur leder till att andra
mer angelägna utgifter trängs ut ur statsbudgeten. Räntebetalningen på
statsskulden
uppgick till drygt 100 miljarder kronor år 1995, den
enskilt största utgiftsposten i statens budget.
Den offentliga sektorn har emellertid också stora finansiella tillgångar, huvudsakligen i form av värdepapper, som också bör tas med
i bilden när finanserna

skall analyseras. De finansiella

tillgångarna

är
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förmögenheten
lägre än skulderna, varför den finansiella
Nettoskulden
uppgår för närvarande till cirka 30 procent

negativ.
BNP.

är
av

uppbyggnad av den kommunala sektorn var det
i
kommuner och landsting negativt men började
finansiella sparandet
förbättras och gav överskott under decenniets sista år. En topp nåddes
Därefter rådde i stort sett
ökade skatteinkomster.
1978 beroende
Under 1970-talets

balans under några år.
haft ett underskott
Sedan mitten av 1980-talet har kommunsektom
förbättring
sparandet med undantag för en tillfällig
i det finansiella
under 1990-talets

4.1.6

första år.

Inkomstfördelningen

Inkomstskillnadema

i befolkningen

minskade

under 1960- och 1970-

ämningen
talen och fram till mitten av 1980-talet. Den kraftigaste
skedde mellan 1967 och 1975 då tillväxten
var som störst. I mitten av
l980-talet
ägde ett trendbrott rum. Sedan dess har det skett en viss
ökning av skillnaderna i disponibla inkomster, dock inte lika kraftig
som den tidigare utjämningen.
Under perioden 1991-1994 har inkomsterna justerade för försörjningsbörda i 1994 års priser minskat för samtliga hushåll utom för den
tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna. Enligt SCB sjönk
genomsnittshushållets ekonomiska standard med 0,5 procent mellan
1991 och 1994 medan de 10 procent mest välbeställda hushållen ökade
sin standard med 12,5 procent under samma period. De 10 procent av
hushållen med svagast ekonomi fick en minskad standard med 17
bör dock påpekas att utfallet för de 10
I sammanhanget
eftersom hemmaboende ungdomar
svårbedömt
ställda
är
procent sämst
inte utan vidare kan likställas
inkomster
vilka
och andra grupper för
tillhör denna
och
värnpliktiga
studerande
med svag ekonomi t.ex.
decil.
förändringen
när det gäller hushållens
Den kanske viktigaste
bilaga 4 är dock den relativa
ekonomiska standard prop. 1996/97:
procent.

hushåll,
förändringen
som skett mellan hushåll i olika åldrar. Yngre
särskilt de under 25 år, har fått betydligt sänkta inkomster under 1990inkomster förbättrats. År 1975 hade
talet medan ålderspensionäremas
ekonomisk standard än hushåll
högre
16
ungdomar under 25
procent

l Den finansiella förmögenheten är lika med de finansiella tillgångarna minus
skulderna. Om skulderna är större än tillgångarna är benämningen nettoskuld
vanligare
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år. År 1994 hade gruppen
standard.

65-74

ekonomisk

65-74

år 54 procent

högre

Inkomstspridningen är ett mått på välfärden. Fritzell och Lundberg
har presenterat en mer översiktlig analys
1994
av hur levnadsförhållandena

utvecklats

behandlar

mellan

1968

boende, hälsa, ekonomi

sociala relationer.

För huvuddelen

och

1991.

Undersökningen

och arbete, politiska resurser, samt
gäller att välfärdsav indikatorema

skillnadema

minskade kraftigt mellan 1968 och 1981. Mellan
1991 fortsatte minskningen men i lägre takt.

1981 och

Efter 1991 har arbetslösheten
ökat dramatiskt vilket bidragit till
ökade välfärdsskillnader,
inte minst vad gäller hälsan. Ett flertal studier
under senare
visar att arbetslösheten är en utlösande faktor för fysisk
och psykisk ohälsa, se vidare bilaga ll, "Psykosocial ohälsa
- ett
växande folkhälsoproblem".

4.2

Utrymmet

4.2.1

Allmänt

för

offentlig

konsumtion

för den totala konsumtionen
Utrymmet
i en ekonomi bestäms som
tidigare nämnts av hur mycket som produceras och vilka krav
som
ställs på samhälleligt sparande, dvs hur stor andel
av resurserna

som
sätts av till investeringar. På lång sikt begränsas således konsmntionsutrymmet av produktionstillväxten
i ekonomin.
Det

framtida

utrymmet

för

offentliga

utgifter

begränsas

av fyra

faktorer:

-

-

underskottet

i den offentliga sektorns finanser i utgångsläget
målet för saneringen av de offentliga finanserna
den samhällsekonomiska
utvecklingen som bl.a. bestämmer skattebasemas tillväxt,
räntenivån
och utgifter relaterade till arbetslösheten
nivån på skatteuttaget.

4.2.2

Underskottet

Underskottet
nämnts

till

i den offentliga

i den offentliga
10,4 procent

sektorns

av BNP

sektorns

finanser

finanser uppgick som tidigare
eller 158 miljarder kronor
1994.
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allt var det statens finanser som uppvisade ett underskott -181
miljarder kr. Kommunsektorns finanser uppvisade ett mindre underskott
25
-2 miljarder kr medan socialförsälciingssektom
gav ett överskott
Framför

miljarder kronor.
Det finns två

i de
problem med underskotten
samhällsekonomiska
offentliga finanserna: dels att de påverkar den
negativt, dels att underskott idag försvårar den framtida
utvecklingen
sektorns åtaganden. En stor och
finansieringen
av den offentliga

grundläggande

allt växande nettoskuld kan på sikt leda till bristande förtroende för staten. Om nettoskulden ökar snabbt kan det uppfattas som att
och att
över utvecklingen
det politiska systemet tappat kontrollen
bedöms
Utlåningen
ohämrnat.
skulden kommer att växa
som mer
vilket pressar upp den allmänna räntenivån,
riskfylld
som i sin tur
och den privata konsumtionen.
hämmar investeringarna
framför

ekonomin. En
åtgärdandet av underskotten har effekter
har
eller en höjning
neddragning
av skattetrycket
av utgifterna
efterfrågan i ekonomin. Den inhemska efterfrågan
dämpande effekt
riskerar att minska ytterligare. Det ger i sin tur en svagare utveckling
Även

av inkomster

och därmed skatteintäkter.

Besparingarna

äts till stor del

upp.
Den ekonomiska politiken står således inför en besvärlig avvägning.
räntebildningen,
Att inte åtgärda underskotten får negativa effekter
får å andra sidan negativa effekter via en
att åtgärda underskotten

åtstramning

4.2.3

av efterfrågan.

Målet

för

saneringen

av statsfmansema

Saneringsprogrammet

presenterade
prop. 1994/95:25
I 1995 års kompletteringsproposition
regeringen ett saneiingsprogram för de offentliga finanserna. Målet för
i
saneringsprogrammet
som antagits av riksdagen är att uppnå balans
de
åtgärder
med
Tillsammans
1998.
finanserna
de offentliga
som
av riksdagen är det tänkt att saneringsprogrammet skall leda till en förbättring
av statens finanser med ca 118
kronor i 1994/95 års priser, varav drygt hälften utgör
miljarder
innebär
Programmet
inkomstförstärkningar.
av
en viss ökning
och ökade inslag
skattekvoten, nedskärningar i transfereringssystemen
redan tidigare

beslutats

halvårsvis.
av egenavgifter. Programmets genomförande följs upp
Under 1995 blev underskottet i de offentliga finanserna något större
Om inga
än vad som beräknades i den s.k. tillväxtpropositionen.
skulle
vidtas
åtgärder
utöver vad som
ytterligare budgetförstärkande
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angivits i saneringsprogrammet
skulle det kvarstå ett underskott på 14
miljarder kronor år 1998. För att de offentliga finanserna skall vara i
balans
1998 planeras ytterligare budgetförstärkningar
med cirka 10
miljarder kronor år 1997 och cirka 12 miljarder kronor år 1998.2

Ett treårigt

utgiftstak

läggs fast

Den mest genomgripande
förändringen i regeringens ambitioner att
skärpa kontrollen av utgiñsutvecklingen är beslutet om att införa ett tak
för de offentliga utgifterna. I princip innebär utgiftstaket
att statens

utgifter skall hållas på en nominellt oförändrad nivå fram till sekelskiftet. Utgiñstaket utgör en övre gräns och om utgifterna blir lägre än
beräknat skall överskottet användas för att betala av statsskulden.
Eftersom
i enlighet

utformning
restriktioner

bidrag.
1997

kommuner

och landsting själva beslutar

om sina utgifter
självstyrelsen planeras en annorlunda
för kommunsektom.
Ramama sätts genom

med den kommunala

av utgiftstaket
för inkomstutvecklingen

kommunalskatter och statsDe kommuner
och landsting som höjer skattesatsen under
eller 1998 kommer
att få vidkännas
en minskning
av sitt

statsbidrag.

Krav på en kommunal

ekonomi

i balans

regeringens ekonomiska vårproposition
prop. 1995/96: 150 föreslås
balanskrav
införs
i
kommunallagen enligt vilket de kommunala
att ett
budgetema varje år skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Pensionskostnadema
skall beaktas enligt den s.k. blandade
modellen

vilket innebär att för framtiden intjänade pensionsfönnåner
skall belasta resultaträkningen
det år de tjänas in.
Balanskravet föreslås gälla från och med år 1999 för kommunerna
och från och med
2000 för landstingen. Regeringen avser att under
hösten

1996 återkomma

med ett förslag

till

lagreglering

av balans-

kravet.

Regeringen väntas i höst också föreslå att en kommunal redovisningslag införs år 1998 och att det inrättas ett nytt oberoende organ
med uppgift att utveckla god redovisningssed inom kommunsektom.

2 Prop. 1995/95:150
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respektive

Landstingsförbundet
träffade i mars
och landstings- och kommunförbunden
och
kommunernas
för
riktlinjer
överenskommelse
om
en
landstingens ekonomi för åren 1997 och 1998. I överenskommelsen
slogs fast att verksamheten i kommuner och landsting skall prioriteras
Vidare åtog sig staten att ekonomiskt
framför statliga transfereringar.

Regeringen
1996

reglera nya och ändrade regler, utöver vad som omfattas av regeringens
för saneringen av de offentliga finanserna,
s.k. 118-miljardersprograrn
så att ekonomiska effekter på kommunernas och landstingens utgifter
neutraliseras.
skall gälla samt att
Det slogs också fast att fmansieringsprincipen
oförändrade
skall vara nominellt
till kommunsektom
statsbidragen

och skatteinkomster

under åren 1997 och 1998.

respektive

Landstings-

-

skatten

Kommunförbundet

inte höjs i kommuner

åtog sig att verka för att:

och landsting

under åren 1997 och

1998
-

och landsting i möjligaste mån undviker att säga upp
fast anställd personal så att inte dessa hamnar i öppen arbetslöshet
i syfte att göra den
fömyelsearbetet drivs vidare i kommunsektom
kommunala verksamheten bättre och mer kostnadseffektiv.

kommuner

4.2.4

Den

utvecklingen

samhällsekonomiska

mot

år

2010

Tillväxt

och sysselsättning

ett ökat antal sysselsatta
eller
att produktionen per sysselsatt växer. Under 1990-talet har en
och betingelserna
rad beslut fattats som främjat en ökad produktivitet
inflationsförväntningama
för tillväxt. Statens finanser har förbättrats,
Ekonomisk

tillväxt

kan återföras

antingen

har dämpats och räntorna har fallit.
och ekonomisk politik har stärkts.

Förtroendet

för svensk ekonomi

Som tidigare nämnts vände utvecklingen år 1994 då BNP steg med
knappt 3 procent. År 1995 ökade tillväxten med 3,0 procent preliminärt vilket var den största ökningen på många år.
beräknas tillväxten minska till drygt l
Enligt Finansdepartementet
1995/96: 150 vilket bl.a. beror på att
procent under 1996 prop.

exportökningen

kommer

att dämpas till följd

av försvagningen

av den
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konjunkturen.

1997-2000,

förväntas

alternativet.

Den långsiktiga

BNP

I det medellånga perspektivet, perioden
öka med 2,0-2,5 procent per
bastrenden i BNP-tillväxten
bedöms ligga

i storleksordningen
Hushållens

2 procent per år.
reala disponibla inkomst

beräknas öka i mycket be1998. Detta är delvis en konsekvens av de
budgetförstärkande
åtgärder som kommer att vidtas under perioden,
vilket innebär såväl höjda skatter som realt minskade transfereringar till
hushållen. Under perioden 1999-2000 beräknas den reala disponibla
gränsad takt till och med

inkomsten

stiga med cirka 2 procent per år.
Den privata konsumtionen
har varit svag under de senaste åren.
Under det senaste året har dock ränteläget förbättrats markant vilket
skapat förutsättningar for en konsumtionsökning.
Finansdepartementet
gör dock den bedömningen
höga
att en fortsatt stram finanspolitik,
realräntor och en fortsatt hög arbetslöshet kommer att dämpa uppgångtill
en. För innevarande och nästa år bedöms konsumtionsökningen
cirka l-l,5 procent per år. Under perioden 1998-2001 bedöms att den
privata konsumtionen kommer att öka med cirka 2,2 procent per år, en
utveckling som enligt 1995 års Långtidsutredning
SOU 1995:4 kan
Om detta scenario blir
antas fortsätta under perioden 2002-2010.

verklighet kommer den privata konsumtionen
att öka med cirka 30
procent fram till år 2010.
Den ekonomiska återhämtningen tillsammans
med beslutade och
planerade åtgärder för att förstärka statsbudgeten beräknas eliminera
den offentliga

sektorns underskott före sekelskiftetdärefter förväntas
mindre
överskott.
1995
års
Långstidsutredning
räknar med ett
ett
finansiellt
sparande i den offentliga sektorn som motsvarar drygt 3
2010. Nettoskulden mätt som andel av BNP når sitt
procent av BNP
maximun

i slutet av detta århundrade för att därefter minska.
Hur arbetslösheten kommer att utvecklas fram till år 2010 är, enligt
regeringen, i hög grad beroende av hur pass väl den allmänna ekonomiska politiken

lyckas med att
stabil
återhämtning
en
tillväxt är en nödvändig, men
tillbaka
arbetslösheten.
Det
till

inom

den privata

offentliga

omvandla

uppgången för exportindustrin
berör
hela ekonomin.
Ekonomisk
som
inte tillräcklig, förutsättning för att pressa
är även nödvändigt att efterfrågan ökar
tjänstesektom.
Eftersom behovet av att sanera de

finanserna

är mycket stort är den offentliga
sektorns
att öka antalet anställda mycket begränsat under de
närmaste åren. Vad det i praktiken
handlar om för den offentliga
sektorn
mån undvika
är att i möjligaste
att avskeda personal. I
basaltemativet
för den ekonomiska utvecklingen antar regeringen att

möjligheter

den öppna arbetslösheten
knappt 6 procent år 2001.

kommer

att sjunka

från nuvarande

8 till
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ser dock regeringen som sin främsta
minska den öppna arbetslösheten till
skall
uppgift. Målet är att Sverige
i 1996 års ekonomiska vår4 procent år 2000. Högväxtaltemativet
där arbetslösheten
förlopp
beskriver
proposition
ett ekonomiskt
att skapa
reduceras till 4 procent vid sekelskiftet. Politiken inriktas
Att

minska

arbetslösheten

goda villkor för företag och företagande. Vidare föreslås en kraftfull
satsning på utbildning.
att de
innebär den ovan skisserade utvecklingen
Sammantaget
andel
ned
till
ungefär
komma
beräknas
utgiftema
oñentliga
av
samma
BNP som i mitten av 1970-talet.

4.2.5

Nivån

på skatteuttaget

Frågan om hur höga skatter de styrande kan ta ut innan medborgarna
kastar välfärdssystemet
över ända har diskuterats i decennier. I USA
bara ger ökade
har man sökt leda i bevis att ökad beskattningsnivå
intäkter till en viss nivå beroende på att skatten urholkar sin egen bas.
Ökas skatten över denna nivå minskar istället skatteintäktema.
talar också om skattemas indirekta kostnader. Med
Ekonomema
detta menas de effektivitetsförluster
som erhålls i ekonomin genom
snedvridande effekter, s.k. skattekilar. Detta fenomen
beskattningens
och
har fått sitt namn därav att kombinationen
av arbetsgivaravgifter
slår
hög marginalskatt
en kil mellan arbetgivarens kostnad och
nettointälçt. Vid höga marginalskatter måste den som
anlitar någon annan för ett jobb, som han i princip kan göra själv, tjäna
tre till fyra gånger mer än den anlitade per timme för att det inte skall
löna sig bättre att ta ledigt från jobbet och göra arbetet själv.
skatternas
I den intensiva skattedebatten har man också pekat
fram
höga
driver
betydelse för inflationsutvecklingen
genom att de

arbetstagarens

kompenserade lönekrav.
höga skatter pekar å andra sidan på att man
De som försvarar
nettoeffekter.
vet ganska lite om beskattningens
för
uttalas att utrymmet
vårproposition
I 1996 års ekonomiska
skattehöjningar är starkt begränsat. Ett stabilt skattesystem som bygger
för att möta framtida
på sunda principer anses vara en förutsättning
faktiskt

i skattereglerna
mån täta förändringar
restriktiv
hållning i
från
undvikas. Det enda område som undantas
en
skattefrågan är miljö- och energipolitiken. Höjda energiskatter föreslås
ekologiskt och
som en del av finansieringen för att styra mot ett mer
uthålligt samhälle.
1990/91 som enligt regeringen givit Sverige ett
Skattereformen

krav. Därför

måste i möjligaste

modernt och bra skattesystem

innebar bl.a. sänkta marginalskatter

och
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blev mycket konkurrenskraftiga
att de svenska företagsskattereglema
vid en internationell
jämförelse. Sedan reformen trädde i kraft har det
genomförts
Beskattningen på förvärvsinen rad skatteförändringar.
komster har höjts, bl.a. genom ökade s.k. egenavgiñer. ArbetsgivaravÅr 1995
gifterna har sänkts och mervärdeskatten
har differentierats.
infördes
som tidigare nämnts en s.k. värnskatt på fem procent som

höjde

den statliga inkomstskatten
från 20 till 25 procent. Enligt nu
gällande beslut är vämskatten en tillfällig budgetförstärlcning.
Från och
med
1999 är det tänkt att den högsta statliga skattesatsen återigen
skall vara 20 procent.
I den ekonomiska

vårpropositionen

prop.

1995/96: 150 aviserar

regeringen att man kommer att föreslå riksdagen hur det samlade
avgiñs- och skatteuttaget för höginkomsttagare skall justeras för att en
bättre fördelningsprofil
skall uppnås. En särskild kommitté
som
tillsatts för att granska skatterefonnen
har kommit fram till att utfallet
för den tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna blivit något
bättre än vad som var avsett.

Sammanfattningsvis

kan konstateras
för skatteatt utrymmet
begränsas av det finansiella
underskottet
i
offentlig sektor och den nivå på skatteuttaget där kostnaden för den
enskilde börjar bli högre än värdet på konsumtionen.
I avvägningen
mellan den skatteñnansierade konsumtionens
kostnader och intäkter är
det viktigt att man väger
eifektema av den omfördelning som skattefmansierad

konsumtion

finansieringen åstadkommer mellan olika grupper i samhället.
Bedömningen av skatteuttaget och vad pengarna används till är inte
oberoende av varandra. En viss nivå på skattetiycket kan vara motiverad om pengarna går till ett visst ändamål men inte om de används till
andra. På vissa områden finns starka skäl som talar för en skattefmansiering, på andra är de svagare. Hälso- och sjukvård är ett område där
de flesta länder valt en hög grad av skattefmansiering
av främst
skäl.
fördelningspolitiska

4.2.6

Det

samhällsekonomiska

och

sjukvård

Vilket utrymme

utrymmet

för

hälso-

hälso- och sjukvårdssektom

kan förfoga över är ytterst
Det kan aldrig av samhällsekonomiska
skäl vara
motiverat
förhindra
att
att medborgarna f°ar den sjukvård man vill ha
och är beredda att betala för. Det går därmed inte att ställa upp några
objektiva samhällsekonomiska
kriterier utifrån vilka man kan tala om
hur stor sektorn kan få vara år 2010. Problemet ur samhällsekonomisk
en värderingsfråga.

synpunkt är att avvägningen gentemot annan konsumtion

inte sker med
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Avvägningen mot
speciellt inte när den är skattefmansierad.
offentligt/privat,
i
sker
i
två
dels
avvägningen
konsumtion
steg,
annan
dels inom ramen för den offentliga sektorn.
I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att en hög ekonomisk tillväxt inte ger några garantier för att eventuellt ökade behov
med
skall kunna finansieras
inom hälso- och sjukvårdssektom
automatik,

Ekonomisk
medel utan att samtidigt höja skattetrycket.
kan som tidigare nämnts återföras antingen på ett ökat antal
sysselsatta eller på att produktionen per sysselsatt växer. Tillväxtens
finanserna
har betydelse för hur de offentliga
sammansättning

offentliga
tillväxt

som genereras av en uppgång i antalet
till de offentliga
i
sektor
privat
sysselsatta
ger ett större nettotillskott
i
motsvarande
produktiviteten
uppgång
finanserna än vad
ger.
och hur detta
Vidare har priset på den offentliga konsumtionen

utvecklas. En produktionsölming

kommer
sektoms
hälso-

att förändras över tiden stor betydelse för den offentliga
för att producera t.ex.
inkomster och utgifter. Kostnaderna
dels en
och sjukvård påverkas av dels en priskomponent,

volymkomponent. Det som bestämmer volymen på vad som produceras
ambitionsnivå
etc.
styrs av behov och efterfrågan, sjukvårdspolitisk
Kostnaderna för att producera en viss tjänst påverkas av priset på olika
insatsvaror, tex löner och material, och hur dessa kommer att utvecklas
i sammanhanget eftersom produkleder till löneökningar
i varuprodulctionen
tivitetsutvecklingen
som
Om denna sedan har en lägre prosedan sprider sig till tjänstesektom.
över tiden.

Tidsfaktom

är viktig

kommer löneökningen
duktivitetsökning
att slå ut som prisökning,
i sin tur kan medföra att det blir problem med att finansiera
sjukvården och annan offentlig verksamhet utan att höja skattekvoten
summan av de direkta och indirekta skatterna i förhållande till

vilket

bruttonationalprodukten.

4.3

Utvecklingen

Den ekonomiska

tillväxten

av

statens

tillsammans

finanser

med de budgetförstärkande

enligt regeringen att
finanser.
Fram mot sekelsuccessivt leda till en förbättring
statens
av
skiftet bedöms den ekonomiska krisen vara övervimnen i den meningen
att balans uppnås i både statens och den samlade offentliga sektorns
finanser. Det finansiella
sparandet skillnaden mellan inkomster och

åtgärder som vidtagits

och planeras

kommer

utgifter i den offentliga sektorn beräknas utvecklas från ett underskott
motsvarande 8 procent av BNP år 1995 till ett överskott motsvarande
2010, se figur 4.4. Statens skuldsättning skulden
4 procent av BNP
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utan avdrag for några tillgångar beräknas minska från cirka 85 procent
2010.
av BNP idag till cirka 45 procent av BNP
Figur 4.4 Statens och den offentliga sektorns finansiella sparande
Procent av BNP
10
5
o

J

./
-15
ZOIIIIIIIIIIIIIIIIII
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Offentliga
--

-

sektorn

Staten

Källa: SCB, Finansdepartementet,Landstingsförbundet och egna bedömningar.

4.4

Utvecklingen
kommunernas
mot

4.4.1

landstingens

av

och

konsumtionsvolym

år 2010

Förutsättningar

I det följande redovisas hur det reala utrymmet
för landstingens
respektive kommunernas konsumtion konsumtionsvolym
kan komma
att utvecklas fram till år 2010. Basscenariot baseras i allt väsentligt på
de antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen som redovisats i avsnitt 4.2.4 regeringens basaltemativ samt det aviserade
kravet på en kommunal ekonomi i balans före sekelskiftet se avsnitt
4.2.3.

Vidare

har statsbidragen

till

landstingen

och kommunerna
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oförändrade
under hela planeringsperioden
antagits var nominellt
oförändrade
1994-2010
trots att överenskommelsen
om nominellt
statsbidrag mellan regeringen och kommun- och landstingsförbunden
endast omfattar åren 1997 och 1998.
redovisas
Som en jämförelse till basscenariot för landstingssektom

konsumtionsutrymmet
Denna bedömning
under planeringsperioden.
rapport landstingens
som utförligt redovisas i Landstingsförbundets
från
resultatet
kraftigt
vad beträffar
ekonomiMaj 96 avviker
bedömning

Landstingsförbundets
kommer att utvecklas

basscenariot.

Skillnaden

beror

inte

av

hur

på olika

utan främst
de specialdestinerade statsbidragen

samhällsekonomiska

utvecklingen

om den
olika uppfattningar

antaganden

i utgångsläget samt
och material
vårdens
personal
på
priset
resurser
av
etc. kommer att påverka den reala konsumtionsutvecklingen.
Beträffande nivån på statsbidragen skiljer drygt 2 miljarder kronor
uppgifter från Finansdepartemenmellan basscenariot som baseras
bedömning. Inom ramen för denna
tet och Landstingsförbundets
om nivån
hur utvecklingen

utredning

har det inte varit möjligt

statsbidragen.

Berörda

departement

att klara ut den exakta nivån på
och myndigheter arbetar vidare

med ñågan.
När man beräknar hur utrymmet för den kommunala konsumtionen
från år till år är det nödvändigt att beakta effekterna av
förändras
stiger med 4 procent
förändrade löner och priser. Om lönekostnadema
vård och omsorg
det
den
uppenbart att
och priserna med 2,5 per år är
som man får ut av varje IOO-lapp sjunker över tiden.
Beroende på hur man viktar effekterna av förändrade löner och
priser urholkas varje IOO-lapp olika över tiden. I Landstingsförbundets
kalkyler har förhållandet mellan löner och priser grovt förenklat viktats
till 90/10 medan motsvarande vikt i basscenariot för landstingssektom
för kommunerna.
Vikten
70/30 75/25
ligger i storleksordningen
90/ 10 ger en deflator det man skriver ned IOO-lappen med på 3,9
procent om lönerna ökar med 4 procent och priserna med 2,5 medan
deflatom vid vikten 75/25 blir 3,6 procent.
Vid identiska bedömningar i fråga om landstingens intäktsutveck-

ling ger således Landstingsförbundets kalkyler med automatik ett sämre
Det som framför allt
utfall vad beträffar den reala resursutvecklingen.
skiljer Landstingsförbundets bedömning från de antaganden som gjorts
i basscenariot
är att kostnaderna för inköpta varor och tjänster förbmkningen
antagits bli något högre, bl.a. som en följd av att lönerna
förbrukningen
bedömts få ett något större genomslag på priset
än
konsumentprisema.
såväl basscenariot som
Det bör understrykas att bedömningama
bedömning
Landstingsförbundets
är osäkra, särskilt vad beträffar
utvecklingen efter sekelskiftet. Det överskuggande problemet när det
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gäller

det framtida
för offentlig
konsumtion
utrymmet
är arbetslösheten. De stora offentliga underskotten beror i allt väsentligt på
att
över en halv miljon människor är öppet arbetslösa eller sysselsatta i

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När lågkonjunkturen slog till ökade
statens utgifter samtidigt som inkomsterna minskade. Hur stor del
av
statens underskott som försvinner i den väntade konjunkturuppgången
beror på vilken bana återhämtningen tar och även på takten i förloppet.
Om den ekonomiska tillväxten blir hög, arbetslösheten snabbt minskar
och realräntoma
sjunker, försvinner
en större del av underskottet
automatiskt.

Om däremot den ekonomiska

i långsam

takt,

arbetslöshet

med

en förhållandevis
och höga realräntor,
krävs

återhämtningen framskrider
låg tillväxt,
fortsatt
hög
ytterligare
besparingar och

inkomstförstärloiingar

för att minska underskottet. Risken finns då att
under lång tid framöver fastnar i ett läge där
obalansema
på arbetsmarknaden
och i de offentliga
finanserna
förstärker varandra.
den svenska

4.4.2

ekonomin

Utvecklingen

av

landstingens

konsumtionsvolym
Resultatet av bascenariot, som baseras på
ovan nämnda antaganden,
innebär att genomsnittslandstinget
behöver minska sin kostnadsvolym
med cirka 6 procent realt 7,5 miljarder kronor för hela landstingssek-

tom

under perioden 1994-2000 för att uppnå ekonomisk balans,
se
figur 4.5. För enskilda landsting handlar det
om både större och mindre
neddragningar. Om samhällsekonomin
därefter utvecklar sig i den takt
som basscenariot förutsätter bör det som framgår av figuren finnas ett
visst utrymme för att åter öka konsumtionen
en bit i på 2000-talet.
Under gynnsamma förhållanden
handlar det bara om en real neddragning på 2 procent, drygt 2 miljarder kronor fram till år 2010.
Om hälso- och sjukvården skulle behålla sin relativa andel
av landstingfrån år 1994 71 procent
ens totala verksamhet
minskar således
utrymmet för konsumtion
av hälso- och sjukvård exklusive tandvård
med cirka 5,4 miljarder kronor fram till år 2000.
Landstingsförbundets bedömning innebär att konsumtionsvolymen
for hälso- och sjukvård skulle behöva minska med med drygt 9
procent
realt cirka 8 miljarder kronor under perioden 1994-2000. Därefter
bedöms konsumtionsutrymmet
öka med cirka 0,5 procent
per år.
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Figur 4.5 Utvecklingen av landstingens konsumtionsvolym 1994-2010
Index korrigerat för huvudmannaskapsförändringar där 1994 100.
Varje procentenhet svarar mot cirka 900 miljoner kronor om man enbart ser till
hälso- och sjukvård
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HSU

Landstingsförbundets

bedömning

bedömning från bassom främst skiljer Landstingsförbundets
nivån
på statsbidragen
4.4.
scenariot är som tidigare nämnts avsnitt
löner och
förändrade
effekterna
i utgångsläget samt de samlade
av
priser över tiden.
I vilken mån det framtida konsumtionsutrymmet
svarar upp mot den
redovisas i avsnitt 5.5.
demografiskt betingade behovsutvecklingen

Det

och sjukvård.

Baskalkyl

för landstingens

hälso-

4.4.3

Utvecklingen

av kommunernas

konsumtionsvolym
resurser innebär basav kommunernas
dra ned sin konsumbehöva
skulle
scenariot att genomsnittskommunen
tion med cirka 6 procent realt l 1-12 miljarder kronor för kommunsektom som helhet under perioden 1994-2000 för att uppnå balans i
ekonomin, se figur 4.6. Under perioden 2001-2010 bedöms konsumtionsutrymmet öka med cirka l procent. Att utrymmet för kommuner-

När

det gäller utvecklingen

efter sekelskiftet inte bedöms öka i samma takt som
nas konsumtion
sannolikt behöver
hänger
landstingens
samman med att kommunerna
Mycket talar
medges.
förbättra sitt finansiella sparande när utrymme
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for att det finansiella sparandet i kommunerna
under hela planeringsperioden.

kommer

att vara negativt

Om äldreomsorgen behåller sin relativa andel
av den kommunala
verksamhet under planeringsperioden cirka 25 procent eller drygt 50
miljarder kronor innebär det således att utrymmet för skattefinansierad
konsumtion av äldreomsorg kommer att minska med cirka 3 miljarder
kronor. Vad detta kommer att innebära med tanke på att antalet äldre
över 85 år förväntas öka med cirka
redovisas i avsnitt 5.5.2.

40 procent

fram

till

år 2010

Figur 4.6 Utvecklingen av kommunernas konsumtionsvolym 1994-2010
Index korrigerat for huvudmannaskapsforändringar där 1994 100.
Varje procentenhet svarar mot cirka 2 000 miljoner kronor 500 miljoner kronor
om man enbart ser till äldreomsorgen.
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betyder

den

demografiska

utvecklingen

Innehållet
i korthet:
Under perioden 1994-2010 beräknas folkmängden öka ñån 8,8 till 9,2 miljoner invånare enligt Statistiska
Centralbyrån. Antalet invånare över 85
beräknas öka med cirka
40 procent medan antalet små bam 0-4 år beräknas minska med
cirka 15 procent.
Om man multiplicerar
befolkningen i olika åldersgrupper med
i respektive åldersgrupp ökar kraven på
per capitakonsumtionen
resurser till landstingens hälso- och sjukvård med 5-6 procent
under planeringsperioden
1994-2010.
Motsvarande
ökning för
kommunemas
äldreomsorg uppgår till drygt 19 procent.
Eftersom kommunsektoms resurser beräknas minska med cirka
6 procent realt mellan 1994 och 2000, för att därefter öka något,
uppstår ett gap mellan behov och resurser. År 2000 beräknas det
demografiskt betingade gapet inom landstingssektom till cirka 8
procent eller cirka 7 miljarder kronor i 1994 års priser. För den
kommunala äldreomsorgen beräknas gapet till cirka 16
procent 8
miljarder kronor samma år.
Under perioden 2001-2010 beräknas gapet inom landstingssektom sjunka med knappt 1 miljard till totalt 6 miljarder kronor,
medan gapet för äldreomsorgen beräknas öka till totalt 12 miljarder kronor 24 procent.
För landstingen är således uppgiften att i första hand försöka
reducera kostnaderna
på kort sikt medan kommunerna
har ett
betydande gap att ta itu med både på kort och lång sikt.
En demografisk framskrivning är ett ofullständigt instrument
för att bedöma hur kostnaderna för vård och
omsorg kommer att
utvecklas
över tiden. Även andra faktorer måste vägas in i den
samlade behovsbedömningen. De faktorer
med
som tillsammans
demografin har avgörande betydelse för kraven på
resurser för
vård och omsorg analyseras i efterföljande kapitel.
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Inledning

I uppdraget till HSU 2000 ingår bl.a. att analysera och bedöma de krav
i kombinautvecklingen
resurser som framför allt den demografiska
hälso- och
ställa
på
tion med medicinteknisk utveckling kan komma att
bör
2010. Enligt direktiven
sjukvården under perioden fram till
äldre.
tyngdpunkten ligga
en bedömning av resurskraven för de
Uppdraget skall bl.a. ses mot bakgrund av att tidigare svenska
sjukvården
studier har visat att merparten av de resurser som tillförts
de senaste decennierna har utnyttj ats av den äldre delen av
Förklaringen
är inte enbart att de äldre har blivit fler.
befolkningen.
och de medicinska framstegen har också
Den ökade medellivslängden
haft mycket stor betydelse för sjukvårdskostnademas utveckling när det
under

gäller de äldre.
I det följ ande redovisas vilka krav på resurser för hälso- och
kan komma att ställa
sjukvård som den demografiska utvecklingen
har en betydan2010. Genom Ädelrefonnen
under perioden fram till
till komlandstingen
från
förts
och
vården
över
de del av
omsorgen
kommunernas
innefatta
valt
därför
även
har
att
munerna. Kommittén
betyder
äldreomsorg i analysen av vad den demografiska utvecklingen
och
omsorg.
när det gäller kraven på resurser till vård
Det bör framhållas att de studier som redovisas i detta kapitel enbart
En demografisk
förändringar.
beaktar effekterna
av demografiska
framskrivning av kostnadema för t.ex. hälso- och sjukvård, innebär att
under den aktuella planeringsperioden först multipliceman för olika
i olika åldersgrupper med konstanta kostnader per
befolkningen
rar
åldersgrupp. Summan av de erhållna värdena för
i
respektive
capita
beräknade
svarar mot den demografiskt
ökar
kostnaderna
Om
över tiden
totalkostnaden för de studerade åren.
förändrats
ålderssamrnmansättningen
har antingen folkmängden ökat,

repektive

åldersgrupp

åldersgruppema
så att andelen invånare i de mest kostnadskrävande
således att den
förutsätter
blivit fler, eller både och. Framskrivningen
hälso- och sjukvård som bedrivs idag även framledes sker på samma
sätt och till samma kostnad per capita i olika åldrar som idag. Progstorlek,
i befolkningens
nosen tar endast hänsyn till förändringar
faktorer
andra
från
alla
och
bortser
och
dödlighet
åldersammansättning
som kan tänkas påverka utvecklingen.
diskuSvaghetema och begränsningarna i en sådan framskrivning
teras i kapitel
med
framskrivningen
den demografiska
I kapitel 8 kompletteras
analyser och bedömningar av de krav på resurser som kan komma att
genereras av ett förändrat
utvecklingen.

sjukdomspanorama

och den medicintekniska
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I kapitel 9 diskuteras olika faktorer som har betydelse för kraven
resurser vad beträffar kommunernas vård och omsorg.
Möjligheterna
att tillgodose de krav
resurser som en åldrande befollcning nya medicinska metoder och andra vårdmässiga möjligheter
,
skapar beror också på samhällets ekonomiska förutsättningar,
vilka

utförligt

belysts i kapitel

5.2

Konsumtionen

5.2.1

Landstingens

per

hälso-

capita

och

sjukvård

Kommitténs uppgifter vad beträffar hälso- och sjukvårdskonsumtionen
per capita bygger på uppgifter från Malmöhus läns landsting MLL.
Uppgifterna
har korrigerats för att svara mot genomsnittet
för riket.
I MLL:s patientadminsistrativa
datasystem PAS har varje individ
ett krypterat personnummer. Samtliga vårdkontakter
i öppen och sluten
vård registreras med en diagnos enligt ICD-9 International Classification of Diseases. Varje läkarbesök, vårdtillfalle,
vårddag och operation
ges en kostnad.

Kostnaderna
bl.a. såtillvida
är differentierade
att
har en högre styckkostnad än länssjukvården,
som i
sin tur har ett högre á-pris än länsdelssjukvården. Ur databasen är det
möjligt att erhålla uppgifter om förekomsten av olika sjukdomar avser
individer med sjukvårdskontalct,
totalkostnadema
samt kostnademas

regionsjukvården

fördelning

på olika diagnoser, vårdfonner,
kön och åldersgrupper.
Prevalens sjukdomsforekonrst,
vård och vårdkostnader
för vårdtunga
grupperi MLL redovisas i bilaga
Redovisningen innefattar också en
utförlig beskrivning av den använda metodiken.
Det kostnadsbegrepp som MLL tillämpar i sitt patientadministrativa
datasystem avser en direkt vårdkostnad.
I vårdkostnaden
ingår inte
kostnader
för forskning och utveckling
samt ambulanstransporter
kostnader som normalt ingår i det kostnadsbegrepp kostnader för
egen
konsumtion som Landstingsförbundet tillämpar vid kostnadsj ärnförelkostnadsstatistik
kan
ser mellan landstingen. Ur Landstingsförbundets
vidare utläsas att MLL:s kostnader för
konsumtion
understiger
egen
genomsnittskostnaden
för riket med drygt 9 procent. För att korrigera
för den lägre kostnadsnivån
nader

och kostnader

för

i MLL,

och för skillnaden

mellan vårdkost-

har de kostnader som
egen konsumtion,
redovisas i tabell 5.1 nedan skrivits upp med 28 procent i förhållande
till MLL:s vårdkostnader.
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för de
av tabellen separeras kostnaderna per capita
invånare.
för övriga
som avlider under året från per capita-kostnadema
till detta är att kostnaderna för vården i livets slutskede det
Motivet
sista levnadsåret
tar en stor del av hälso- och sjukvårdens resurser i
anspråk 10 procent av landstingens totala kostnader för hälso- och
i dödligheten,
och att beräknade förändringar
sjukvård
som t.ex.
genomslag
få
kommer
allt
längre,
lever
de
äldre
stort
innebär att
att
kostnader för de som
Landstingens
resursanspråken.
de framtida
Som framgår

sjunker som framgår av tabellen med stigande ålder.
i MLL, jämfört med riket som
För den något lägre kostnadsnivån
särskild
helhet, korrigeras
som ovan nämnts med hjälp av en
uppräkningsfalctor. När det gäller kostnademas fördelning mellan olika
jämförbart underlag. Även om jämförande
åldersgrupper råder brist
avlider

studier

med kostnadsdata

Bohuslandstinget,

tyder

läns landsting, respektive
från Värmlands
mellan olika
kostnadsfördelning
MLL:s
att
någorlunda representativ för riket som helhet

torde vara
bör redovisade sifferuppgifter

åldersgrupper

betraktas

med ett visst mått av osäker-

het.
Tabell 5.1 Hälso- och sjukvårdskonsumtionen
per capita år 1994
invånare i landstingssektom
övrig
respektive
avliden
konsumtion
Kronor egen
per
per
Ålder

0-4

avlidna
9 880
Sistalevnåret 410 500

5-14
3 990
133000

15-44

45-64

65-74

7 000 9 330 15700
186000 174800 140800

75-84

85-w

9 220
21 800 22 470
92 700 60 860 105560

Källa: MLL uppräknat till riket.
Det bör särskilt framhållas att de vårdkostnader som redovisas i tabell
Vidare bör
och inte vårdbehov.
vårdkonsumtion
5.1 avspeglar
vårdkonsumtionen
påpekas att redovisningen endast avser
per capita

sjukdomsgrupper,
framför allt sjukdomar som drabbar äldre människor, är kommunens
kostnader högre än landstingens. Det betyder således att redovisningmåste kompletteras med
en av sjukvårdskonsumtionen i landstingen
för vård och omsorg i
kostnaderna
redovisning
motsvarande
av
kommunerna för att ge en heltäckande bild av den totala vårdkonsumtionen i de olika åldersgruppema.
i olika åldersgrupper

i landstingen.

För åtskilliga

Totalt

SOU

5.2.2

1996:

163

Kommunernas
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äldreomsorg

Kommunernas
kostnader bruttokostnader
exklusive interna kostnader for äldreomsorgen uppgick enligt SCB till knappt 53 miljarder
kronor år 1994. Inklusive interna kostnader kostnader
som debiteras
internt mellan olika kommunala förvaltningar
uppgick kostnaderna
till cirka 59 miljarder

kronor.
När det gäller kostnademas fördelning mellan olika åldersgrupper
finns överhuvud taget ingen officiell statistik att tillgå. De
per capitakostnader som kommittén använt i den demografiska framskrivningen
av äldreomsorgens kostnader bygger i allt väsentligt på material från
SCB Räkenskapssammandrag för kommuner och de nomikostnader
för olika åldersgrupper som härleddes inom
ramen för Strukturkostnadsutredningens arbete SOU: 1993:53. Dessa uppgifter bygger
i sin tur på data från den s.k. ÄSIM-studien
kommuner.

i Solna och Sundbybergs

Kostnaderna
per capita för de som avlider under året separeras
från per capita-kostnadema
för övriga invånare. Motivet till detta är
som tidigare nämnts att kostnaderna för vården i livets slutskede det
sista levnadsåret tar en stor del av vårdens
resurser i anspråk knappt
20 procent av äldreomsorgens totala kostnader och att beräknade
förändringar i dödligheten, som t.ex. innebär att de äldre lever allt
längre, kommer att få stort genomslag på de framtida
resursanspråken. Denna uppdelning har möjliggjorts
genom att miljö- och
samhällsmedicinska
sektionen vid Mahnöhus
läns landsting har
genomfört
en särskild studie: i fem kommuner angående vård- och
omsorgskostnader under det sista levnadsåret. Studien har genomförts

på uppdrag av HSU 2000 och Socialstyrelsen.

1 Lagergren M, 77:eASIM-system
- A tool for monitoring, evaluation and
planning of the long term care for elderly and disabled people. Stockholm
1994
2 ÄDELutvärderingen 95:9,
Vård- och omsorgskostnader under det sista
levnadsåret. Socialstyrelsen
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Tabell 5.2 Konsumtionen per capita inom äldreomsorgen år 1994
Kronor egen konsumtion per avliden respektive per övrig invånare i
kommunerna

Ålder

45-64

65-74

75-84

avlidna
Sista levnåret

0 6600
9600 43 270

34 400
98 000

85-w

Totalt

5000
141600
173 300 99 000

Källa: MLL och Strukturkostnadsutredningen
för
inom
studier
uppföljande
ramen
som genomfördes
underStatsbidragsberedningens arbete SOU 1994: 14 indikerar att
torde vara representativt för
laget från Strukturkostnadsutredningen
mellan olika
fördelning
riket som helhet vad avser kostnademas
åldersgrupper, vilket är nödvändigt for att åstadkomma en någorlunda

De

korrekt

frarnskrivning.

För skillnader

i kostnadsnivå

jämfört

med

har en korrigering
orts med hjälp av en
genomsnittskommunen
bör
påpekas
Vidare
att de kostnader per
särskild uppräkningsfalctor.
i
slutrapporter
Ädelutvärderingens
capita som redovisas i en av
tabell
5.2.
med vad som redovisas i
huvudsak överensstämmer
kostnader per
Som framgår av figur 5.1 nedan är kommunernas
och äldre högre än landstingens, såväl
capita för de allra äldsta 75
kostnaderna för de som avlider under året som för
vad beträffar
Ädelreforrnen.
Som exempel kan
övriga äldre invånare. Detta beror
levnadsåret
ökat med
sista
for
det
kostnader
kommunernas
nämnas att
cirka 50 000 kronor per invånare i pensionärskollektivet
som helhet
drygt
Ädel.
motsvarande
ökning
äldre
och
85
är
För de som är
eller
80 000 kronor, se vidare avsnitt 7.4.2.

3 Lindgren B, Prütz C, Nya förutsättningar, bättre incitament högre
ejfektivitet Slutrapport från Ädelutvärderingen av Ädelrefonnens samhällsekonomiska konsekvenser
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Figur 5.1 Kommunernas
invånare över 65 år
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respektive landstingens kostnader per capita för

200 000

150 000

100 000

50 000

Sanlem.årai kan.SånIevn.
åreti landst. EMixinikom.
65-74

75-84

ENichaiMitä.

85-w

Källa: Egna beräkningar

5.3

Befolkningsutvecklingen

Den förväntade befolkningsutvecklingen
under perioden 1994-2010,
enligt Statistiska Centralbyråns SCB:s
senaste befolkningsprognos,
redovisas i tabell 5.3. Som framgår av tabellen förväntas befolkningen
öka med drygt 400 000 invånare fram till år 2010. I två åldersgrupper
förväntas befolkningen minska, 0-4 åringar respektive 75-84 åringar,
medan

befolkningen

i alla övriga åldersgrupper beräknas öka.
värt att notera i tabellen är den procentuellt
sett stora
ökningen av antalet 85-åringar och äldre samt att antalet bam i åldern
0-4 år beräknas minska med närmare 15 procent under planerings-

Speciellt

perioden

till följd av ett minskat barnafödande.
Den största osäkerheten i prognosen ligger i den bedömda
lingen av bamafödandet.

utveck-
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1994-2010

Tabell 5.3 Befolkningsutvecklingen

År

85-w

Totalt

547 831
583 464
562142
529075

174982
208 090
230 852
246 608

8 816 381
9 014 743
9 136238
9 234 118

71 626

417 737

-3,42% 40,93%

4,74%

75-84

65-74

45-64

15-44

5-14

0-4
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817 302
737519
759 496
920 880

3 529396 2 084 205
3 475 796 2 258001
3 518 172 2 357 228
3 533 292 2 377 014

605 711
559 568
531 510
515 567

1 056 954
1 192305
l 176838
1 111 482

1994-2010 -89 944

54 528

3 896

292 809

103578 -18 756

-14,85%

5,16%

0,11 %

14,05%

12,67%

6,87%

11,99%

40,03%

23,64%

9,27 %

6,21%

1,98%

100,00%

5,59%

12,04%

38,26%

25,74%

9,97 %

5,73%

2,67%

100,00%

1994
2000
2005
2010
Förändring

%
Andel
1994
Andel
2010

Förändring1994-2010 i respektiveåldersgrupp
Andelav befolkningen
Källa: Statistiska Centralbyrån SCB

1 tabell 5.4 nedan redovisas den prognosticerade utvecklingen av antalet
avlidna under planeringsperioden. Som framgår av tabellen är det
och äldre som
85-åringar
framför
allt i den äldsta åldersgruppen
antalet avlidna

beräknas öka över tiden.

Tabell 5.4 Beräknat antal avlidna per år 1994-2010

År

04

5-14 1544

45-64

65-74

75-84

85-w

Totalt

585
643
577
556

124
159
151
139

2 782
2 684
2 580
2 498

10032
10792
11357
ll 143

16777
14250
13690
15749

31762
31 971
29 961
27 247

29 755
35 605
38 801
41 494

91 817
96 104
97117
98 826

1994-2010 -29

15

-284

1 111

-1028

-4 515

11739

7009

-5,0% 12,1% -10,2%

11,1%

-6,1% -14,2%

39,5%

7,6 %

1994
2000
2005
2010
Förändring

%

Källa: Statistiska Centralbyrån SCB
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5.4

Det

Vad betyder

demografiska

den demografiska

trycket

I det följande redovisas vilka krav på
resurser som den demografiska
utvecklingen beräknas generera inom landstingens hälso- och sjukvård
respektive den kommunala äldreomsorgen
tidigare nämnts
enbart tar hänsyn till förändringar
mansättning och dödlighet.

5.4.1

Den

demografiska

resursanspråken

om man som
i folkmängdens storlek,

ålderssam-

utvecklingens inverkan
i landstingssektom

på

Som framgår av tabell 5.5 nedan beräknas landstingens kostnader för
hälso- och sjukvård öka med 5,5 procent under perioden 1994-2010
om
enbart demografiska förändringar tillåts påverka utvecklingen. Om
man
tar hänsyn till att folkmängden beräknas öka med 4,7 procent under
planeringsperioden handlar det bara om en total kostnadsölcning på 0,8
procent se indexkolunmen
över kostnadsutvecklingen per invånare.
Drygt 40 procent av ökningen beräknas äga
rum under perioden 200520 1
Tabell 5.5 Den demografiska utvecklingens betydelse for kraven på
resurser
till landstingens hälso- och sjukvård
Miljarder kronor, 1994 års priser, bruttokostnader rensadefrån interna kostnader
År

0-4 5-14 15-44

45-64 65-74 75-84

1994
2000
2005
2010

6,2
5,8
5,5
5,3

85-w Totalt

Index

Kr/inv Index/inv
10322
10283
10278
10407

4,2
4,8
4,7
4,5

25,2
24,8
25,1
25,2

21,2
22,8
23,9
24,0

14,9
13,3
13,6
16,5

14,2
15,0
14,4
13,5

5,1
6,0
6,7
7,1

91,0
92,7
93,9
96,1

100,0
101,9
103,2
105,6

-0,9 0,3
-14,5 7,1

0,0
0,0

2,9
13,7

1,6
10,7

-0,7
-4,9

2,0
39,2

5,1
5,6

5,6

100,0
99,6
99,6
100,8

Förändring
1994-2010
%

85,4
0,8

Källa: Egna beräkningar
De demografiska effekterna

har blivit alltmer uppmärksammade
i den
debatten under senare år både i Sverige och i andra
länder. De ekonomiska effekterna för hälso- och sjukvården
av en ökad
andel äldre i befolkningen beskrivs ofta i dramatiska
tenner och
innebörden är vanligtvis att vi har att vänta
stora utgifter i framtiden.
Den demografiska framskrivning
som redovisats ovan tyder
att

sjukvårdspolitiska

0,8
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denna oro är betydligt överdriven när det gäller landstingens hälso- och
under förutsättning
sjukvård
att kostnaderna per capita inte ökar
kraftigt. I sammanhanget bör dock understrykas att förutsättningarna
varierar regionalt över riket.
inte får så stort
till att en allt äldre befolkning
Förklaringen
och
för
hälsosjukvård
kostnader
landstingens
är Ädelgenomslag
ÄDEL
år
50
drygt
refonnen.
Före
procent av
tog de som är över 65
landstingens sjukvårdsresurser i anspråk, se figur 5.2. Efter ÄDEL har

sjunkit till knappt 38
andel av sjukvårdkostnadema
procent. För de som är 75 år och äldre har motsvarande andel sjunkit
från 37 till 21 procent.

pensionäremas

Figur 5.2 Olika åldersgruppen andel av landstingens kostnader för hälsooch sjukvård före och efter ADEL
30-

0-4

5-14

15-64

Före ÄDEL

Källa: Malmöhus läns landsting

45-64
Ålder

65-74

75-84

Efter ÄDEL

85-W
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demografiska

Den

kraven

på

utvecklingens
till

resurser

den demografska

inverkan

på

den kommunala

äldreomsorgen
En

demografisk

äldreomsorgen

framskrivning
resulterar

av kommunernas
framgår av tabell

kostnader
5.6

för

nedan

i en
som
kostnadsökning på drygt 10 miljarder kronor eller 19,4 procent mellan
1994 och 2010. Av denna ökning kan 5 procentenheter tillskrivas
en
förväntad
och 14 procentenheter
folkmängdsölcning
en åldrande

befolkning. Det faktum att befolkningen blir allt äldre kommer således
få genomslag
i den kommunala
sektorn, inte i
att i huvudsak
landstingssektom
se avsnitt 5.4.1 och figur 5.2 ovan angående
effekterna av Ädelreforrnen.
Tabell 5.6 Den demografiska utvecklingens betydelse för kraven på resurser
till kommunernas äldreomsorg.
Miljarder kronor, 1994 års priser, bruttokostnader rensadefrån interna kostnader
År

45-64

65-74

75-84

85-w

Totalt

Index

Kr/inv

0,1
0,1
0,1
0,1

6,1
5,4
5,5
6,7

20,9
22,1
21,2
19,9

25,7
30,6
33,9
36,2

52,7
58,2
60,8
62,9

100,0
110,4
115,4
119,4

5
6
6
6

0,0
11,1

0,6
10,8

-O,9
-4,5

10,5
40,9

10,2
19,4

19,4

1994
2000
2005
2010

Index/mv

978
456
654
816

100
108
111
114

838,5
14,0

14

Förändring
1994-2010

%

Källa: Egna beräkningar
Av tabellen

ovan kan utläsas att drygt hälften av den sammanlagda
ökningen på drygt 10 milj arder kronor infaller före sekelskiftet. Vidare
kan konstateras att det framför allt är kostnaderna för de allra äldsta
och äldre som beräknas öka + 10,5 miljarder kronor.
förändringarna
i övriga åldersgrupper tyder
minskade
av
i
språk storleksordningen 300 miljoner kronor.

85

Summan
resursan-

Av tabellen kan vidare utläsas att de som är 85 år och äldre tog i
anspråk cirka 49 procent av de totala kostnaderna för äldreomsorgen
år 1994. Denna andel beräknas öka till 58 procent år 2010.
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Baskalkyl

för hälso- och sjukvården i
analyser av förutsättningarna
i en s.k. baskalkyl. I
tar sin utgångspunkt
ett längre tidsperspektiv
baskalkylen antas att landstingens framtida utgifter för hälso- och sjukutgifter för äldreomsorg, kommer att
vård, respektive kommunernas
Kommitténs

utvecklingen
svara mot de krav på resurser som den demografiska
komi
allt
väsentligt
intäkterna
dessa
Vad
beträffar
antas att
genererar.
i
redovisats
kapitel
med
vad
tidigare
utveckla
i
enlighet
sig
som
mer att
4 angående det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet. Beräkningarna
metoder

bygger således på att morgondagens produktionsmellan offentlig, privat och informell tjänsteär således en
att se ut som dagens. Baskalkylen

och fördelning

sektor kommer
förlängning av nuet in i framtiden.
Med baskalkylen som utgångspunkt
framtidsbilder
i efterföljande kapitel.

5.5.1

Baskalkyl

för

diskuteras

landstingens

ett antal alternativa

hälso-

och

sjukvård
i avsnitt 5.4.1 innebär den
av vad som redovisats
utvecklingen att kraven på resurser för den hälso- och
finansierar
sjukvård
inklusive de landstingsfiia
som landstingen
kommunerna beräknas öka med 5,5 procent fram till år 2010. Om man
för
till det beräknade
ställer denna ökning i relation
utrymmet
Som

framgår

demografiska

under planeringsperioden
konsumtion
landstingskommunal
avsnitt
finner
det
uppstår
4.4.2
ett gap mellan behov av resurser som
man att
liggeri storleksordningen 8-11 procent eller 7- 10 miljarder kronor fram
till år 2000, se figur 5.3. Därefter beräknas gapet minska med cirka en

procentenhet eller med knappt

l miljard

fram till

2010.
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Figur 5.3 Behov och resurser inom hälso- och sjukvården 1994-2010
Index där 1994 lOO varje procentenhet motsvarar cirka 900 miljoner kronor
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Resurser Lf

Det större gapet från och med
1998 och framåt uppstår, som framgår
figuren,
Landstingsförbundets
av
om
prognoser vad beträffar den reala
slår in. Det som skiljer Landstingsförbundets
resursutvecklingen
bedömning angående resursutvecklingen från basscenariot handlar, som

tidigare nämnts, bl.a. om nivån på de specialdestinerade statsbidragen
i utgångsläget samt effekterna av löne- och prisutvecklingen
över tiden.
Gapet beror i allt väsentligt
på den svaga intäktsutvecklingen
i

landstingen fram till sekelskiftet,
förstärkande

åtgärder
ñnansema.

de budgetsom i sin tur bl.a. beror
och
för
vidtagits
planeras
att
som
sanera de

offentliga
Om landstingen skall uppnå balans i ekonomin fram till sekelskiftet
står således landstingen
vilket det aviserade balanskravet förutsätter
inför uppgiften
för hälso- och sjukvård
att reducera kostnaderna
motsvarande gapet mellan behov och resurser, eftersom intäkterna skall
balansera utgiltema.

Det bör i sammanhanget påpekas att det redovisade gapet avser genomsnittslandstinget.
I verkligheten kan gapet vara
både större och mindre eftersom det föreligger stora skillnader när det
gäller ekonomin i utgångsläget mellan olika landsting.
På längre sikt bör sanerade statsfmanser
nomisk tillväxt

succesivt

finanser.

I baskalkylen

nominellt

oförändrade

i kombination
med en ekokunna leda till en förbättring
landstingens
av
har statbidragen till kommunsektom
antagits

under hela planeringsperioden

1994-2010.
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förutsätts
1995 års Långtidsutredning
att statbidragen efter sekelskiftet utvecklas i ungefär samma takt som den kommunala konsumtionen med hänvisning till att demografiska förändringar väntas medföra
att servicebehoven ökar.
efter sekelskiftet
Det bör understrykas att resursutvecklingen
är

mycket osäker. Baskalkylen förutsätter att statsfmansema saneras fram
blir relativt hög och att arbetslösheten
till år 2000, att tillväxten
ekonomiska
minskar. Om den
återhämtningen däremot framskrider i
långsammare takt med fortsatt hög arbetslöshet och höga realräntor
finns

för att åtgärder kommer att krävas som ytterligare
utrymmet för offentlig konsumtion.
intäktemas
råder också en viss osäkerhet vad beträffar

det risk

begränsar
Det

på kort sikt.

utveckling

Enligt Riksskatteverkets

för inkomståret
preliminära taxeringsutfall
inkomsten med 2,01 procent, vilket
lägre än tidigare prognoser. För landstingen

1995 ökade den beskattningsbara

är cirka l procentenhet
på cirka 700 miljoner
innebär detta ett intäktsbortfall
uppgår till knappt
svarande bortfall för kommunerna

kronor.

Mot-

1,5 miljarder

av detta utfall har korrigerats i basscenariot.
bör också än en gång understrykas
att den här
redovisade behovsutvecklingen
endast avspeglar de krav på resurser
Som framgår av
utvecklingen.
som genereras av den demografiska
För effekterna

kronor.

I sammanhanget

har den
framskrivning,
av en demografisk
hittills varit en dålig prediktor för hur
utvecklingen
kommit att utvecklas över tiden. Även andra
sjukvårdskostriadema
in
faktorer måste vägas
i den samlade behovsbedömningen
se kapitel
Relevansen

kapitel

demografiska

6 och

5.5.2

Baskalkyl

för

den kommunala

äldreomsorgen
Som

i avsnitt 5.4.2 innebär den
av vad som redovisats
kraven
utvecklingen
på
att
resurser för äldreomsorgen
beräknas öka med drygt 19 procent fram till år 2010. Om man ställer
denna ökning i relation till hur utrymmet för kommunal konsumtion

framgår

demografiska

2010 enligt
att förändras under perioden fram till
finner man att det uppstår ett gap mellan behov och
16-17 procent år 2000 8-8,5
resurser som ligger i storleksordningen
miljarder kronor och cirka 24 procent 12 miljarder kronor år 2010,
kan komma

basscenariot

4 sou

1995:4
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se figur 5.4. I sammanhanget bör påpekas att äldreomsorgens andel av
verksamheten
den kommunala
antagits vara konstant under hela
planeringsperioden.
Figur 5.4 Behov och resurser inom äldreomsorgen 1994-2010
Index där 1994 100 varje procentenhet motsvarar cirka 500 miljoner kronor
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står således inför uppgiften att sluta ett betydande gap
Kommunenrna
mellan behov och resurser inom äldreomsorgen både på kort och lång
sikt. Endast en mindre del av gapet kan, som framgår av figuren,
tillskrivas
den svaga resursutvecklingen
fram till sekelskiftet.
Den
faktor

lingen,

som betyder mest för kraven
resurser är befolkningsutveckdär antalet 85-åringar och äldre beräknas öka med cirka 40

procent drygt 70 000 personer under planeringsperioden.
Som framgår av tabell 5.7 fortsätter andelen äldre att öka även efter
år 2010.
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Tabell 5.7 Andelen äldre av totalbefolkningen
Procent

1995
2000
2005
2010
2020
2030

65-w år

75-w år

85-w år

17,40
16,96
16,99
18,73
20,68
21,93

8,40
8,78
8,68
8,40
9,66
11,14

2,05
2,31
2,53
2,67
2,46
3,22

Källa: SCB
På samma sätt som vad beträffar
landstingen bör understrykas att
efter sekelskiftet
resursutvecklingen
är mycket osäker bl.a. med
liksom att den redovisade
på statsbidragens utveckling,
behovsutvecklingen endast avspeglar de krav på resurser som genereras
av den demografiska utvecklingen. Visserligen har överensstämmelsen
varit
mellan den demografiska
och faktiska kostnadsutvecklingen
avseende

äldreomsorgen än inom sjukvården, men under rådande
där serviceinsatsema
inom
omständigheter i kommunema,
hemtjänsten kommit att prioriteras bort till fönnån för mer vårdtunga
kommer morgondagens
omvårdnadstagare,
äldreomsorg med stor
sannolikhet
från
således
Det
sig
dagens.
viktigt att även
skilja
är
att
andra faktorer vägs in i den samlade behovsbedömningen.
Några av de
viktigaste faktorena som tillsammans med demografm kan komma att
påverka utvecklingen diskuteras i kapitel 6 och
Det bör också understrykas att förutsättningarna för att klara av att
sluta gapet varierar betydligt mellan kommunema.
bättre

inom

ekonomiska

SOU
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av

en

demograñsk

framskrivning

Innehållet i korthet:
Demografiska framskrivningar
är ofullständiga instrument för bedömningar av kraven på framtida resurser
för vård och omsorg. Även andra faktorer måste vägas in i

bedömningen.
En minskad
förväntas
till följd av förbättrade
sjuklighet
kostvanor och minskadrökning. Medellivslängden har hittills visat
blir
en ökade trend. Aldre människors hälsa och funktionsförrnåga
allt bättre. Samtidigt medför den medicinska utvecklingen att allt
fler människor lever längre med sina kroniska sjukdomar.
Ökade
sociala klyftor och en fortsatt hög arbetslöshet kan leda till ökad
sjuklighet.
Efterfrågan på vård och omsorg kan påverkas av avgiftsnivå,
och lägre förväntningar
tillgänglighet
om att få hjälp liksom
insatser som kan stödja egenvård. Medicinska framsteg skapar nya
behov och en ökad efterfrågan.
En ökning av den vård och omsorg som ges av anhöriga, mfl.
kan dämpa resursanspråken. Olika former av samhälleligt stöd till
anhöriga kan främja en sådan utveckling. Samtidigt finns det stora
risker med att lägga ett för stort ansvar på anhöriga.
Den tilltagande resursknappheten kommer att öka spänningen
mellan medborgarnas
krav och förväntningar
och samhällets
förmåga att tillgodose dessa. Resultatet kan bli att en växande
andel av vårdeñerfrågan,
framför allt hos resursstarka grupper,
vänds mot den privata
sektorn via privata
och
sjukvårdsomvårdnadsförsälcringar.
Resursknappheten ställer också vård- och omsorgssektom inför
Krav ställs på mer omfattande
ett starkt förändringstryck.
förändringar av sjukvårdsstrulcturen. Teknologiutvecklingen
ställer
inför stora utmaningar.
sjukvården
Det handlar om att dels
prioritera vilka metoder som bör användas och i vilken omfattning,
dels ta vara på de möjligheter till ökad produktivitet
och effektivitet som den medicinska utvecklingen och informationsteknologin
ger.
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Utvecklingen mot mer öppna vårdforrner ställer ökade krav på
medicinska insatser och omvårdnad i kommunerna,
kvalificerade
ökade resurser. Insatser som medverkar till att
vilket ställer krav
senarelägga tidpunkten för flyttning från det egna till det särskilda
och ökad kostnadsboendet kan bidra både till ökad livskvalitet
effektivitet

6.1

i äldreomsorgen.

Inledning

De demografiska üamskiivningama
av landstingens och kommunernas
redovisats
i
5 är beräkningar av vilka krav
kapitel
som
ställer vid en oförändrad
på resurser som befolkningsutvecklingen
Framskrivningama
ambitionsoch kostnadsnivå.
tar som tidigare
storlek, åldersi
till
förändringar
befolkningens
endast
hänsyn
nämnts
vårdkostnader

sammansättning och dödlighet och bortser från alla andra faktorer som
kan komma att påverka de framtida kraven
resurser för vård och
omsorg.
Konsumtionen

av vård och omsorg per capita ökar kraftigt med
i befolkningen har
stigande ålder. En förändrad ålderssammansättning
således stor betydelse för de framtida kraven på resurser. Kostnaderna
för vården av och omsorgen om de allra äldsta är, som redovisats i
avsnitt 5.2.2, betydligt högre för kommunerna än för landstingen efter
Ädelrefonnen.
Ökningen av andelen mycket gamla i befolkningen är
av särskilt stor betydelse för kommunernas vård och omsorg
under perioden fram till år 2010. Till bilden hör också att utvecklingen
2010.
mot en allt äldre befolkning kommer att fortsätta efter
således

inte varit någon särskilt
Historiskt
har befolkningsutvecklingen
framgångsrik prediktor for hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling.
under perioden
Som exempel kan nämnas att sjukvårdskostnadema
skulle har ökat med 13 procent om den förändrade
1970-1985
äldersstrukturen
varit enda orsaken
De faktiska sjukvårdskostnaderunder denna period var 56 procent. Den största delen av de
sjukvården togs visserligen i anspråk av de
resurser som tillfördes
med en ökad andel äldre
äldre, men den förändrade ålderstrukturen

nas tillväxt

förklarar

bara en mindre del av kostnadsökningen.
skulle således grovt ha underskattat

framskrivning

1 .Sjukvårdskosmader i framtiden
ESO, Ds 1990:39.

- vad betyder åldersfaktorn

En demografisk

utvecklingen

Rapport till

av

SOU

1996: 163

Relevansen

av en demografisk

sjukvårdskostnaderna under den aktuella perioden. På motsvarande sätt
skulle en demograñsk framskrivning
baserad på sjukvårdskostnadema
i slutet av 1980-talet grovt ha överskattat
kostnadsutvecklingen
under
1990-talets
första hälft då kostnadema
minskade samtidigt som de
äldre blev fler och befolkningen

ökade i storlek.

För kommunernas

äldre- och handikappomsorg har den demogravarit mer utslagsgivande. En studiez som gjorts inom

fiska utvecklingen

ramen för Socialstyrelsens Ädelutvärdering visar emellertid att kostnadema för äldre- och handikappomsorgen
under perioden 1984-1994
ökade något snabbare än vad som motiverades av förändringar i den
ålderssüulcturen. En renodlad demografisk framskrivning
skulle således
ha underskattat

kostnadsutvecklingen

inom äldre- och handikappom-

sorgen.
En demografisk

framskrivning
är således ett mycket ofullständigt
instrument för bedömningar av framtida krav på resurser
för vård och omsorg. Som redovisats i kapitel 3 påverkas behovet av
och trubbigt

resurser för hälso- och sjukvård av ett komplext samband mellan olika
faktorer. Befolkningsutvecklingen
är bara en av dessa. Utvecklingen
under de senaste decennierna visar, som nyss framgått, att det samlade
resultatet mätt i kostnader för vård och omsorg, kan komma att avvika

mycket kraftigt från de demografiska üamslcrivningar som baskalkylerna bygger på. Flera faktorer måste således vägas in i bedömningen. I
det följ ande görs en översikt av några faktorer som påverkar relevansen
av en demografisk framskrivning.

6.2

Utvecklingen

sjuklighet,
dödlighet

av

befolkningens

ñinktionsförrnåga

och

Utvecklingen

sjuklighet,
funktionsfönnåga
och
av befolkningens
dödlighet påverkar samhällets framtida behov av resurser för hälsooch sjukvård och omsorg. Hälsan påverkas i sin tur av en mängd
faktorer

i samhället

2 Lindgren B Prütz C, Nya förutsättningar, bättre incitament högre ejfektivitet Slutrapport från Ädelutvärderingen av Ädelreformens samhällsekonomiska konsekvenser.
3 Socialstyrelsen EPC
svarar för den sammanfattande bedömningen i
avsnitt 6.2
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Den minskade

roll i sammanhanget

under
har spelat en viktig
spädbamsdödligheten
hela århundradet. Fram till mitten av 1950- talet var det framför allt
och i andningsorganens
sjukdomar
dödligheten i infektionssjukdomar
allt den
och
fortfarande
det
framför
minskade
Därefter
lcrañjgt.
är
som

dödligheten i åldrarna över 65
som bidrar till att medelökar i Sverige.
En demografisk framskrivning överskattar de framtida resurskraven
om antalet mycket gamla skulle växa långsammare än vad som framgår
av SCB:s prognoser, dvs. om dödligheten inte gär ned i den takt som
antar. För närvarande verkar inte detta särskilt troligt.
prognosen
minskade

livslängden

i Sverige och i andra länder har
gjorda befolkningsprognoser
för de allra äldsta
underskattat
nedgången i dödligheten
Detta ger såles inget stöd för att anta att en demoåldersgruppema.
skulle överskatta de framtida resurskraven.
grafisk framskiivning
Hittills

mestadels

hälsa och funktionsförmåga

De äldres

har förbättrats

kan
framskrivning
som följer av en demografisk
skulle
ned
överskattade
dödligheten
ännu
även
om
vara
snabbare än vad prognosen förutsätter, nämligen om de mycket gamla
kommer att vara friskare och ha mindre behov av hjälp än dagens.
Vissa studier från USA och Sverige pekar
att de äldres funktionsförDe

resurskrav

emellertid

måga successivt har förbättrats, vilket skulle kunna leda till minskade
19944 redovisas också resultat
omvårdnadsbehov. I Folkkhälsorapport
de
till
livet
pekar
lagts
på
är friska, dvs. att sjuklighet
att
som
som
och bristande funktionsfönnåga
förskjuts högre upp i åldrarna.
kan
Det finns flera faktorer som tyder
att den utvecklingen
hos äldre konkomma att fortsätta. Till dessa hör att utbildningsnivån
blir bättre och att morgondagens äldre har vuxit upp under
tinuerligt
betydligt mer gynnsamma förhållanden
än dagens äldre.

Förbättrade
Svenska

levnadsvanor

folket

har också i många avseenden förbättrat

sina levnads-

vanor och därigenom minskat riskerna för sjukdom och för tidig död.
Främst gäller detta att allt färre, både män och kvinnor, röker. Kostvanorna har förbättrats något, t.ex. genom en minskad konsumtion av
mättat fett och en ökad konsumtion
av grönsaker, frukt och bröd.
Alkoholkonsumtionen
och den alkoholrelaterade
ukligheten har också

4 SoS-rapport 1994:9

SOU

Relevansen

1996: 163

minskat sedan 1980-talet. Sveriges inträde i EU befarades

av en demografisk

leda till ökat

missbruk

Så har ännu inte blivit fallet,
grund av lägre alkoholpriser.
men det finns naturligtvis
en risk att öppnare gränser och lägre
En alarmeranalkoholpriser i framtiden leder till ökat alkoholmissbrulc.
de trend är dock att andelen överviktiga
i befolkningen ökar.
Effekterna
förändrade
rökvanor
har redan börjat
av

märkas.

Insjuknandet incidensen i lungcancer bland män har minskat något
och hjärt-kärlsjukligheten
har minskat kraftigt hos både män och
kvinnor. Lungcancerincidensen
bland kvinnor har dock ökat. Dessa
olika mönster för hjärt-kärlsjukdomar
och lungcancer beror på flera
faktorer,
i de olika sjukdomarna
t.ex. att åldern vid insjuknandet
varierar och att risken efter rökstopp reduceras olika snabbt. Enligt
vissa studier reduceras risken för
redan två
åldrar

med 50 procent
ärt-kärlsjukdomar
i lungcancer sker i högre
Insjuknandet
reduceras betydligt
långsammare
än för hjärt-

efter rökstopp.

och risken

kärlsjukdomar.
Rökvanoma

i Sverige bland män och kvinnor i olika åldersgrupper
1995 framgår av figur 6.1.
Kvinnor
i åldern 45-54 år röker eller har rökt i betydligt större

utsträckning
medelåldern

än de äldre kvinnor som nu drabbas av lungcancer, där
för de som f°ar lungcancer är 63 år. Detta innebär att en
fortsatt ökning av insjuknandet i lungcancer kan förväntas om inte
medelålders kvinnor slutar röka. Om cirka 20
kan denna trend
förväntas

brytas eftersom de kvinnor som är yngre än 40 år röker i
utsträckning
Enligt en studie från Svenska
än medelålders.
Gallupinstitutet rökte 75 procent av männen år 1955 och fram till slutet
av 1960-talet rökte mer än hälften av märmen. En del av dessa män har
nu avlidit och många har slutat röka. Drygt 25 procent av alla män,
i åldrarna 16-84 år, har slutat
men knappt 18 procent av kvinnorna
mindre

röka.
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Figur 6.1 Andel i befolkningen
Kön och åldersgrupper 1995
Procent
70
Å
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16-84 år som röker eller tidigare har rökt.
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kommer
förändrade
rökvanor
att slå igenom i det
Fram till år 2010 förväntas en minskad
sjukdomspanoramat.
förekomst prevalens
sjukdomar för män. För
av många rökrelaterade
öka under plakvinnorna
förväntas
den rökrelaterade
sjukligheten

Sammantaget

framtida

neringsperioden. Därefter kan insjuknandet
kvinnor.

komma

att minska

även för

En minskad

till följd av förbättrade
kostvanor
och
sjuklighet
kan således bidra till att en demografisk framöverskattar de framtida resurskraven.

minskad tobaksrökning

skrivning

Ökad ojämlikhet

i sociala

villkor

Tendensen
grupper
människor

till en ökad polarisering i hälsa mellan olika befolkningsverkar i motsatt riktning. Polariseringen
innebär att många

som lever under ekonomiskt
bättre hälsa samtidigt som en ökande

och socialt goda villkor

får allt

andel av befolkningen får leva
under svårare ekonomiska och sociala villkor med allt sämre hälsa som
i hälsa tenderar således att öka och kvinnors
följd. Klasskillnadema

hälsa att utvecklas

mer ogynnsamt

än männens.

Polariseringen

i hälsa
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mellan olika befolkningsgrupper
sociala klyftorna

ökar ytterligare

av en demografisk

kommer att bli ännu starkare om de
och arbetslösheten ligger kvar på en

hög nivå.

Sjuklighetens

och dödlighetens

betydelse för framtida

vårdbehov

förts en internationell
debatt om hur
Det har under en lång följd av
vårdbehovet5.
och
kan
det
framtida
Tre
dödlighet
påverka
sjuklighet
diskuteras. I det första räknar man med
tänkbara utvecklingsaltemativ
att människor lever friska längre än i dag, men att det finns ett "tak" för

medellivslängden.
Sjukdom bland de äldre pressas ihop i ett smalt
så att
åldersintervall
i hög ålder sammanpressning
av sjukligheten
tiden man är sjuk och behöver omvårdnad förkortas figur 6.2. Ett
är att sjukdom i de äldsta åldrarna förskjuts till en
Om livslängden ökar
senareläggning
tidpunkt
senare
av sjuklighet.
och tidpunkten för insjuknandet i samma utsträckning förskjuts uppåt
annat alternativ

i åldrarna kan behovet

av vård och omsorg ändå bli konstant.

Figur 6.2 Schematisk figur över alternativa
sjuklighetens utveckling
Q Friska år

Nya friska år

E

scenarier om livslängdens och

Sjuka år

Nuläge

7//////////////

men

7////////////////

Källa: Folkhälsorapport

1994

innebär att medellivslängden
fortsätter att öka,
Det tredje alternativet
men att sjukdom hos äldre inträffar vid samma ålder som i dag eller att
endast en liten del av den ökade medellivslängden
utgör "friska" år.

5 Fries

Aging, Natural death and the compression of morbidiqy, N Eng J
Med 1980:130.
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Detta skulle innebära en totalt sett längre period av sjukdom i slutet av
livet utökning
av sjuldigheten.
verkar mest
eller vilka av dessa utvecklingsaltemativ
Vilket
sannolika

av sjukligheten med oförändrad
medellivslängd
mot bakgrund av att dödligheten
sjunker i alla åldrar och att mycket talar för att medellivslängden
kommer att fortsätta att öka. Inte heller det tredje alternativet med en
En sammanpressning
verkar

inte realistisk

utökad period av sjuklighet verkar trolig.
Äldre människors
hälsa och funktionsförmåga

blir

allt

bättre.

med en senareläggning av sjukligheten och ett ungefärligt
konstant vårdbehov under de sista åren i livet är inte en orealistisk
utveckling. Det finns dock en rad pardoxer i sjukvården. De medicinska
Alternativet

framstegen medför att allt fler patienter överlever kroniska sjukdomar
och har någon typ av funktionsnedsättning
som kräver medicinska
omvårdnad
insatser och
Sjukvårdens insatser inriktas därför i ökad

på att ta hand om kroniska sjukdomar med multipla
utsträckning
ofta är långa. Detta
orsaker där behandlingen och sjukdomsförloppet
underskattar de
skulle kunna tala för att en demograñsk framskrivning
Ökade sociala klyftor och
framtida
resurskraven.
en fortsatt hög
arbetslöshet

6.3

verkar

i samma riktning.

Benägenheten

att

söka

vård

och

omsorg
En annan faktor som påverkar behoven av och efterfrågan på vård och
omsorg är hur
reagerar på sjukdom, vilken slags hjälp vi söker och
vilka hjälpmöjligheter som finns. Detta visas i figur 6.3 som illustrerar
en dansk undersökning7 av vad som händer i en befolkning under en
tvåveckorsperiod med avseende på sjuklighet och benägenhet att söka
professionell
älp.

6 Gbesemetek,K, Vilken betydelsehar hälso- ach .sjukvårdenför hälsan iSverige
Carlsson,
Rehnberg, C red. Hälsoekonomiska perspektiv: Tolv forskare om
utvecklig, styrning och utvärdering av hälso- och sjukvården, SNS förlag, 1995.
7 DIKEs nationale sundheds- och sygelidshedsundersogelse 1994.

SOU

Relevansen

1996: 163

Figur 6.3 Symtom och besvär i en befolkningVad

av en demografisk

händer under två veckor

73% harbesvärav symtom
ellerobehag

52% hartagitmedicin
33°/oharstorabesvärav
symtomellerobehag
14% harnedsatt
aktivitetsnivå
7°/oharkontaktmed
läkarep.g.a.symtom
l % läggs

Källa: Finn Kamper Jörgensen, DIKE
stora rutan i figuren avspeglar hela den vuxna befolkningen.
Figuren visar att 73 procent har besvär av symtom eller obehag och att
33 procent är mycket besvarade. Hälften av befolkningen
har tagit
Den

medicin under tvåveckorsperioden. En del har nedsatt aktivitet på grund
till arbetet på grund av sjukdom. Det
av sjukdom och kan t.ex. inte
är bara en mindre grupp som söker läkare och mindre än l procent som
blir inlagda på sjukhus.

Utrymme för

en betydande

ökning

av vårdkonsumtionen

Människors

benägenhet att söka professionell hjälp för sjukdom och
varierar
således mycket i befolkningen.
Långt ifrån alla

symtom
sjukdomsepisoder

leder till en kontakt

med läkare eller vårdinrättning.
helt och vidtar inga åtgärder alls,

Många ignorerar sjukdomssymtomen
andra ägnar sig
egenvård, få söker läkare och några alternativ
behandling. Bilden är ungefär densamma i de andra nordiska länderna.
Kvinnor är enligt flera undersökningar mer benägna att söka professio-

nell hjälp än män. Män kan å andra sidan ha lättare att ta emot praktisk
hjälp i hemmet. Stadsbor vänder sig i högre grad än folk i glesbygd till
under senare
sjukvården för olika besvär. Utvecklingen
visar

entydigt

att en ökad

andel

av befolkningen

söker olika

former

av
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finansierad
och att
behandling
som inte är offentligt
kraftigt.
ökar
naturläkemedel
försäljningen av
Den stora variationen människor emellan talar för att attitydema
förändras över tiden. Figur 6.3 illustrerar bl.a. att en ökad benägenhet
hos befolkningen att söka vård för symtom och obehag i samband med
alternativ

ökar på
en sjukdomsepisod skulle bidra till att sjukvårdskonsmntionen
för en
bekostnad
av egenvården. Här finns således ett utrymme
utsträckning
i
befolkningen
större
betydande konsumtionsökning
om
äni dag vänder sig till sjukvården i stället för att förlita sig på egenvård
och självläkning.

går till doktorn mera sällan och äter mindre läkemedel
i många andra länder. Samtidigt är tendensen att vi i
än befolkningen
vänder oss till sjukvården med olika medicinska
ökad utsträckning
problem och skador - och även med problem som egentligen inte
kräver sjukvårdspersonalens kompetens eller sjukvårdens insatser.
än dagens och
Morgondagens patienter har högre utbildningsnivå
Detta
torde därför ha bättre förutsättningar
att ta till sig information.
Svenskarna

talar för att insatser som kan stödja egenvård och som även i övrigt ger
patienten ett större ansvar for sin egen behandling, kan motverka att en
sker.
sådan konsumtionsökning

Opinionsbildning

påverkar

förväntningarna

på sjukvården

verkar i motsatt riktning. Den medicinska utvecklingen
till de möjligheter
är mycket snabb. Ofta knyts starka förhoppningar
och behandlingsläkemedel
till bot och ökad livskvalitet
som nya
massmedier
och olika
via
metoder skapar. Här spelar opinionsbildning
Andra krafter

en stor roll. Detta gäller i synnerhet medicinska framintressen att marknadsföra.
steg som det finns starka kommersiella
genombrott inom medicinen skapar således ofta nya
Teknologiska
behov och en ökad efterfrågan på vård. Detta talar för att den tilltagande resursknappheten under kommande år kommer att medföra en ökad
på vården och
spänning mellan medborgarnas krav och förväntningar
inlressegrupper

samhällets

förmåga

Patientavgiñer

att tillgodose

påverkar

dessa.

efterfrågan

på vård och omsorg

Väl avvägda
påverkas också av patientavgifter.
vårdeftermotiverad
icke-medicinskt
avgiftsnivåer kan motverka en
människor
frågan. För höga avgifter kan å andra sidan bidra till att
läkarbesök
eller att hämta ut
motiverade
avstår från medicinskt
nödvändiga läkemedel av ekonomiska skäl.

Vårdkonsumtionen
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HSU 2000 föreslog i delbetänkandet
SOU 1995: 122 Reform på
recept ett nytt system för högkostnadsskydd och patientavgiñer
för
öppen hälso- och sjukvård och läkemedel. En viktig utgångspunkt för
förslaget var att hitta en rimlig avvägning mellan intresset av att
motverka en icke-medicinskt
motiverad efterfrågan på sjukvård och
läkemedel och intresset av att skydda den enskilde mot höga kostnader.
Regeringen beslutade den 12 september
1996 att överlämna
en
proposition prop. l996/97:27
Läkemedelsförmåner
och läkemedelsförsörjning
bygger i huvudsak på
m. m. till riksdagen. Propositionen
förslagen i delbetänkandet.
Reformen kan således bidra till att dämpa
konsumtionen av sjukvård och läkemedel
om riksdagen beslutar att den
skall genomföras.
Det nya avgiftssystemet inom äldreomsorgen
som ger kommunerna
möjlighet
att i princip tillämpa fri prissättning påverkar sarmolikt
efterfrågan på vård och omsorg. Även om skattningar av priskänsligheten inom äldreomsorgen saknas, är det enligt Socialstyrelsen rimligt
att

anta att de särskilda

boendefonnema

är mindre

känsliga

för

prisändringar än hjälp i eget boendes. Ju mer den enskilde

av hälsoskäl
är bunden vid ett särskilt boende, desto svårare kan det vara att finna
ett bra alternativ
att flytta till även om man uppfattar att avgiftshöjningen är alltför kraftig. Avgiftshöjningar
för de särskilda boendefonnema kan således öka kommunernas intäkter och kan därmed bidra
till att dämpa resurskraven i viss utsträckning.
Höjda avgifter i fråga
om hemtjänsten torde i första hand leda till minskad efterfrågan på
sådana tjänster. Därmed dämpas också kraven på
resurser. Avgiftshöjningar kan således bidra till att en demografisk framskrivning
överskattar de framtida

kraven

Negativa förväntningar
efterfrågan
Negativa

förväntningar

resurser.

på

möjligheterna

att få

hjälp

dämpar

möjligheterna

vård eller hjälp kan
att
på efterfrågan på vård och omsorg.
Socialstyrelsens uppföljning
tyder på att om den
av Ädelrefonnen
enskilde tror eller vet att det inte går att få någon hjälp från kommunen
t.ex. med städning och matlagning
tenderar man att inte heller
efterfråga sådan hjälp utan söker i stället andra lösningar. Som exempel
också ha en återhållande

effekt

8 Lagergren, E, Äldres hjälpbehov och
social hemhjälp. En jämförelse över
tiden, Ädelutvärderingen 96:6, Äldres hälsa, behov och bruk
av service och
vård.
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kan nämnas att efterfrågan på städhjälp upphörde helt i en kommun
som införde regler om att generellt inte bevilja enbart sådan hjälp9.
Begreppet behov är också tänjbart och komplext. Många av dem
som uppgivit att de behöver hjälp med en viss hushållssyssla säger att
de skulle kunna klara den själv "om så vore", dvs. finns det ingen hjälp

många syssloma själva.
är betydligt
att många kommuner under senare
i sina biståndsbedörnningar
inom äldreomsorgen kan

att få klarar relativt
Det förhållandet
mer restriktiva
således få mycket

kraftiga effekter på efterfrågan på kommunal vård
och omsorg. På motsvarande sätt kan minskad tillgänglighet
till vård,
köer
eller
ändrade
bidra
till
prioriteringar,
efterfrågan
t.ex. genom
att
viss sjukvård rriinskar. Effekten kan bli att konsumtionen
av tjänster
som inte kräver sjukvårdens eller äldreomsorgens insatser minskar,
för vilka egenvård är tillräcklig
eller hushållst.ex. sjukdomstillstånd
tjänster som man kan klara själv. Problemet
uppstår när angelägna
behov av vård och omsorg inte kan tillgodoses.
och/eller
biståndsbedömningar
Högre avgifter och mer restriktiva
hårdare prioriteringar
kan leda till att en växande andel av vårdefter-

frågan, framför

allt hos resursstarka

sektorn bl.a. via privata sjukvårds-

vänds mot den privata
grupper,
och omsorgsförsäkringar.
En sådan

utveckling skulle medföra lägre krav på offentliga resurser än vad som
följer av de demografiska framskrivningarna
men kan samtidigt vara
svår att försvara
från järnlikhetssynpunkt.
Ytterst kan en sådan
underminera
finansierade
utveckling
grundvalen för den solidariskt
vården och orrisorgen.

6.4

Alternativ

tillgång till

vård

och omsorg

Offentligt finansierad vård och omsorg är ett sätt att tillgodose behov
s.k. infonnell
som beror på ohälsa och bristande ñinktionsfönnåga.
vård och omsorg, dvs. vård, omsorg och hjälp som ges av anhöriga,
grarmar, värmer mil., kan vara ett alternativ eller komplement till den
vård och omsorg som ges inom de offentliga välfardssystemen.
Inom äldreomsorgen spelar den informella
en stor roll.

Anhöriga

omsorgen volymmässigt
står för den största delen av omsorgen till äldre

9 Socialstyrelsen, Rättstillämpningen inom äldre- och handikappomsorgen,
Aktiv uppföljning 1992.
10 Lagergren E, Äldres hjälpbehov och social hemhjälp. En jämförelse över
tiden. Ädelutvärderingen 96:6, Äldres hälsa, behov och och bruk av service
och vård.
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och handikappade".

Den största delen av anhörigomsorgen
eller sammanboende, varför ensamstående relativt

ges av
sett tar
i anspråk mer offentligt finansierad vård och omsorg än sammanboende. Fortsatta förändringar
i familjestrulduren
med ett stigande antal
ensamstående äldre talar således för att en demografisk framskrivning

make/maka

underskattar

behovet av offentligt finansierad vård och omsorg.
Förmågan att hjälpa begränsas också av den egna skröpligheten.
Förbättrad
hälsa och ñinktionsförmåga
hos de äldre kan således
medföra att makar f°ar större möjligheter
att hjälpa varandra. Den

utjämning i dödlighet som inletts under det senaste decenniet mellan
könen i kombination
med förändrade könsrollsmönster,
kan bidra till
fler
kvinnor
i
framtiden
kan
hjälp av sina män. Detta skulle i viss
att
mån kunna dämpa kraven på offentligt

finansierad omsorg.
att hjälpa anhöriga är mycket hög i det svenska samhället. Många tar på sig ett mycket stort ansvar och stora bördor. Detta
gäller i första hand makar emellan, men även bam framför
allt döttrar
aktivt.
sig
mycket
inom
demensvården
Speciellt
är belastengagerar

Villigheten

ningen

på de anhöriga

mycket stor. Undersökningar
har visat att
villighet att axla dessa bördor år starkt beroende av kvaliteten i relationerna från tiden före sjukdomen. Ökade aspirationer på
och självbestämmande
kan komma att minska
egen livskvalitet
benägenheten att offra sig för en omvårdnadskrävande
anhörig, vilket
skulle ställa krav på större resurser än vad som följer av en demografisk ñamskrivning.
Olika former av samhälleligt stöd till anhöriga kan verka i motsatt
anhörigas

riktning. När det gäller sjukvårdsinsatser
beror anhörigas möjligheter
Tendensen synes här vara att såväl
att bistå också på kunskapsnivån.
patienterna
som deras anhöriga blir kunnigare och mer kapabla att
sköta kroniska tillstånd. Medvetna satsningar
att öka denna kunskap
kan leda till att belastningen på sjukvården minskar samtidigt som
vården blir mer anpassad till de individuella
behoven.
En viktig iakttagelse i frågan om anhörigas insatser,

från bl.a.

jämförande europeiska studier, är att det finns uppenbara risker med att
lägga ett för stort ansvar på anhöriga. Vården från anhörigas sida kan
uppfattas som integñtetskränkande
och den sjukes värdighet och
oberoende

kan ta skada och belastningen på de anhöriga kan leda till
Det är en lärdom som man kan dra från de länder, främst
i södra Europa, där anhörigvården helt dominerar.

utbrändhet.

H Johansson L, Caring for the
next of kin. On informal care of elderly in
Sweden. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertation from the
Faculty of Medicin 330, 1991.
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omsorg är olika
organisationer
etc. Frivillig
verksamhet
inom vård och omsorg har traditionellt
sett relativt
ifrån
den
betydelselös.
långt
i
Sverige även om
begränsad omfattning
är
insatser skulle således också kunna minska
En ökning av frivilliga
belastningen på den offentliga vården.

offentligt
grarmar, frivilliga

alternativ

Ett annat
frivilliginsatser

från

Sambandet

6.5

till

mellan

finansierad

efterfrågan

och

Vårdutbud
vård och omsorg har också ett
och efterfrågan
med vilka resurser som vårdsystemet erbjuder. Detta
omfattning
såväl vårdkonsumtionens
gäller
som dess karaktär.
Sjukhuset beskrivs oña som en vårdmagnet. l upprepade mätningar av
Vårdkonsumtionen
starkt

samband

finner man t.ex. att många patienter som söker på
vårdutnyttjande
kunde ha tagits om hand lika bra eller
akutmottagningar
sjukhusens
och
i andra vårdfonner.
En utbyggd och
bättre på andra mottagningar
primärvård kan bidra till en styrning av vårdeftermer lättillgänglig
och annan specialistläkarvård
resulterar i att fler människor
institution
etc. Behoven av insatser kommer också
eller
på olika sätt beroende på vilken profession
att formuleras
specialitet som får problemet om hand.
i hög grad bestämmer
Det innebär att vårdsystemets utformning
i
framskrivningen
Vårdkonsumtionen.
Genom den demografiska

frågan från sjukhusens akutmottagningar
Fler institutionsplatser

till primärvården.
bor eller vårdas

baskalkylema konserveras denna bild. De framtida kraven på resurser
framstår
som absoluta när de i själva verket till stor del endast
avspeglar det sätt som behov skapas och tillgodoses i dagens vårdsystem. Kostnaderna för alternativa sätt att möta behoven inom ramen
kan avvika avsevärt från de resurskrav
för en förändrad vårdstruktur
Som exempel kan
som genereras av den demografiska framskrivningen.
vården
skett
den
psykiatriska
omstrukturering
den
nämnas
av
som
framskrivning
En demografisk
under de senaste två decennierna.
i och kostnadema
för 1970-talets
baserad på Vårdkonsumtionen
vårdstruktur

skulle kraftigt

ha överskattat

kostnadsutvecklingen

inom

psykiatrin.
Genom den s.k. Psykädelreformen fullföljs nu omstruktureringen
av
för den demografiska
vilket
ändrar förutsättningarna
psykiatrin,
i hälso- och sjukvårdens
Strukturomvandlingen
framskrivningen.
somatiska vård har varit snabb under senare år. Nödvändiga kostnadsminskningar

ställer krav på snabbare och mer omfattande

förändringar
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i sjukhusstrukturen

Primärvården
genomförts.
än vad som hittills
spela en mer central roll i hälso- och sjukvården än tidigare.
år 2010 kan således förväntas skilja sig mycket
Sjukvårdssüukturen
framsknvkraftigt från den sjukvårdstruktur
som den demografiska
förväntas

bygger på. Syftet med omstruktureringen
är att de samlade
resurserna skall kunna användas mer effektivt. Om dessa förhoppningresurskraven
ar infrias överskattar den demografiska frarnskrivningen
ningen

för den hälso- och sjukvård
Hälso-

och sjukvården

som landstingen finansierar.
i landstingen och kommunernas

vård och

kärl. Utvecklingen
är kommunicerande
mot mer öppna
omsorg
vårdformer
innebär ökade krav
kvalificerade
medicinska insatser
och omvårdnad

framskrivning

i kommunerna,
underskattar

vilket

de framtida

medför
kraven

att en demografisk
kommunernas vård

och omsorg. Kraven på ökade resurser kan å andra sidan dämpas i viss
utsträckning genom insatser som senarelägger tidpunkten för flyttningen från det egna till det särskilda boendet.

Vårdkostnader

6.6

som

Vården

genererar

Vårdkostnadema

har också ett samband med vårdsystemet i sig liksom
i vården när man väl blivit patient eller omsorgstagare.
Begreppet hospitalisering
är välbekant sedan länge. Med begreppet

innehållet

avses i första hand den inverkan som en långvarig sjukhusvistelse har
förmågan att klara sig själv. Genom att ta ifrån patienten incitament
och möjligheter att själv sörja för sin livssituation
skapar och vidmakthåller man ett vårdberoende
inte
skulle
ha utvecklats.
som annars
Resultatet
av detta har visat sig när man i samband med avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården försökt föra ut långvarigt
vårdade patienter i eget boende. Denna mera påtagliga hospitaliseringseffekt anses numera ha upphört eller blivit väsentligt reducerad.
En form av hospitalisering uppträder redan när en person förvandlas
från medborgare till patient, särskilt vid intagningen på sjukhus eller
Den vårdsökande inordnas i en patientroll som
annan vårdinstitution.

skapar förväntningar
dant

om att andra skall fatta beslut. Effekten av ett såkan vara positiv om det innebär att patienten
sitt tillfrisknande.
Man talar ibland om den "den vita

överlärnnande

bibringas

tro

rocken"

placebo och avser därmed den läkande
som ett verkningsfullt
effekt som själva läkarrollen utövar. Vanligare torde emellertid vara att
passiviseringen i patientrollen inverkar negativt på patientens hälsa och

funktionsfönnåga.
Speciellt tydligt är detta inom äldreomsorgen, där
det också finns forskningsresultat
som indikerar att institutionsformen
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accelererar i
att utvecklingen
mot ett ökat vårdberoende
med ett åldrande i eget boende, där den gamla behåller
ansvaret för sitt eget liv. En ökad satsning på stöd i det egna boendet
i stället för
institution
skulle således kunna bidra både till ökad
leder

till

jämförelse

livskvalitet

och ökad kostnadseffektivitet

i äldreomsorgen.

för äldre i sig kan leda
att minskat institutionsboende
till minskade vårdbehov jämfört med den demografiska framskrivningDet innebär

där man betonar betydelsen
en. Ett annat medicinskt förhållningssätt,
till
och inflytande
självbestämmande
patientens
rätt
eget
av
ansvar,
och leda till
över vården, kan på samma sätt ge positiva hälsoeffekter
och lägre sjukvårdskostnader.
ett bättre behandlingsresultat
Som tidigare nämnts avsnitt 3.3.2 är det också viktigt att skilja på
och den
initierade primära
den av befolkningen
vårdefterfrågan

vårdeñerfrågan som blir resultatet när patienten sökt sig till
sjukvården. Det handlar om beslut som fattas av sjukvårdspersonalen,
dvs. remisser, provtagningar,
röntgenundersökningar,
recept, terapiform, sjukhusinläggningar
etc. och som patienten i allmänhet har ett

sekundära

under senare år tyder på att
begränsat inflytande över. Erfarenhetema
det finns stora möjligheter att effektivisera vården genom att ifrågasätta
de variationer
i praxis som finns redovisade inom i stort sett alla
områden i sjukvården.
En annan aspekt på vårdens inverkan på vårdbehovet
är de s.k.

iatrogena effektema. Med detta menas skadliga effekter som uppkomoch biverkningar.
Till denna kategori bör
mer genom felbehandling
man också hänföra de problem som uppstår genom sjukhusinfektioner
och olyckor i den slutna vården samt resultatet av behandlings- och
vårdmetoder

som gör mer skada än nytta. Direkt skadliga metoder torde
dess bättre vara ovanliga i hälso- och sjukvården. Det finns emellertid
studier
felaktiga indikasom visar att effektiva metoder används

tioner

och att behandlingsresultat
varierar mellan
komplikationer,

uttryckt

i frekvensen

allvarliga
eller
centra. Verkningslösa
ineffektiva
behandlingar torde emellertid
vanligare
vara betydligt
liksom metoder som har vissa effekter, men där nyttan är obetydlig i
förhållande
till den påfrestning de kan utgöra för patienten och de
resurser som förbrukas. En ökad uppmärksamhet på dessa problem kan
leda till att kraven på resurser blir lägre än vad som följer av en
demografisk framskrivning.
olika

12P Carlsson, Vilken roll spelar ekonomiska utvärderingar med
nya styrformer i sjukvården P Carlsson och C Rehnberg red, Hâlsoekonomiska
perspektiv: Tolv forskare om utveckling, styrning och utvärdering av hälsooch sjukvården, SNS förlag, 1995.
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bidrar också hälso- och sjukvården i hög grad till att
Självfallet
minska vård- och omsorgsbehoven genom framgångsrik behandling av
ohälsa och bristande ñmktionsförmåga.
Detta är av stor betydelse inte
minst för äldreomsorgen. Ytterligare insatser i form av rehabilitering
och eftervård

skulle kunna få positiva effekter för de framtida resurskraven genom att processen mot ett ökat vårdberoende bromsas och att
äldre människor i högre grad ges möjlighet att klara sig själva. Omvänt
kan indragningar
medföra
otillfredsställda
av resurser självfallet
vårdbehov med ökad sjukskrivning
hos förvärvsarbetande
och ökande
hos äldre. Slutligen bör nämnas att det finns många
kostnads-effektivitetsanalyser
som visar på minskade kostnader för
samhället
olika
medicinska
insatser
ibland till priset av ökade
av
kostnader för sjukvården.
omvårdnadsbehov

6.7

Ny medicinsk

teknologi

Den demografiska

förutsätter
framskiivningen
att vårdbehoven skall
med en oförändrad
vårdteknologi,
vilket är ett orealistiskt
antagande. Den snabba utvecklingen
inom medicinen kommer att
medföra att olika tillstånd kan tas om hand på nya sätt. Ny medicinsk
teknologi kan leda både till lägre och högre kostnader för vård och
mötas

omsorg.
Medicinska

framsteg t.ex. i form av nya läkemedel som helt botar
eller vaccinationer
som förebygger - allvarliga sjukdomar minskar
självfallet sjukligheten i befolkningen och därmed också sjukvårdskostnadema.
Historiska
och andra
exempel på detta är penicilliner
antibiotika
och nya läkemedel som
samt vacciner bl.a. poliovaccin
tillsammans
av tuberkulos-

med förbättringar i hygien och levnadsvillkor
gjort många
och epidemisjukhusen överflödiga.
Medicinsk forskning

som klarlägger
folksjukdomar,

mekanismema

bakom
diabetes

en eller flera av våra stora
eller demens, och möjliggör

t.ex. cancer,
förebyggande åtgärder eller bot, skulle således
på de framtida resursbehoven.
Den medicinska utvecklingen
demografiska
framskrivningen

kan emellertid
underskattar

mycket stor inverkan
också medföra
de framtida

att den
kraven på

resurser för vård och omsorg. Utvecklingen under de senaste decennierframstegen har varit
na talar för att så är fallet. De medicinska
betydande. En mängd värdefulla teknologier har introducerats
som

möjliggör
lingsbara
stånd

säkrare diagnostik

och behandling av tidigare icke-behandfler människor
överlever akuta sjukdomstillförsämringar
sjukdomar.
Den medicinska
av kroniska

tillstånd

eller

Allt
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medför oftast högre kvalitet och bättre utfall, men till
utvecklingen
priset av avsevärda kostnadsölcningar. Hälso- och sjukvården är således
ofta leder till högre
paradoxal i den meningen att en Ökad effektivitet
kostnader.
Den medicinska utvecklingen
är också den viktigaste förklaringen
för de äldre under
till den kraftiga ökningen av sjukvårdskostnadema
1980-talet.
Nya skonsammare behandlingsmetoder har medfört att det
Den
är möjligt
att erbjuda allt äldre patienter aktiv behandling.
inom medicinen har också inneburit
utvecklingen
teknologiska
att
många behandlingsmetoder och diagnostiska åtgärder i dag år förenade
att
än förr. Det faktum
och att den
under
befolkningens
en lång rad
förväntade livslängden ökar har också medverkat till att antalet kurativt
förskjuts
uppåt i åldrarna. Ytterligare
syftande behandlingar
en
med
förklaring
är att sjukvården tillfördes resurser som tillsammans
med

mindre

besvär

och komplikationer

hälsa har förbättrats

ändrade attityder

till aktiva insatser för äldre skapade sådana möjlig-

heter.

utvecklingen under
beskrivs den teknologiska
I en SBU-rapport
1960-1992.
Vid flertalet av de bedömda diagnoserna
tidsperioden
ibland till
resultat
hade nya metoder medfört bättre funktionellt
i
sjukvården
minskade kostnader i det enskilda fallet och även totalt
ex. magsår men oftast till ökade kostnader för sjukvården till följd av
ex. grå starr,
och vidgade indikationer
ökad behandlingsbarhet
höftledsartros.

En del mycket

framgångsrika

teknologier

som eta-

mycket stora kostnader för sjukvården ex. hämodialys, kranskärlskirurgi.
I bilaga 6 tabell I återfinns en sammanställning
som belyser
och kostnadsutveckling
behandlingsresultat
förändringar i fimktionellt
vid de kvantitativt
i sjukvård och kommuner
mest betydelsefulla
Tabellen bygger på SBU-rapporten
sjukdomstillstânden.
men några
blerats

under perioden har medfört

har lagts till liksom bedömningar av kostÄven
om den teknologiska utveckför stora grupper
lingen medfört högst avsevärt förbättrad livskvalitet
resursbehov så
vid
vissa
tillstånd
medfört
minskade
människor
och
av

resurskrävande

nadsutvecklingen

diagnoser

i kommunerna.

visar den sammantagna bilden att utvecklingen
behov både i sjukvården och kommunerna.

medfört

ökade resurs-

13 Tabzologioch azalean-ammarinanslutørsananlskkørttidsvárdüm
-zoor
Rapport från Socialstyrelsen till HSU 2000. SOU 1994:86, Teknologi och
vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2011, preliminär
rapport från Socialstyrelsen till HSU 2000.
14Den medicinska utvecklingen i Sverige 1960 1992, SBU-rapport
nr 124.
-
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andelen äldre kommer

att särskilt analysera vilka krav
lingen kommer att ställa framöver
drabbar

Relevansen

att fortsätta att öka finns det skäl
resurser som den medicinska utvecknär det gäller sjukdomar

som främst

gamla människor.

Den medicinska
utvecklingen
skapar nya behov och en ökad
efterfrågan även från befolkningen i övrigt. Ett särskilt problem gäller
svårigheterna att värdera nyttan av de medicinska framstegen, särskilt
i kombination med de starka förhoppningar
som ofta är knutna till nya
medicinska teknologier. Här spelar, som tidigare nämnts, opinionsbildning via massmedierna och olika intressegrupper en stor roll. Detta
leder inte sällan till användning
eller
teknologier
av ineffektiva

överutnyttj ande av dokumenterat effektiva teknologier. Till den första
kategorin hör t.ex. användningen av cytostatika vid avancerad cancer
och till den senare, av allt att döma, läkemedelsbehandling
vid magbesvär.
Den medicintekniska
utvecklingen är också ett centralt inslag i den
förestående strukturomvandlingen
inom hälso- och sjukvården, och kan
således bidra till att de samlade resurserna används effektivare.
Nya

diagnostiska metoder och nya operationsmetoder, t.ex. s.k. titthålskiruroch stötvågsbehandling,
gör det möjligt att föra över medicinsk
diagnostik och behandling från sluten till öppen vård.
Vid sidan av utvecklingen
och
diagnostik
av minimalinvasiv
behandling knyts stora förhoppningar
till utvecklingen inom informaHittills har informationsteknologin
tionsteknologin.
främst utnyttj ats
i olika administrativa
funktioner.
Under de senaste åren har en ny
utveckling påbörjats där informationsteknologi används för att höja den
diagnostiska och terapeutiska kompetensen i ett vidare perspektiv.
Möjligheterna
att bearbeta, lagra och förflytta
stora mängder
information över långa avstånd har många tillämpningsområden
inom

sjukvården.

De tillämpningar

som kan komma att betyda mycket för
utvecklingen inom sjukvården ligger inom samlingsbeMed detta förstås bl.a.:
greppet telemedicin.

den framtida

T eleradiologi, dvs. en teknik som innebär att röntgenbilder
telenätet till expertcentra och där kan tolkas av specialister
7
kan länma råd och behandlingsförslag.

sänds via
som även

15Medicinska Forskningsrådet och Spri, 1990, Cytostatikabehandling vid Cancer
- Konsensusutlåtande
15Reform på recept SOU 1995:122, Delbetänkande HSU.
av
17Det pågår
mer än 60 sådanaförsök i svensk vardagssjukvârd med mycket lovande
resultat i de flesta fall. En samladbeskrivning av dessaförsök och gjorda erfarenheter finns i Spå-rapporten "Telemedicin" 1993.
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med vilket
T elepatologi,
att via interaktiv
avses möjligheten
ställa
de
och
patologavdelningspecialiserade
bildöverföring
större
mer
förfogande vid bedömamas experter till mindre patologavdelningars
vävnadssnitt
ningen av mikroskopiska
med vilket avses överföring av EKG och angiograT elekardiologi,
EKG-överföringen
fiska bilder till expertcentra och akutvårdsenheter.
kan även ske från mobila enheter som ambulans och helikopter.
Tekniken

bedöms

domar

avsnitt

se

få stor betydelse
8.2.4.

bl.a. när det gäller hjärt-kärlsjuk-

som innebär möjligheter att kombinera
av konsultation om diagnostiska data mellan lokala, mindre
specialiserade vårdenheter och mer specialiserade enheter
Klinisk

överföring

distanskonsultation,

Den nya informationsteknologin
ger således stora möjligheter både till
inom hälso- och sjukvården.
och effektivisering
kvalitetsförbättringar
Även
telemedicinen
har
fått
ganska
stor spridning inom enstaka
en
om
discipliner återstår åtskilligt utvecklings- och utvärderingsarbete
som
innan den
kräver både tid och resurser samt organisationsförändringar
tekniken

kan komma

vardagssjulcvården till del.
med
metoder i kombination
Utvecklingen
av nya medicinska
krympande ekonomiska ramar ställer sjukvården inför stora utmaningar
inför år 2010. En utmaning är att hitta system för att prioritera vilka
metoder som bör användas och i vilken omfattning. En andra utmaning
och effektivitet
år att ta vara på de möjligheter till ökad produktivitet
medicinska
metoder
och
infonnationstelaiologi
ger. En tredje
som nya
och andra insatser inom det
utmaning är att stimulera metodutveckling
området.
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

8

Personalkostnaderna

En betydande del av kostnaderna för hälso- och sjukvård består av
personalkostnader.
Förändringar i framtida löner kan såldes få stora
konsekvenser
för de framtida resurslcraven inom sektorn och för hur
för
Baskalkylema
mycket vård och omsorg som kan produceras.

landsting och kommuner

bygger på antagandet att löneuitvecdingen

för

18INordn0rge prövas även sådanservice till mindre sjukhus utan patdogavdelning.
Kirurgen kan där, under pågåendeoperation, samtalamed regionsjukhisets patolog
om mikroskopbilden från den vävnadsbit som just tagits ut. Patolrogensbedömning
kan då bli avgörande för hur kirurgen genomför operationen och ytterst om
patienten botas.
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vård-

och omsorgspersonalen

andra sektorer.

Fortsatta

Relevansen

i huvudsak

låglönesatsningar,

av en demograjisk

följer

inom
utvecklingen
höjda utbildningsnivåer,

ökad konkurrens

om personalen mellan offentliga och privata arbetsgivare etc. kan komma att driva upp lönerna inom sjukvården mer än
inom andra sektorer. En sådan utveckling rubbar således förutsättningoch medför att gapen mellan behov och resurser
arna i baskalkylema
blir större.

6.9

Sammanfattande

diskussion

Uppdraget till HSU 2000 är bl.a. att analysera och bedöma de krav på
resurser som framför allt den demografiska utvecklingen i kombination
med medicinteknisk
utveckling kan komma att ställa på hälso- och

sjukvården fram till
2010. Redovisningen i detta kapitel illustrerar
i det uppdraget.
komplexiteten
Om man tittar i backspegeln kan
konstateras att demografiska framskrivningar
oftast skulle ha underskattat kraven på framtida resurser. Det gäller särskilt för hälso- och
sjukvården. För äldreomsorgen har befolkningsutvecklingen
varit mer
utslagsgivande.
Genom Ädelrefonnen
har en betydande del av sjukvården för de äldre förts över till kommunerna,
vilket måste vägas in
i bedömningama
inför
2010.
Utvecklingen av sjukligheten och funktionsfönnågan
hos befolkningen har stor betydelse för bedömningen av resursbehoven.
En
minskad sjuklighet förväntas till följd av bättre kostvanor och minskad
rökning. Medellivslängden
har hittills visat en ökande trend. Äldre
människors hälsa och funktionsfonnåga blir allt bättre. Samtidigt medför den medicinska utvecklingen att allt fler människor lever längre med
sina kroniska sjukdomar. Detta skulle kunna tala för att en demografisk
Ökade sociala
underskattar de framtida resurskraven.
framskrivning

klyftor

och en fortsatt hög arbetslöshet verkar i samma riktning.
av vård och omsorg beror inte enbart på hälsa och
ftmktionsfönnåga i befolkningen utan har också ett starkt samband med
benägenheten att söka hjälp. Bilden är inte heller här entydig. Nya
och högkostnadsskydd
kan bidra till att
system for patientavgifter
Behoven

dämpa efterfrågan. I samma riktning verkar minskad tillgänglighet
till
vård och omsorg och lägre förväntningar om att få hjälp. Insatser som
kan stödja egenvård och som även i övrigt ger patienten ett större
ansvar för sin egen behandling kan också ha en återhållande effekt
sjukvårdskonsumtionen

liksom

sjukdomsförebyggande

arbete.

bildning

om nya medicinska

hälsofrämjande och
ett målmedvetet
Medicinska
framsteg och opinionsmöjligheter

via massmedier

och olika
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och skapar nya behov och en

En ökning av den vård och omsorg som ges av anhöriga, grannar,
vänner mfl. kan dämpa resursanspråken. Olika former av samhälleligt
stöd till anhöriga kan främja en sådan utveckling, liksom satsningar
att bistå anhöriga med ökad kunskaper när det gäller t.ex. omvårdnaden
av kroniskt sjuka. Samtidigt finns det uppenbara risker med att lägga
ett för stort ansvar på anhöriga; den sjukes integritet, värdighet och
oberoende kan ta skada och belastningen på den anhörige kan leda till
utbrändhet.
Den tilltagande resursknappheten under kommande år kommer att
medföra en ökad spänning mellan medborgarnas krav och förväntningar och samhällets förmåga att tillgodose dessa. Detta kan bl.a. få till
vänds mot den privata
resultat att en växande andel av vårdefterfrågan
En
sjukvårds- och omvårdnadsförsäkringar.
kan både vara svår att försvara från jämlikhetssynpunkt och hotar grundvalen för den solidariska finansieringen.
ställer också vård- och omsorgsDen tilltagande resursknappheten
sektorn,

bl.a. via privata

sådan utveckling

sektorn inför ett starkt förändringstryck.
Nödvändiga kostnadsminski sjukvårdsstrukningar ställer krav
mer omfattande förändringar
turen av vad som hittills genomförts så att de samlade resurserna kan
ställer sjukvården inför
användas mer effektivt. Teknologiutvecklingen
2010. Den ena utmaningen är att hitta system
stora utmaningar inför
för att prioritera vilka metoder som bör användas och i vilken omfattning. Den andra utmaningen är att ta vara på de möjligheter till ökad
produktivitet och effektivitet som nya medicinska metoder och inforrnager. En tredje utmaning är att stimulera metodutveckling
och andra insatser inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

tionsteknologi
området.

Hälso- och sjukvården landstingen och kommunernas äldreomsorg
kärl. Utvecklingen
är kommunicerande
mot mer öppna vårdfonner
medicinska insatser och omvårdinnebär ökade krav på kvalificerade
medför att en demografisk framskrivning
ökade
kraven på vård och omsorg. Kraven
kan
bli
ökad
insatser
lägre
satsning
på
resurser
genom
som senarefrån det egna till det särskilda
lägger tidpunkten för flyttningen
nad i kommunema,

underskattar

vilket

de framtida

boendet.
8 analysereras närmare den demografiska utvecklingens
och sjukdomsnär det gäller de stora folksjukdomama
panoramat övrigt samt vad den medicinska utvecklingen kan komma
I kapitel

betydelse

att betyda för de framtida kraven på resurser för vård och omsorg.
sjukdomar
Tyngdpunkten i analysen ligger i enlighet med direktiven
människor.
främst
drabbar
äldre
som

SOU

1996: 163

I kapitel

Relevansen

av en demografisk

9 anlyseras närmare olika faktorer som kan komma
äldreomsorg.
resurser för kommunernas

att

påverka kraven

10 redovisas landstingens och kommunernas planer inför
restriktioner.
mot bakgrund av rådande samhällsekonomiska
Kommitténs
egen bedömning redovisas i kapitel 11 Kommitténs
och förslag.
överväganden
I kapitel

2000-talet
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Vårdkonsumtion

7

och

vårdkostnader

Innehållet

i korthet:

tingssektom, exklusive
der kronor

Hälso-

-

en

och sjukvårdens

tandvården

uppgick

Översikt

kostnader

i lands-

år 1994 till 91 miljaravsåg läns- och region-

varav 71,7 miljarder kronor
och 19,3 miljarder kronor primärvården.
Cirka 65-70
procent av befolkningen beräknas ha någon form av vårdkontakt
besök hos läkare eller inläggning
varje år.
De patienter som under ett kalenderår tar mest
resurser i anspråk är de som har någon kronisk långvarig
sjukdom
hjärtoch kärlsjukdomar, cancer, diabetes, inflammatoriska
ledsjukdomar, astma och krononiskt obstruktiv lungsjukdom samt schizofreni
och övriga psykoser. Vården i livets slutskede är också mycket

sjukvården

kostnadskrävande

liksom vården av patienter med höñfraktur.
Drygt 10 procent av befolkningen har någon av ovan nämnda
sjukdomar. Vården av dessa patienter tar tillsammans med vården
i livets slutskede cirka hälften av hälso- och sjukvårdens
resurser
i anspråk.
Hälso- och sjukvårdskostnadema
för övriga 90 procent av
befolkningen handlari stor utsträckning om graviditet och förlossning, förkylning och öroninilannnationer,
ont i ryggen, högt blodtryck samt sårskador, frakturer och förgiftningar.

7.1

Allmänt

Vad

den demografiska

kan komma att betyda för
utvecklingen
morgondagens
sjukvård och äldreomsorg har redovisats i kapitel
Som närmare utvecklats i kapitel 6 ger inte
en demografisk framskrivning ett tillräckligt
underlag för att bedöma de framtida kraven på
resurser för hälso- och sjukvård. Relevansen
av en demografisk

framskrivning
är bl.a. beroende av hur befolkningens hälsa och
kommer att utvecklas över tiden samt
funktionsfönnåga
om vårdbe-
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att mötas på samma sätt som i dag, dvs. med en
vårdteknologi och inom en oförändrad vårdstruktur.
Syftet med detta kapitel är att ge en allmän orientering om vårdkonmed ett antal
sumtionen och vårdkostnadema i dagsläget. Tillsammans
bedömkommitténs
för
materialet
till
grund
expertbedömningar ligger
och
utvecklas
framöver
ningar i fråga om hur sjuldigheten kommer att
utvecklingen,
med den medicintekniska
vilka krav detta i kombination
kan komma att ställa på
och vårdpraxis
vårdstruktur
förändrad
vad avser den hälsoResurskraven
och
sjukvården.
hälsoför
resurser
och sjukvård som landstingen bedriver behandlas utförligt i kapitel
I kapitel 9 belyses resurskraven för kommunernas vård och omsorg.

hoven

kommer

oförändrad

7.2

Dataunderlag

och metod

för olika sjukdomar byggt
Hittils har de flesta studier av vårdkostnader
DRGkostnaddata DiagnosRelateradeGrupper.
på DRG-baserade
kostnader
och
systemet har konstruerats för att beskriva och jämföra
och för detta ändamål fyller
sluten somatisk korttidsvård
metoden väl sitt syfte. Det pågår även ett omfattande utvecklingsarbete
i syfte att kunna koppla samman prestationer och kostnader för vården

prestationer

och episoder som kan jämföras. I dagsläget saknas
dock ett accepterat synsätt för detta.
DRG, som den för närvarande tillämpas, klarar således inte att
lägga ihop kostnader i öppen och sluten vård för samma diagnoser.
för kroniska
Det är heller inte möjligt att beräkna totalkostnadema

i olika vårdforrner

sjukdomar. Som exempel kan nämnas att en strikt diagnosrelaterad
diabetes
redovisning
av kostnaderna ger vid handen att sjukdomen
medan
sjukvårdskosmaderna,
de
totala
för
cirka
1,5-2
procent
av
svarar
individer med diabetes i själva verket tar i anspråk cirka 7-8 procent av
landstingens totala sjukvårdskostnader. De sekundära diagnoserna som
ofta följer med diabetes, t.ex. problem med njurar, ögon och blodcirkuför
ger nämligen i genomsnitt en total sjukvårdskostnad
för
primärdiabetespatienten som är tre till fyra gånger högre än den
lationen,

diagnosen.
För att komma till rätta med problemet med multipla diagnoser har
totala
valt ett angreppsätt
kommittén
som utgår från individemas
enskild
varje
för
analysera
i
stället
år
att
sjukvårdskonsumtion
per
diagnos för sig. Metoden, med vårdepisoden i focus, har möjliggjorts
ställt sin patientadministragenom att Malmöhus läns landsting MLL
förfogande. I PAS
kommitténs
form
till
i bearbetad
tiva databas PAS
Samtliga vårdkontakter
har varje individ ett krypterat personnurmner.
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i sluten vård och cirka hälften

enligt

ICD-9

i öppen vård registreras med en diagnos
Classification
of Diseases. Varje läkarvårddag och operation ges en kostnad. Kostnaderna

International

besök, vårdtillfälle,

bl.a. såtillvida
är differentierade
har en högre
att regionsjulwården
styckkostnad
än länssjukvården, som i sin tur har ett högre á-pris än
länsdelssjukvården. Ur databasen är det möjligt att erhålla uppgifter om
förekomsten
med regelbunden
av olika sjukdomar avser individer

sjukvårdskontalct,
totalkostnadema
samt kostnademas
olika diagnoser, vårdfonner,
kön och åldersgrupper.

fördelning

Prevalens sjukdomsförekomst,
vård och vårdkostnader
tunga grupper i MLL redovisas i bilaga
Redovisningen
också en utförlig beskrivning av den använda metodiken.
i fråga om hälso- och sjukvårdens
Bedömningama
resursbehov
redovisas
i följ ande kapitel
grundar
som

väsentligt

vård- och kostnadsdata

från Malmöhus

för vårdinnefattar
framtida

sig i allt
läns landsting.

Eftersom motsvarande underlag och metodik inte finns tillgänglig för
hela riket har lvlLLzs sjuklighet, vård och vårdkostnader
per capita efter
en viss korrigering fått representera riket som helhet trots att kommittén är medveten om att det föreligger
förekomsten av vissa sjukdomar.

regionala

skillnader

när det gäller

Kostnadsnivån
i MLL understiger genomsnittet
för riket med ca 10
procent. För detta korrigeras med hjälp av en särskild uppräkningsfaktor.
När det gäller sjukligheten är förekomsten av cancer något högre i
MLL än i riket som helhet medan förekomsten
av diabetes och hjärtoch kärlsjukdomar

är något lägre. För regionala skillnader i sjuklighet
görs ingen särskild korrigering utöver den som ligger inbakad i de
uppjusterade
kostnaderna
eftersom underlag för en sådan åtgärd
saknas. Det innebär att redovisade siffror vad beträffar förekomsten
av
vissa sjukdomar
inte är helt representativa
för riket som helhet.
Jämförande studier med vård- och kostnadsdata från Värmlands läns
landsting har dock visat att en korrigering inte skulle påverka utfallet
vad beträffar den bedömda utvecklingen av sjukvårdskostnadema
i
nämnvärd

omfattning.
MLL-materialet
visar

att cirka 10 procent av befolkningen
har
någon kronisk långvarig
sjukdom som kräver regelbunden läkarvård.
Vården av patienter med dessa sjukdomar tar tillsammans med vården
och vården i livets slutskede det sista levav höftfralcturpatientema
nadsåret cirka 50 procent av sjukvårdens resurser i anspråk se vidare
avsnitt 7.3. Hälso- och sjukvårdskostnadema
för övriga 90 procent av
befolkningen handlar i stor utsträckning om graviditet och förlossning,

förkylning och öroninflarmnationer,
ont i ryggen och högt blodtryck
samt sårskador, frakturer och förgiñningar.
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För bedömningarna av utvecklingen
av dessa kostnader/sjukdomar
från
har dataunderlaget från MLL kompletterats med slutenvårdsdata
Värmlands läns landsting och primärvårdsdata från Tierp.
i fråga om utvecklingen
bedömningar
Kommitténs
av de mest
kostnadskrävande
sjukdomarna, inklusive vården i livets slutskede,
Detsamma gäller bedömexpertbedömningar.
psykiatrins och den somatiska
ningarna angående primärvårdens,
utveckling.
korttidsvårdens

grundar

sig på olika

har kommittén

Därutöver

-

uppdragit

experter

att särskilt

belysa

omvårdnaden i hälso- och sjukvården
den psykosociala ohälsan som av många betraktas som ett växande
folkhälsoproblem
beslufattandet
det medicinska
som en faktor bakom skiftande
behandlingsresultat och sjukvårdskostnader.

Underlaget vad beträffar de
experter framgår av bilaga
utveckling liksom experternas fristående bedömolika vårdfonnemas
det medicinska beslutfattandet
ningar i fråga om omvårdnadsarbetet,
och den psykosociala ohälsan redovisas i särskilda bilagor bilaga 8-13.
Medverkande

Registrerad

7.3

vård

sjuklighet,

och

vårdkostnader

7.3.1

Vårdkontalder

av uppgifter från Malmöhus läns landsting beräknas att
cirka 65-70 procent av befolkningen hade någon form av vårdkontakt
under 1994. Detta innebär en
hos läkare eller inläggning
besök
ökning med knappt 20 procent sedan 1974 då cirka 55-60 procent av

Med ledning

befolkningen

hade kontakt

med

hälso-

diagnosgruppema
av samtliga
och öroninflammationer.
luftvägsinfektioner

dominerande

lSpri 12/75

och

sjukvården.

De helt

besök hos läkare är akuta
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7.3.2

Vårdkonsumtion

och vårdkostnader

Vårdfonner

Hälso- och sjukvårdens kostnader uppgick
1994 till totalt 96,3
miljarder kronor enligt Landstingsförbundets
bokslutsstatistik
varav
71,7 miljarder kronor avsåg läns- och regionsjukvården,
19,3 miljarder
kronor primärvården
och 5,3 miljarder kronor tandvården. Kostnaderexklusive tandvården, redovisas
nas fördelning på olika vårdformer,
i figur
Figur 7.1 Sjukvårdskostnademas

fördelning

på olika vårdformer

år 1994

60

50

40

30

20

10

Öppen
Sluten
kontidsv
knmidsv.
vid
Simon
psyk
som.
som.
Riket

Öppen
vård
95W

Pünlrv.

MLL

Källa: Landstingsförbundets bokslutsstatisk 1994
Som framgår av figuren ovan är primärvårdens andel
av sjukvårdskostnågot högre i Malmöhus
läns landsting
utredningens
referenslandsting
än i riket som helhet. Detta beror bl.a. på att
primärvårdens
kostnadsandel i storstadslandstingen
är betydligt lägre
nadema

än i övriga landsting, vilket starkt påverkar primäwårdens
andel av
totalkostnaderna i riket. När det gäller den somatiska korttidsvården
har
MLL
en något högre andel av kostnaderna i den öppna vården än

genomsnittslandstinget.
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i anspråk

av resurserna

egentligen
sjukdomarna
grupper
av
med hjälp av
identifierats
har som tidigare
nämnts
sjukdomar
Vilka
datasystem PAS.
uppgifter från MLL:s patientadministrativa
avlidit
grupper det är fråga om redovisas i tabell 7.1. De personer som
har definierats
under året 1994
som en särskild grupp oavsett
De

mest

sjukdom

kostnadskrävande

och dödsorsak.
sjukdomsgrupper

Tabell 7.1 Kostuadskrävande

efter ICD-koder

ICD-kod

Sjukdomsgrupp
Sista året i livet
Cancer
Cerebrovaskulär sjukdom
Stroke m m
Diabetes
Inflammatorisk ledsjukdom
Artros
Ischemisk hjärtsjukdom
Höñfraktur
Astma, kroniskt, obstruktiv
lungsjukdom KOL
Schizofreni och övriga psykoser

140-208
430-438
250
274A, 696 A, 710-712, 714, 725
715
410-414
820
491-493
290-299

Källa: Malmöhus läns landsting MLL
i fråga, inklusive vården i livets slutskede,
antalet
svarar för 30 procent av samtliga läkarbesök, 56 procent av
De
och 72 procent av samtliga vårddagar, se bilaga
vårdtillfallen
i
nämnda
sjukdomsgrupper
i
individerna
tar
vården
av
resurser som
anspråk svarar mot 51 procent av landstingens totala hälso- och

Individer

med sjukdomarna

sjukvårdskostnader.
Som framgår av tabell 7.2 är det cirka 950 000 individer l0,8 procent av befolkningen
som har en eller flera av de mest kostnadssjukdomarna i
De vanligast förekommande
krävande sjukdomarna.
lungsjukdom
gruppen som helhet är astma och kroniskt obstruktiv
KOL

samt

hjärtsjukdom
ledsjukdomar

hjärtinfarkt

är ischemisk
stora folksjukdomar
inflammatoriska
och kärlkramp,
cancer,

reumatism

och slaganfall

diabetes.

Andra

stroke.
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Tabell 7.2 Antal individer med de mest kostnadskrävande sjukdomarna
år 1994 samt antalet avlidna under året
Orensat respektive rensat för multipla diagnoseri fallande ordning
Individer med

Orensat for
mult diagnoser

Sistaåret i livet
Cancer
Cerebrovaskulär sjukdom stroke m.m.
Diabetes
Inflammatorisk ledsjukdom
Artros
Ischemisk hjärtsjukdom
Höñfraktur
Astma + KOL
Schizofreni och övr.
psykoser
Summa sjd enl. van

l

Andel av
befolkningen

Rensat för
multdiagnoser

91 800
104 500

1,04 %
1,19 %

91 800
82 000

67 100
201 600

0,76 %
2,29 %

53 100
176 200

92 900
31 350
215 000

1,05 %
0,36 %
2,44 %

79 700
24 800
144 200

17 550
282 350

0,20 %
3,20 %

10 000
236 400

75 600

0,86 %

50 600

179 750

10,76 %"

948 800

Individer med flera sjukdomar är dubbelräknadei denna
summa.
I denna summa är individerna endastmedräknade gång.
en
Källa: MLLzs vårdkontakter omräknadetill riket
I kolumnen

orensat redovisas hur många individer
som har avlidit
året eller har en eller flera av de mest kostnadskrävande
sjukdomarna. Eftersom många patienter har fler än en sjukdom är det
nödvändigt att rensa materialet för multipla diagnoser för att undvika
under

dubbelräkning

när siffrorna
summeras. Lägger man ihop antalet
någon av sjukdomarna
i fråga, inklusive
det sista
levnadsåret, i den orensade kolumnen blir summan knappt 1,2 miljoner.
individer

med

handlar det om 950 000 individer. Rensningen för multipla
diagnoser har gjorts i kolumnen rensat i fallande ordning. Antalet
cancerpatienter
som redovisas i denna kolumn avser cancerpatienter

Ipraktiken

som kvarstår sedan de som avlidit under året exkluderats. Kvarstående
strokepatienter har rensats från patienter som avlidit under året, samt
patienter som också har cancer osv. Utfallet i kolumnen rensat för

respektive sjukdom är beroende av i vilken ordning
Totalsumman
948 800 blir dock alltid densamma.

rensningen

sker.
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sjukdomarna

för patienterna med de mest kostnadsvården för det sista levnadsåret

inklusive

sjukdomarna
i tabell 7.3. Värdena

orensat innehåller
en
till ovan
dubbelräkning
som år hänförlig
av vissa patientkostnader
nämnda problematik med multipla diagnoser. Slutsumman i kolumnen
blir krañigt missvisande om kostnaderna för respektive sjukdomsgrupp
för
har ändå valt att redovisa kostnaderna
surmneras. Utredningen
respektive grupp eftersom värdena ger svar på frågan om vad t.ex.
vården av alla individer med diabetes kostar.
kostnader för
I kolumnen
rensat redovisas endast kvarstående
redovisas

i kolumnen

sedan kostnaderna för de diabetespatienter
diabetespatientema
som
avlidit under året eller samtidigt har cancer och/eller stroke exkluderats
således endast kostnatillkommer
osv. För respektive sjukdomsgrupp
i någon av
der för "nya" patienter, dvs individer som inte förekommer
aktuella
ovanför
den
redovisade
finns
de sjukdomsgrupper
som
gruppen

i tabellen.

Tabell 7.3 Kostnader för de mest kostnadskrävande grupperna
Miljoner kr 1994. Orensat resp. rensat för multipla diagnoser i fallande ordning
Sjukdomsgrupp

Orensat för
mult. diagn.

Sista levnadsáret
Cancer
Stroke m.m.
Diabetes
Intl ledsjukdom
Artros
Hjärtsjukdom
ischemisk
Höñfraktur
Astma + KOL
Schizofreni och
övriga psykoser

9 645
9 459
5 199
7 231
4 049
l 787

Andel av totalkostnaderna

Rensat för
multdiagn.
9 645
6 543
3 929
5 080
2 890
l 249

10,60 %

10 955
1 771
7 098

5 581
825
4 069

10 115

6 972

Summa sjd enl ovan

46 782

51,40 %

46 782

Övriga sjukdomar

44 240

48,60 %

44 240

Totalt

91 022

100,00 %

91 022

I denna summa räknas kostnadernaför varje patient endast en gång
Källa: MLLzs vårdkostnader uppräknadetill riket,
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Hur stor andel av totalkostnadema
krävande sjukdomarna
inklusive

som vården av de mest kostnadsdet sista levnasåret
tar i anspråk
varierar mellan olika åldersgrupper liksom mellan olika vårdformer.
Täckningsgraden
är högst inom den slutna somatiska korttidsvården
86 procent, se figur 7.2.

Figur 7.2 De mest kostnadskrävande
kostnaderna Procent

sjukdomarnas

andel av sjukvårds-

100

80

60

40

0-4

5-14

15-44

45-64

65-74

75-84

85+

TOT

Totalt
Sluten somatisk

i

vård

Primärvård

Källa: MLL omräknat till riket

7.3.5

Sjukdomar,
åldrarna

över

vårdfonner
65

och kostnader

i

år

Knappt 38 procent 34 miljarder kronor av landstingens totala sjukvårdskostnader
och äldre. Före
tas i anspråk av de som är 65
Ädelrefonnen
andel cirka 50 procent.
var motsvarande
Åldersgruppema 65-84 respektive 85-w år utgör 15 repektive 2
procent av befolkningen se tabell 5.3, avsnitt 5.3. Dessa tar i anspråk
32 respektive 5,6 procent av landstingens totala hälso- och sjukvårdskostnader. Före Ädelrefonnen var motsvarande siffror 35 respektive 16
procent.
Som framgår av tabell 7.4 är det cirka 490 000
personer eller 32
i den aktuella åldersgruppen som antingen är
procent av befolkningen
inne
sitt sista levnadsår eller har någon av de mest kostnadskrävande
sjukdomarna.
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Tabell 7.4 Antal indivioder respektive andelen avubefolknin en i åldersgruppen 65-w ar med nagon av de mest kostnadskravande sju domarna
Sjukdomsgrupp

Antal
Individer

Sista levnadsáret
Cancer
Stroke m.m.
Diabetes
Intl ledsjukdom
Artros
Hjärtsjukdom
ischemisk
Höñfraktur
Astma + KOL
Schizofreni + övr
psykoser

78
67
54
114
46
22

Summa sjd enl ovan

Andel av befolk.
i den aktuella
åldersgruppen

300
200
500
700
000
100

5,1 %
4,4 %
3,5 %
7,4 %
3,0 %
1,4 %

163 000
15 900
75 900

10,6 %
1,0 %
4,9 %

38 900

2,5 %

489 500

31,8 %

Henna

summa räknas varje individ endast en gång
Källa: individer med várdkontakt i Malmöhus läns landsting uppräknat till riket
Tabell 7.5 De mest kostnadskrävande
naderna för invånarna över 65 år
Sjukdomsgrupp

sjukdomamas

Orensat för multipla diagnoser

andel av totalkost-

Rensat för multipla diagnoser

65-85 âr

85-w âr

65-84 år

85-w år

18,2 %
17,2 %
11,1 %
13,7 %
7,5 %
4,0 %

35,7 %
12,9 %
12,9 %
10,8 %
4,6 %
2,2 %

18,2 %
11,7 %
8,1 %
8,7 %
4,8 %
2,7 %

35 %
8,1 %
8,3 %
6,6 %
2,7 %
1,4 %

24,4 %
3,8 %
10,4 %

24,4 %
9,2 %
7,8 %

11,5 %
1,8 %
3,7 %

10,9 %
4,0 %
2,2 %

10,0 %

14,0 %

4,5 %

6,2 %

75,7 %

86,3 %

75,7 %

86,3 %

Övriga sjukdomar

24,3 %

13,7 %

Total kostnad
miljoner kr

29 133

5 072

Sista levnadsáret
Cancer
Stroke m.m.
Diabetes
Intl. ledsjukdom
Artros
Hjärtsjukdom
ischemisk
Höñfraktur
Astma + KOL
Schizofreni + övr
psykoser
Summa sjd enl ovan

I denna summa räknas kostnaderna för varje individ endasten gång.
Källa: MLL uppräknat till riket orensat respektive rensat för multipla diagnoser
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De mest kostnadskrävande
sjukdomarna
slutskede täcker mellan 75 och 86 procent

och vårdkostnader

inklusive

vården

i livets

av landstingens hälso- och
sjukvårdskostnaderi
åldersgruppema över 65 år. Täckningsgraden för
yngre personer är som framgår av figur 7.2 betydligt sämre. Astma och
KOL samt diabetes är relativt vanliga sjukdomar bland barn och
vuxna
i förvärvsarbetande

åldrar men inte de övriga sjukdomarna som tillhör
diagnosgruppema.
I följande
avsnitt
hur sjukdomspanorarnat
för
barn
respektive
ser ut
vuxna
under 65 år.

de mest
redovisas

kostnadskrävande

7.3.6

Sjukdomar,
åldrarna

vårdfonner

15-64

och kostnader

i

år

Åldersgruppen 15-64

Som
utgör 73 procent av befolkningen.
tidigare redovisats tas 51 procent 46 miljarder kronor av landstingens
totala sjukvårdskostnader
i anspråk av de som är mellan 15 och 64 år
gamla.
Som framgår av tabell 7.6 är det cirka 359 000
personer eller drygt
6 procent av befolkningen
i den aktuella åldersgruppen som antingen
är inne på sitt sista levnadsår eller har någon av de mest kostnadskrävande

sjukdomarna.

Tabell 7.6 Antal individer respektive andelen av befolkningen i åldergruppen
15-64 år med någon av de mest kostnadskrävande sjukdomarna
Sjukdomsgrupp

Sista året i livet
Cancer
Cercbrovaskulär sjukdom
stroke m.m.
Diabetes
Inflammatorisk ledsjukdom
Artros
Ischemisk hjänsjukdom
Höñfraktur
Astma + KOL
Schizofreni och övriga
psykoser
Summa sjd. enl. ovan °

Antal
individer

Andel av befolkningen
i den aktuella åldersgruppen

12 800
34 200

0,2 %
0,6 %

12 400
84 000
44 300
9 200
51 900
1 600
115 600

0,2 %
1,5 %
0,8 %
0,2 %
0,9 %
0,0 %
2,1 %

36 000

0,6 %

359 000

6,4 %

° I denna summa räknas varje individ endast gång.
en
Källa: Individer med várdkontakt i Malmöhus läns landsting uppräknat till riket
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år utgör 40 repektive 24
procent av befolkningen. Dessa tar i anspråk 28 respektive 23 procent
av landstingens totala hälso- och sjukvårdskostnader.
De mest kostnadskrävande sjukdomarna svarar för ca 28 procent av

Åldersgruppema

15-44 respektive

45-64

och för ca 55 procent
de totala kostnaderna i åldersgruppen 15-44
i åldrarna mellan 45 och 64 år, se tabell 7.7.

av

kostnaderna

Tabell 7.7 De mest kostnadskrävande sjukdomarnas andel av de totala
sjukvårdskostnadema
i åldersgruppen 15-44 år respektive 45-64 år
Orensat respektive rensat för multipla diagnoser i fallande ordning

Sjukdomsgrupp

Orensat för multipla diagnoser
45-64 år
15-44 år

Sista âret i livet
Cancer
Cerebrovaskulär
sjukdom stroke mm.
Diabetes
Intlammatorisk
ledsjukdom
Artros
Ischemisk
hjärtsjukdom
Höñfraktur
Astma + KOL
Schizofreni och
övriga psykoser
Summa sjd. enl.
ovan
Övriga sjukdomar

Rensat för multipla diagnoser
45-64 år
15-44 år

2,0 %
3,0 %

8,3 %
13,3 %

2,0 %
2,2 %

8,3 %
9,2 %

0,9 %
2,5 %

5,1 %
9,2 %

0,8 %
2,4 %

4,3 %
7,1 %

1,8 %
0,2 %

5,2 %
2,2 %

1,6 %
0,2 %

4,1 %
1,7 %

0,8 %
0,0 %
4,2 %

11,3 %
0,8 %
6,9 %

0,6 %
0,0 %
3,8 %

7,3 %
0,4 %
3,8 %

16,2 %

11,3 %

13,9 %

8,6 %

54,8 %

27,5 %

54,8 %

45,2 %

72,5 %

45,2 %

25 230

21 109

27,5 %
72,5 %

Total kostnad
miljoner kronor

I denna summa räknas kostnaderna för varje individ endast en gång.
Källa: MLL uppräknat till riket
Av tabell 7.7 framgår att schizofreni och övriga psykoser svarar för den
i den yngre åldersgruppen 15-44 år medan
största kostnadsandelen
ärtsjukdomar,
det sista levnadsåret,
cancer, diabetes, ischemiska
schizofreni
och övriga psykoser svarar för ungefär lika stora andelar
45-64 år.
på olika
fördelning
Sjukvårdskostnademas
aktuella åldersgruppema redovisas i figur 7.3.

vardera i åldersgruppen

vårdformer

för

de

SOU
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Figur 7.3 Sjukvårdskostnadernas fördelning
gruppen 15-44 respektive 45-64 år.

och vårdkostnader

på olika vårdformer
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Källa MLL uppräknat till riket
Den somatiska korttidsvården
de totala sjukvårdskosmadema
och den psykiatriska
vården

svarar för mellan 60 och 65 procent av
i åldersgruppen 15-64 år. Primärvården
svarar för cirka 12 respektive cirka 20
de
totala
sjukvårdskostnadema.
procent av
Den somatiska
korttidsvårdens
kostnader
fördelade
på olika

diagnosgiupper i åldrarna 15-64 årredovisas
för de aktuella
ramat i primärvården
Som jämförelse redovisas motsvarande
helhet.

figur 7.4. Sjukvårdspanoåldrarna redovisas i tabell 7.8.

panorama för befolkningen
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Figur 7.4 Den somatiska kortidsvårdens kostnader i åldrarna
fördelade på olika diagnosgrupper ICD-koder på huvudnivâ
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Källa: Värmlands läns landsting
Som framgår av figuren ovan svarar vården vid graviditet och förlossför cirka 17 procent av de totala
komplikationer
ning inklusive
15-64
i åldersgruppen
korttidsvården
kostnaderna inom den somatiska
cirka
50
andel
motsvarande
är
år. För kvinnor mellan 15 och 44
muskulot.ex. vad beträffar
procent. I flera av diagnosgruppema,
skeletala
sjukdomar och opreciserade fall, inryms en omfattande

psykosocial problematik

som är svår att kvantifiera.
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Tabell 7.8 Fördelningen

och vårdkostnader

av antalet läkarbesök i primärvården

Diagnosgrupper

15-44 år 45-64 år Hela
befolkn.

Andningsorgan
Nervsystem 0 sinnesorgan
Muskuloskeletala systemet
Skador o förgiñningar
Cirkulationsorganen
Symptom o opreciseradefall
Urogenitalorgan
Infektionssjukdomar
V-serien
Hud 0 underhud
Endokrina systemet
Matsmältningsorgan
Psykiska störningar
Tumörer
Övrigt

20,0 %
8,3 %
11,2 %
16,0 %
1,6 °/o
7,1 %
8,0 %
8,5 %
4,7 %
5,0 %
0,9 %
3,5 %
3,0 %
1,7 %
0,5 %

13,0 %
9,0 %
16,0 %
11,5 %
11,0 %
6,7 %
9,0 %
2,7 %
4,4 %
3,0 %
4,6 %
4,0 %
3,0 %
1,9 %
0,2 %

16,5 %
Mest förkylning
12,0 %
Mest öronintl.
10,3 %
Onti nacke och rygg
10,0 %
Mest olika frakturer
10,0 %
Mest högt blodtryck
7,4 % Mage och andningsorg.
7,0 %
Mest blåskatarr
6,4 %
Halsfluss o virusinfek.
4,5 %
Mest allm. undersökn.
4,0 %
Varbildningar ingår
3,4 %
Diabetes
3,3 %
Mag- 0 tannprobl.
2,4 %
Mest neuroser
1,6 % Mest ofarliga hudforändr
1,2 %

Summa

100 %

100 %

100 %

Anmärkning

Tilläggsklassiñkation enligt ICD
Källa: Beräkning baserad på uppgiñer från MLL och Tierp
Som framgår av tabellen ovan svarar luttvägsinfektioner
och öronintlammationer för knappt 30 procent av samtliga besök i primärvården.
I likhet med den somatiska korttidsvården
inryms en psykosocial
problematik

i flera av diagnosgiuppema.
som är svår att kvantifiera
som genomförts i Malmöhus läns landsting tyder dock på att
cirka en tredjedel av patienterna i primärvården
har psykosociala
problem
bilaga
ll.
Problemen
i
vanligast
yrkesverksamma
se
är
Studier

åldrar

20-64

år

Kontaktorsakema
vårdbesöket

kan

med en viss övervikt
för åldersgruppen 20-44 år.
domineras av en somatisk symtom-presentation,
men

strukturellt
även innehålla
betingade orsaker,
relationsproblematik
eller intrapsykiska problem.
Eftersom
kostnaderna per besök i primärvården
inte skiljer sig
nämnvärt mellan olika sjukdomar ger procentsiffroma
i tabellen en
uppfattning om hur stor andel av primårvårdens
totala kostnader som
vården av patienterna i respektive diagnosgrupp tar i anspråk. Som
tidigare redovisats uppgick primärvårdens totala kostnader i riket till
19,3 miljarder kronor år 1994.
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sammansättningen
Den socioekonomiska
av befolkningen i åldern
kosmadskrävande
sjukdomarna, vårdad
med någon av se mest
15-64
jämfört med hela
1987-1993,
perioden
i sluten vård i MLL under
redovisas i
åldersgruppen
aktuella
i landstinget i den
befolkningen
tabell 7.9.
Tabell 7.9 Personer i åldern 15-64 år med sluten vård i Malmöhus läns landsting efter socioekonomisk grupp jämfört med hela befolkningen 15-64 åri
landstinget. Avser perioden 1987-1993

i
.

facklârdaarbetare

s

å
V

å

116

125

114

104

Facklärdaarbetare

95

..

3.

2
102
95

97

.

2

å

å
116

-4
143
127

129

93

131

71

l 10

73

105

41

80
75

Lägretjänstemän

105

111

95

105

87

100

83

79

59

Tjänstemän, mellan

103

75

71

92

72

83

76

53

21

58

49

68

56

30

23

58

80

13

71

82

67

61

60

Högre tjänstemän
Fria yrken -l-företagre

97

94

84

67

91

97

89

Lantbrukare

109

95

80

132

272

108

94

69

30

56

297

145

100

100

yrkesverksamma
Samtligñ

77

95

126

113

57

80

158

141

100

100

100

100

100

100

100

100

l dennasummaingår ca 10 procent i respektive sjukdomsgrupp för vilka uppgifter om SE-gupp saknas

Källa: SCB, Index 100

genomsnittet for Malmöhus läns landsting

facklärda arbetare mer sluten vård
Som framgår av tabellen erhåller
för samtliga sjukdomar
landstinget
i
invånaren
än den genomsnittlige
erhåller mer vård än
Lantbnikare
schizofreni.
och
utom höftfrakturer
hjärtsjukdomar,
ischemiska
genomsnittet
när det gäller cancer,

ledsjukdomar och framför allt artroser.
Inom ramen för utredningen har det inte varit möjligt att klarlägga
i MLL är representaom den socioekonomiska profilen på sjukligheten
tivt för riket som helhet eller
Emellertid kan konstateras att en individs sjukvårdskostnader inte
bara är relaterat till kön och ålder utan också till sociala förhållanden.
Inom ramen för den Landstingsekonorniska utredningen, SOU 1994:70,
konstaterades att skillnaderna i sjukvårdskosmader mellan kommuner
och landsting i hög grad kan förklaras av skillnader i medellivslängd,

inflammatoriska

samboförhållanden

och andelen utländska

medborgare.

Det är också de

SOU

1996: 163
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båda förstnämnda

faktorema som tillsammans
med åldersstrukturen
utj ämnar för strukturella
behovs- och kostnadsskillnader
i det nya
skatteutj ämnings- och statsbidragssystemet, se avsnitt 2.8.
Medellivslängden och andelen
sammanboende i befolkningen har
visat sig fungera som goda indikatorer
skillnader i ohälsa som
kan
relateras till åldern. De finns också direkta orssakssamband
mellan
dessa båda faktorer och höga sjukvårdskostnader.
Som tidigare redovisats är landstingens kostnader för vården i livets slutskede betydligt
högre för den som avlider vid 75 års ålder än den som lever till 85 år.
Vidare visar data från bl.a. Stockholms läns landsting 1994 att den
relativa
risken för psykiatrisk
vård är 2,5-3 gånger högre för en
ogift/skild person ån för en sammanboende samt att sjukligheten bland
arbetare är cirka 20-30 procent högre än bland tjänstemännen när det
gäller den somatiska vården och cirka 3-5 gånger större när det gäller
den psykiatriska
vården. Det finns också statistiskt
signifikanta
samband mellan sjuklighet och boendeforhållanden.
De som bor i villor
med äganderätt är betydligt friskare än de som bor i små lägenheter
med hyresrätt. Iakttagna samband tyder på att sociala förhållanden
stor betydelse för befolkningen hälsa.

7.3.7
Barn

Barnens

sjukdomar,

vårdfonner

har

och kostnader

år utgör knappt 19 procent av befolkningen. Drygt l 1
miljarder kronor av landstingens totala sjukvårdskostprocent l0,4
nader tas i anspråk av bam mellan O och 14 år. Till detta kommer
0-14

kostnader för den kommunalt
i storleksordningen 400-500

finansierade Skolhälsovården
som ligger
miljoner kronor per år.
Vården av de barn som har någon
av de mest kostnadskrävande
sjukdomarna
cirka
18
procent av de totala sjukvårdssvarar mot
kostnadema
i åldersgruppen 0-4 år och mot cirka 16 procent
av
kostnaderna
i åldersgruppen 5-14 år, se tabell 7.10. Som framgår
av
tabellen är det i stort sett bara astma av de aktuella sjukdomarna
som
tar en stor andel av barnens totala sjukvårdskostnader i anspråk.
Barn som avlider och bam som har cancer kostar mycket
per typfall
drygt 400 000 respektive drygt 80 000 kronor men eftersom det är få
som dör eller drabbas av cancer påverkas inte de totala sjukvårdskostnaderna i någon större omfattning av dessa patienter. Detsamma gäller
diabetes trots att sjukdomen är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland bam Näst efter Finland är Sverige det land i världen som har
den högsta insjuknandefrekvensen
i bamdiabetes.
Den främsta anledningen till att diabeteskostnadema
för barn inte kommer upp i nivå
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med kostnaderna för vuxna torde vara att kostnaderna
små i yngre åldrar.
tioner är förhållandevis
Tabell 7.10 De mest kostnadskrävande
naderna bland barn
Sjukdomsgrupp

Sista levnadsåret
Cancer
Stroke m.m.
Diabetes
Intl. ledsjukdom
Artros
Hjärtsjukdom
ischemisk
Höfrfraktur
Astma + KOL
Schizofreni + övr
psykoser

sjukdomarnas

1996: 163

för komplika-

andel av totalkost-

Orensat för multipla diagnoser Rensat för multipla diagnoser
5-14
0-4
5-14
0-4
3,9 %
1,1 %
0,1 %
0,5 %
0,3 %
0,0 %

0,4 %
3,5 %
0,1 %
2,0 %
1,6 %
0,0 %

3,9 %
1,0 %
0,1 %
0,5 %
0,3 %
0,0 %

0,4 %
3,5 %
0,1 %
2,0 %
1,3 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
12,2 %

0,0 %
0,0 %
9,3 %

0,0 %
0,0 %
11,9 %

0,0 %
0,0 %
8,9 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

Summa sjd. enl. 0van17,7 %

16,2 %

17,7 %

16,2 %

Övriga sjukdomar

83,8 %

82,3 %

83,8 %

82,3 %

Total kostnad
miljoner kronor

6 218

4 228

I denna summa räknas kostnaderna för varje individ endast en gång.
Källa: MLL uppräknat till riket
fördelar sig på olika vårdforrner
sjukvårdskostnader
redovisas i figur 7.5. Primärvården
svarar för en betydligt större andel
i övriga åldersgrupav de totala sjukvårdskosmadema bland barnen än
totala
Av
primärvårdens
med
12
jämfört
31
procent.
procent
per,
kostnader i åldrarna 0-4 år cirka 2 miljarder kronor ligger cirka 60
procent 1,2 miljarder kronor på bamavårdscentralema.
andel för barnen ligger i samma
Den somatiska korttidsvårdens
Hur

barnens

50-60 procent, men
som för vuxna förvärvsarbetande,
70 procent.
andel
överstiger
lägre än pensionäremas
som

storleksordning
betydligt

SOU
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Figur 7.5 Sjukvårdskostnadernas
åldersgruppen 0-14 år

Vårdkonsumtion

fördelning

och vårdkostnader

på olika vårdformer

i

35

Primärvård
vidÖppen
Stunsam.
vårdsluan
vlrdöppen
psyk
vård bar.vid
psyk
som.
5-14

Källa: Malmöhus läns landsting MLL
Cirka

105 000 bam i åldern 0-14
var vid något tillfälle
i slutenvården och eftersom antalet vårddagar

inskriven

under 1993

till
cirka 505 000 var den genomsnittliga
vårdtiden 4,8 dagar. Vårddagarnas fördelning på olika diagnosgrupper redovisas i figur 7.6.

uppgick
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Figur 7.6 Vårddagamas

fördelning

på olika diagnosgrupper
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0-14 år

ä

Vissa perinatalatillstånd

g

övrigt

i

Psykiskastörningar

D

Matsmálmingsorganenssjd.
Nervsystemoch sinnesorgan
Intektionssjukdomar

Tumörer

Q

E

Symtom och oprecJaII

Q

ä

Skador och förgiftningar
Andningsorganonssjukdomar

E

E

Missbildningar

Källa: Socialstyrelsens slutenvårdregister 1993
av figuren ovan tar problem hos nyfödda bam vissa
missbildningar,
sjukdomar,
tillstånd,
andningsorganens

Som framgår

perinatala

skador och förgiftningar
mest resurser i
samt infektionssjukdomar
Mätt i antal
mätt i antal vårddagar.
anspråk inom slutenvården
vårdtillfallen dominerar andningsorganens sjukdomar respektive skador
Barn med dessa sjukdomar svarar för 23 respektive
och förgiftningar.
13 procent av samtliga vårdtillfallen.
250-350 bam insjuknar årligen i cancer mest leukemi och för
närvarande vårdas cirka 3 000 barn i Sverige för cancer. De sammanlagda hälso- och sjukvårdskostnadema för dessa bam uppgår dock inte
till mer än 2 procent av barnens totala sjukvårdskosmader.
De sjukdomar som orsakar de flesta besöken i primärvården
Som framgår av tabellen dominerar
bam redovisas i tabell 7.1
cirka
står
för
65 procent av alla besök.
infektioner
som
De små barnen 0-4

sjukdom

i medeltal

år i MLL

besöker primärvården

en gång per år. Barnkliniker,

bland
akuta

på grund av
öppen-

pediatriska
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vårdmottagningar, öronkliniker och andra öppenvårdsmottagningar
tar
också emot bam. Antalet besök hos specialist bland de yngre barnen är
något fler än i primärvården ca 1,5 besök per år. Ju äldre barnen är
desto mer utnyttjas primärvården.
Bamavårdscentralema

vaccinatiosvarar för hälsoundersökningar,
hälsovård
i
förskolan
hälsoupplysning,
föräldrar-utbildning.
samt
ner,
Barnen träffar en distriktssköterska
1-4 gånger per månad under det
första halvåret. Därefter glesas besöken ut till ungefär en gång per år.
undersöker
barnet 3-4 gånger under det första
En distriktsläkare
levnadsåret och därefter ytterligare 3-4 gånger före skolstarten.
Skolhälsovården

är den mest anlitade vårdgivaren
av barn i
skolåldem. 67 procent av alla besök i öppen vård sker i skolhälsovårbesöker Skolhälsovården
den. Barn på låg- och mellanstadiet
1,5-2

gånger per år. På högstadiet handlar det om 4-5 besök per år. Specialistvården svarar för ca 15 procent av samtliga besök i öppenvården
och primärvården
för 12. Cirka 6 procent av besöken sker hos
privatläkare.
Skolhälsovården

finansieras av primärkommunema.
Vissa komkronor
elev
och
år
medan
andra
satsar 1 000
muner satsar 250
per
kronor. Genomsnittskostnaden
per elev i riket ligger i storleksordningen
400-500 kronor per år.
Tabell 7.11 Den procentuella fördelningen

Sjukdom
Varig mellanöreintlammation
Förkylning
Halsfluss
Akut övre luñvägsinfektion
Tonsillinflammation
Virusinfektioner
Icke varig intl. i mellanöra
Sjukdom i bindehinnan ögat
Astma
Akut Iuñrörskatarr
Sjukd. Iyttcröra/hörselgång
Allm. medicinsk undersökning
Övrigt
Totalt
Källa: Ystads sjukvårdsdistrikt

av barnens besök i primärvården

O-4år

5-14 år

20,90 %
14,96 %
6,94 %
7,85 %
4,27 %
6,35 %
3,29 %
3,73 %
2,44 %
3,14 %
1,49 %
1,82 %
22,83 %

14,05 %
8,54 %
11,78 %
4,27 %
7,55 %
3,84 %
4,00 %
1,79 %
2,43 %
1,13 %
2,68 %
2,21 %
35,71 %

100,00 %

100,00 %
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8

Sjuklighet,

medicinsk

utveckling

och

inför

8.1

vårdkostnader

år 2010

Inledning

bedömningar
av vad förväntade förändringar
sjuklighet och sammansättning samt medicinsk utveckling kan komma att betyda för kraven på resurser för hälso- och
sjukvård under perioden ñam till år 2010. De baseras i huvudsak på
de expertbedömningar
som utarbetas
som gjorts och de expertrapporter
inom ramen för arbetet i HSU 2000 bil. 3-13. Redovisningen följer
den indelning av sjukligheten som redovisades i föregående kapitel och
baseras på kostnadsdata från Mahnöhus läns landsting uppräknat till
riket. Kostnader för läkemedel som förskrivs i öppen vård ingår inte
eftersom dessa kostnader betalas av staten via den allmärma sjukförsäkringen. I regeringens proposition prop. 1996/97: 122 Läkemedelsoch läkemedelsförsörjning
förmåner
m.m. föreslås, som framgår av
l det följ ande redovisas

i befolkningens

för läkemedelsförmånen
förs över till
kapitel
att kostnadsansvaret
och de landstingsfria
kommunerna
den 1 januari 1998.
landstingen
Propositionen bygger på förslag från HSU 2000 i betänkandet SOU
1995: 122 Reform på recept. Förslaget till ekonomisk reglering mellan
staten och landstingen är utformat så att landstingen skall få ekonomisk
kompensation för ökade läkemedelskostnader.
i bedömningarna
Tyngdpunkten
av hur sjuklighet och medicinsk
utveckling kan komma att påverka de framtida resurskraven ligger i
enlighet med direktiven
på sjukdomar
som främst drabbar äldre
människor. Redovisningen inleds med bedömningar av resursbehoven
analyser när det gäller det sista levnadsåret och de mest
som baseras
kostnadskrävande
sjukdomarna avsnitt 8.2. Därefter följer bedömolika åldersgrupper i befolkningar av resursbehoven som baseras
ningen avsnitt 8.3.
Hälso-

och sjukdomsförebyggande

konsumtionen
att behandlas

insatsers

betydelse

berörs här endast i begränsad omfattning
mer utförligt

i kommitténs

slutbetänkande.

för vård-

men kommer
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på bedömningar

kostnadskrävande

sjukdomarna
8.2.1

sista levnadsåret

Det

Sammanfattande

bedömning:

Ädelreforrnen

har medfört
att
i stor utsträckning har kommit att bli en
uppgift för äldreomsorgen. En fortsatt kostnadsförskjutning
för
vården i livets slutskede när det gäller de äldre förväntas ske.
vården i livets slutskede

Bedömningen
av de framtida kraven på resurser för vården i
livets slutskede görs mot bakgrund av dels de brister i sjukvården
som finns i dag både i kommuner och landsting, dels att allt fler
gamla och döende patienter förväntas vårdas i hemmet eller i
särskilda boendeformer i kommunerna.
För landstingens del ställs
krav på ökade låkarinsatser i de kommunala boendefonnema
och
på en utbyggnad av avancerad hemsjukvård som alternativ
till
sluten sjukhusvård. Resursema för och kompetensen för vård i
livet slutskede

behöver förstärkas i den kommunala sjukvården.
på resurser bedöms bli större än vad som följer av en
demografisk
både i kommuner
framskrivning
och landsting.
Resurskraven
bedöms vara större för kommunerna än för landstingen. Kostnaderna för den avancerade hemsj ukvården i landstingjämfört med om
en bedöms inte medföra någon kostnadminsluiing
vården getts vid sjukhus om hemsjukvården
skall vara av hög
kvalitet och lägga ett rimligt ansvar
de anhöriga.
Kraven

Varje år avlider cirka l procent av befolkningen
år 1994.
Drygt 70 procent av samtliga dödsfall
tumörer

22

procent

eller

91 800 personer
kan hänföras till

cirkulationssorganens

sjukdomar

50

procent1. Olyckor och självmord svarar för cirka 5 procent av samtliga
dödsfall.

Fördelningen
kön.

Bland

hänföras

till

av dödsfallen
äldre människor
tumörer

gäller yngre personer,
dödsorsaken.

efter dödsorsak
kan

cirka

varierar

80 procent

med ålder och
av dödsfallen

eller cirkulationsorganens
särskilt

sjukdomar. När det
yngre män, är olyckor den vanligaste

lsoeialstyrelsen 1995, Hälso- och sjukvárdsstatünlsk årsbok

SOU
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Ädelrefonnen

medicinsk

utveckling

som tidigare redovisats, att kostnader om
överfördes från landstingen
20,3 miljarder kronor i 1991 års prisnivå
Landstingens kostnader för vården under det sista
till kommunerna.
innebar,

utgjorde 10,6 procent av landstingens totala kostnader för
1994 eller 9,6 miljarder kronor. Efter Ädelreforkostnader
för det sista levnadsåret minskat med
har
landstingens
men
35 procent eller med knappt 5 miljarder kronor. Dessa kostnader har i
levnadsåret

hälso- och sjukvård

förts över på primärkommunema.
basis
På
av en särskild studie som HSU 2000 och Socialstyrelsen
läns landstingz har
i Malmöhus
låtit genomföra i fem kommuner
kommunernas kostnader för vård och omsorg under det sista levnadstill 9 miljarder kronor, vilket utgör cirka 18
året år 1994 beräknats
allt väsentligt

totala kostnader som
äldreomsorgens
procent av den kommunala
uppgår till cirka 50 miljarder kronor.
Av studien framgår vidare att drygt 50 000 kronor per avliden
överförts från landstingen till kommunerna sedan 1991, se tabell 8.1.
Tabell 8.1 Kommunala kostnader under det sista levnadsåret
Ädel
Åldersgrupp

Avlidna 1991

Avlidna 1994

före och efter

Skillnad 91-94

0

0

6 493

9 620

+3 127

45 645

43 268

-2 377

98 001

+51 854

90 860

173 326

+82 466

53 600

106 947

53 347

0

44
45-64
65-74
75-84

46 147

85-w
Per avliden

Källa: Ädelutvärdcringen95:9, Vård- och omsorgskostnaderunder det sista levnadsåret,
Socialstyrelsen
är de kommunala kostnaderna under det sista
Beträffande de
stort sett oförändrade efter Ädelreformen.
äldre över 75 år har kommunernas kostnader per avliden fördubblats
efter refonnen.
Cirka 80 procent av kommunernas kostnader per avliden under det
För avlidna
levnadsåreti

under 75

uppstår i det särskilda boendet och cirka 20 procent
hälñen av kostnaderna i det särskilda boendet
på sjukhemmen. I hemvården är det framför allt hjälp med

sista levnadsåret
i hemvärden.

ligger

Drygt

2ÃDEIz-utvärderingen 95:9, Vård- och omorgskøstnader
levnadsåret

det sista
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måltider

och kostnader för distriktssköterska
och nattpatrull som tar
stora resurser i anspråk.
I figur 8.1 redovisas landstingens respektive kommunernas kostnader
för vården under det sista levnadsåret fördelat
olika åldersklasser.

Figur 8.1 Landstingens
levnadsåret

respektive kommunernas

kostnader för det sista
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Källa: MLL omräknat till riket
Som framgår

och landstingens
av figur 8.1 uppgick kommunernas
kostnader
för vården under det sista levnadsåret
till 18,7
miljarder kronor år 1994. Kommunernas
andel av kostnaderna stiger
totala

med åldern, från 0 procent i åldrarna under 45
till cirka 75 procent
i den äldsta åldersgruppen. Ädelrefonnen
har således medfört att
vården och omsorgen i livets slutskede för de allra äldsta i stor utsträckning kommit att bli en uppgift för primärkommunema.
Livets slutskede innebär för de flesta av oss att vi är beroende av
hjälp från andra och av medicinska och omvårdnadsmässiga insatser.
Ofta innebär svår sjukdom och funktionsnedsättning att man inte längre
kan bo kvar hemma, trots utökade hjälpinsatser. Flertalet gamla som
avlider har mer än en sjukdom. Tiden för den fas som kan rubriceras
från
som livets slutskede varierar kraftigt från individ till individ;
några dagar och veckor till månader och år. Flertalet
cirka 60 procent - avlider efter lång tids sjukdom.
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Sjuklighet,

medicinsk

utveckling

låtit göra inom ramen för ÄdelutvärStudier som Socialstyrelsen
deringen visar bl.a. att andelen som överhuvud taget inte vårdas på
sjukhus året innan de avlider har ökat från cirka 14 procent år 1991
dvs. året före Ädelreformen till drygt 22 procent år 1993. Andelen av
de som avled respektive år och som skrevs ut från sjukhuset till det
boende dvs. sjukhem,
egna hemmet eller någon form av särskilt
från närmare 15
ålderdomshem,
servicehus etc. har fördubblats
Andelen
1993.
till
30
1991
procent
procent
som avled på sjukhus
till
cirka 50 procent år
från cirka 71 procent
1991
har minskat
och
1993. Utvecklingen
är allra mest tydlig bland de äldsta 85
äldre. Det betyder således att av alla som avled år 1993 dog 50 procent
hemma eller i särskilda boendefonner jämfört med knappt 30 procent
1991.
1994 års data från Malmöhus läns landsting visar att andelen som
dog på sjukhus var lägre, 40 procent, medan 60 procent avled i hemmet
eller i det särskilda boendet. Detta tyder på att en fortsatt förskjutning
från sjukhusen till det egna hemmet och de särskilda boendeformerna
kan ha skett efter 1993.
flyttat ut
Vården i livets slutskede har således i stor utsträckning
från sjukhuset till det särskilda boendet eller det egna hemmet.
Människor
flyttar också i mindre utsträckning till sjukhus under det
sista levnadsåret.
I sammanhanhanget bör emellertid påpekas att de tidigare långvårdssjukhusen kom att rubriceras som särskilda boendeformer när de
i samband med
till kommunerna
fördes
över från landstingen
Ädelreformen. Det betyder således att det ändrade huvudmarmaskapet
till att en lägre andel av de gamla numera dör på
är en delförklaring

sjukhus.
Enligt Socialstyrelsen finns det inget underlag för att generellt uttala
sig om vården i livets slutskede har blivit bättre eller sämre efter
Ädelrefoimen. På många håll har kommunen och primärvården skapat
omhänderför ett tryggt och människovärdigt
goda förutsättningar
tagande i livets slut. På andra håll saknas emellertid både de kimskaper
och resurser som krävs. Vidare konstateras att problemen i samband
med utskrivning av patienter från akutsjukvården har ökat efter Ädeloch bollas
reformen. Döende patienter skrivs ut från akutklinikema
mellan olika vårdinrättningar.
Detta har också föranlett
Socialstyrelsen
att initiera ett arbete för att utveckla föreskrifter
anmellan vårdgivaoch samverkansrutiner
gående infonnationsöverföiing
re och vårdnivåer. Brister har också kunnat konstateras när det gäller
den palliativa lindrande vården i livets slutskede. Vidare konstateras
ibland

att läkarinsatsema i de särskilda boendefonnema
gäller inte minst i livets slutskede.

är otillräckliga.

Detta
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år 2010

Enligt SCB:s prognoser kommer antalet avlidna personer att öka från
91 800 år 1994 till cirka 98 800 år 2010, dvs. en ökning med 7 000
eller 7,6 procent. Ökningen faller helt och hållet på den äldsta åldersgruppen över 85 år där antalet avlidna beräknas öka med ll 750
personer eller 40 procent se tabell 5.4.
En demografiskfamkrivning

av kostnaderna för vården under det
medför, som tidigare redovisats, att kostnaderna för
landstingen skulle öka med knappt 300 miljoner kronor eller 3 procent
och för primärkommunema med 1,5 miljarder kronor eller 17 procent.
sista levnadsåret

Relevansen av en sådan framskrivning
är beroende av om behoven av
vård och omvårdnad
under det sista levnadsåret kommer att mötas på
samma sätt och till samma kostnad som i dag. Det betyder således att
bygger på att innehållet och kvaliteten
en demografrsk framskrivning
i den medicinska

vård och den omvårdnad

som ges per person som
är oförändrad.
Det råder en bred enighet om att ett värdigt avsked från livet bör
vara en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården. När bot inte
längre är möjlig bör målet vara att ge patienten livskvalitet
så att döden
avlider

i varje åldersgrupp

kan bli lugn och värdig
De brister i den kommunala sjukvården och i
den palliativa vården liksom när det gäller läkarinsatsema
i de särskilda
boendefonnema
i
påtalas
Socialstyrelsen
uppföljning
som
av
Ädelreformen
och av flera av de experter som medverkat i HSU:s
arbete
talar för att resurskraven för vården i livets slutskede underskattas både när det gäller sjukvården i landstingen och kommunernas
vård och omsorg.
God omvårdnad

i livet slutskede ställer mycket stora kompetensKunskap om principerna
för god vård i livets slutskede har
utvecklats främst inom onkologin. Teknologin vad gäller behandling av
smärta har utvecklats och med tillämpning av moderna metoder kan
döende patienter hållas smärtfria. På många håll kan god omvårdnad i
hemsjukvård erbjudas i livets slutskede för dem som önskar tillbringa
sin sista tid i hemmet som ett alternativ
till sluten vård. Kvalificerade
krav.

hemsjukvårdsteam sköter den palliativa vården i livets slutskede på mer
än ett 50-tal ställen och palliativa rådgivningsteam,
som utgår från
sjukhusen och stöttar och hjälper primärvårdens distriktssköterskor
har
tillkommit. Det finns också s.k. hospiceenheter på flera platser i landet,
som ger god vård i livets slutskede och som också kan utgöra viktiga
kunskapscentra. På andra håll saknas sådana resurser. En utbyggnad av

SSOU 1995:5, Várdens svåra val, slutbetänkande från Prioriteringsutredningen
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.Sjuklighen medicinsk

utveckling

sådan verksamhet

förväntas. Vidare krävs en förstärkning av läkarmi
de
särskilda
boendefonnema.
Bristen på läkarinsatser gäller
satserna
både den direkta vården och stödet till den omvårdnadspersonal
som
skall vårda de svårt sjuka och döende patienterna.
Resursema och kompetensen för vård i livet slutskede är bristfälliga
i den kommunala
sjukvården. Kommunerna
har visserligen
förstärkt
sin medicinska kompetens genom att höja utbildningsnivån
hos personalen och öka antalet anställda med medicinsk kompetens.
också

Den ökade vårdtyngden

och de multipla medicinska problem som flerhar behöver tas om hand av personal med
relevanta kunskaper om patienternas sjukdomar och deras behandling.
Kunskaper i palliativ vård och smärtbehandling
är områden som måste
få ökat utrymme i kompetensutvecklingen
hos all omvårdnadspersonal
talet

döende

patienter

i kommunerna. Det finns vidare behov av sjuksköterskor
i kommunemas vård och omsorg.
specialistkunskap

med geriatrisk

Omstruktureringen av vården i livets slutskede ställer således, som
i Socialstyrelsens uppföljning av Ädelreformen, stora
krav
kommunerna vad gäller resurser, kompetens, organisation och
fysisk miljö.
Vidare finns uppgifter som kan tyda
att det också förekommer
viss överbehandling i livet slutskede, dvs. insatser som till priset av ett
lidande och onödigt höga kostnader förlänger döendet. I
onödligt
sammanhanget kan nämnas att Statens medicinsk
etiska råd nyligen
också framhålls

i en skrivelse till regeringen har föreslagit att en utredning tillsätts i
syfte att se över vården i livets slutskede. I skrivelsen nänms såväl de
brister som kan finnas på sina håll när det gäller den palliativa vården
liksom risken för att döende patienters lidande förlängs i onödan med

hjälp

av den

medicinska

tekniken.

Rådet hänvisar
bl.a. till att
betonar vikten av en god vård i livets
slutskede och framhåller att detta
för att bli verklighetkräver ett
bättre utnyttjande av resurserna och att de etiska frågeställningarna

Prioriteringsutredningen

särskilt

övervägs.
En demografisk

framskrivning
av kostnaderna för vården i livets
tar enbart hänsyn till prognosen när det gäller dödligheten i
olika åldersgrupper. Bedömningen av de framtida kraven på
resurser
för vården i livets slutskede måste emellertid också beakta dels de
brister
dels att
som finns i dag både i landsting och kommuner,
slutskede

förväntas
utvecklingen
mot att allt fler döende patienter vårdas
hemma och i särskilda boendeformer.
Detta talar för att kraven på
resurser för vården i livets slutskede är större än vad som följer av en
demografisk
framskrivning
både i landsting och kommuner.
I den
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görs bedömningen att den kostnadsförskjutmellan
landsting och kommuner för de äldre
ning som redan ägt rum
som avlider kommer att öka ytterligare i framtiden. Detta talar för att
kraven på framtida resurser för vården i livets slutskede kommer att

tidigare nämnda studien

framskrivningen
avvika mer från den demografiska
när det gäller
vård och omsorg än för den sjukvård som landstingen
kommunernas
Kostnaderna för den avancerade hemsjukvård som i dag
finansierar.
bedrivs som ett alternativ till sluten sjukhusvård i landstingen bedöms
jämfört med om vården getts
inte medföra någon kostnadsminskning
slutskede skall vara av hög
livet
i
hemsjukvården
vid sjukhus om
kvalitet

8.2.2

och lägga ett rimligt

ansvar på de anhöriga.

Cancer

Sammanfattande

bedömning:

Den totala förekomsten

av cancer
bedöms öka mer än vad som följer av en demografisk framskrivning till följd av att risken att insjukna i cancer ökar med senare
födelseår
och att en mer aktiv diagnostik leder till att allt fler
tumörer upptäcks. Några cancerfonner bedöms minska. Det gäller
till följd
bl.a. cancerfonner
som har samband med tobaksrökning
för
kvinnor
öka
kommer
förändrade
rökvanor
att
om inte
men
av
medelålders kvinnor slutar röka.

Något medicinskt genombrott som påtagligt påtagligt skulle
kunna påverka resursbehoven inom cancervården förväntas inte
ske. En viss förskjutning
av cancerpatientema
av uppföljningen
till primärvården bedöms kunna ske liksom
ñån specialistvården
en viss utökning av den medicinska dagvården. Cancerkirurgin
bedöms ha i stort sett oförändrad volym men en ökad centralisering
kan förutses av resurs- och kvalitetsskäl.
av cancerkimrgin
Kostnaderna för den ökade förekomsten
av cancer - exklusive
bör kunna uppvägas av minskade kostnader för
sista levnadsåret
sjukhusvården genom att fler patienter kan tas om hand i primärvården och i medicinsk dagvård. Kraven på resurser för cancervården i landstingen torde kunna ligga i linje med den demografiska
framskrivningen. Kostnaderna för den kommunala sjukvården bedöms öka, främst när det gäller cancervård i livets slutskede.

4ÄDEL-utvärderingen95:9, Vård och omsorgskosmader det sista levnadsåret
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Förekomst

Sjuklighet,

medicinsk

utveckling

och sjukdomsbeskrivning

Varje

insjuknar cirka 40 000 personer i cancer. Antalet patienter med
cancerdiagnos har ökat med i genomsnitt
1,6 procent per
under de
bl.a. till följd av en ökad andel äldre som
senaste decennierna,
förklarar en procentenhet av ökningen, tidigare och förbättrad diagnos
samt ökad överlevnad. Många cancerformer har ökat påtagligt även om
hänsyn tas till nämnda förhållanden.
De mest vanliga cancerformema
beskrivs kortfattat
i det följ
En utförligare
redovisning av dessa
cancerformer återfinns i bilaga
Bröstcancer
bland kvinnor med
är den vanligaste cancerfonnen
cirka 5 300 insjuknanden per år motsvarande 26 procent
av all cancer
hos kvinnor.
Risken för en kvinna att drabbas före 75 års ålder är
drygt 8 procent. Förekomsten
av bröstcancer har stadigt ökat sedan

början av 1960-talet med en topp omkring år 1990 som en tillfällig
effekt av att införandet av mammograñscreening
avslöjade fler fall i ett
tidigt skede. Trots det ökade antalet bröstcancerfall
har dödligheten
förblivit
i stort sett oförändrad,
vilket innebär att alltfler kvinnor
överlever

sin bröstcancer.

Efter

10

lever två tredjedelar

av de som
opererats
Den mest väldokumenterade
riskfaktom
för bröstcancer
är om
kvinnor inte föder bam eller föder barn sent i livet. Underlaget för
andra riskfaktorer
är i dagsläget för dåligt underbyggda och några
för bröstcancer.

egentliga möjligheter att primärt förebygga bröstcancer finns därför
inte i dag. Mammografi
innebär att mycket tidig cancer eller t.0.m.
förstadier
till cancer kan upptäckas och opereras. Forskning kring
ärftlig bröstcancer ökar dock möjligheterna
att ge genetisk rådgivning,
vilket för kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer kan leda till
förebyggande operationer efter regelbundna kontroller.
Prostatacancer
är den vanligaste cancerfonnen
hos män med cirka
5 300 insjuknanden per år vilket motsvarar 26 procent av all
cancer
hos män. Risken att insjukna stiger kraftigt med åldern. Till bot
syftande behandling i fonn av operation eller strålbehandling prövas
för närvarande

tidigt
palliativ

skede

för en mindre
av sjukdomen.

andel patienter
Fortfarande

som befinner sig i ett
lindrande
är emellertid

vård helt dominerande.

Några behandlingsgenombrott
få
avgörande
betydelse under planeringsperioden
att
knappast förväntas. Hälsokontroller
för att spåra prostatacancer
symptomñia
män är för närvarande inte aktuella.
kommer

som
kan
hos

Tjock- och ändtarmscancer
är den vanligaste cancerfonnen
i
bukhålan. Drygt 5 000 personer, lika många män
kvinnor,
drabbas
som
varje år. Denna siffra har varit konstant under de senaste tio åren.
Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder. Risken att få sjukdomen före
75 års ålder är 3,5 procent

för män och 2,7 procent

för kvinnor.

187

188

Sjuklighet,

medicinsk

utveckling

kostvanor

Felaktiga

och stillasittande

SOU

1996:163

liv anses bidra till att risken att

drabbas ökar.
är den vanligaste orsaken till att människor dör i cancer
i Sverige. 2 800 personer insjuknar årligen i lungcancer. Tobaksrökning
med andra faktorer, tex. radon, en
är ensamt eller i kombination
huvudorsak till sjukdomen i mer än 80 procent av fallen. För närvarande drabbas dubbelt så många män som kvinnor. Bland kvinnor sker

Lungcancer

dock en fortgående ökning medan insjuknandet bland männen minskar.
Några nämnvärda framsteg i behandlingen av lungcancer har inte skett
under de senaste decennierna. Fem år efter insjuknandet lever mindre
än 10 procent av patienterna.
Tre av
Knappt 2 000 personer insjuknar årligen i urinblåsecancer.
fyra som drabbas är män. Sjukdomen har ökat kraftigt hos männen men
inte hos kvinnorna. Sjukdomen är ovanlig före 75 års ålder. Risken att
få denna cancer före 75 års ålder är 2,1 procent för män och 0,5 procent
för kvinnor. Hälften av alla blåscancerfall
anses bero på rökning.
drabbar årligen cirka 1 300 personer 850 män
Magsäckscancer
Risken har halverats sedan 1950-talet och minskar
och 550 kvinnor.
Flertalet patienter drabbas i hög ålder. Risken att få denna
cancer före 75 års ålder är för närvarande 1,2 procent för män och 0,5
procent för kvinnor. Förekomsten av magcancer har satts i samband
med brist på frukt och grönsaker. Rökning anses också öka risken för
fortfarande.

infektion
Helocobacter
pylori
som också orsakar
magcancer.
- en
för
utvecklingen
central
roll
spela
magsår
antas
av denna
en
numera
cancerform.
Non-Hodgkin lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika tumörer
något fler män än kvinnor
Cirka 1 400 personer
i lyrnfsystemet.
särskilt hos män, under
kraftigt,
har
ökat
Sjukdomen
drabbas årligen.
de senaste decennierna. Denna cancer drabbar framför allt i hög ålder.
Risken att drabbas före 75 års ålder är 1,3 procent för män och 0,7
lymfom är okänd. Stora
procent for kvinnor. Orsaken till Non-Hodgkin
har betydelse.
geografiska skillnader talar för att miljöfaktorer
Sådana
Cirka l 300 personer drabbas årligen av hjärntumörer.
även hos unga.
tumörer är vanligast i 70-årsåldem men förekommer
Risken att
sjukdomen före 75 års ålder är cirka l procent. Några
egentliga möjligheter att förebygga hjärntumörer finns inte. Prognosen
av hjämtumörer.
melanom är den cancerform som ökar snabbast bland både
män och kvinnor i Sverige. Antalet fall har ökat med i genomsnitt 6
och drabbar nu cirka l 300 personer varje år. Patienterna
procent per
vid diagnosen ligger på 57 år
är oña relativt unga. Genomsnittsåldem

varierar

mellan olika former

Malignt

för män och 55 år för kvinnor. Risken att drabbas före 75 års ålder år
Möjligheterna
1,2 procent för män och 1 procent för kvinnor.
att
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malignt

melanom är goda eftersom cancern framkallas av
ljus som man kan skydda sig mot.
Livmoderkroppscancer
livmodercancer är den fjärde vanligaste
cancerformen
bland kvinnor. Cirka l 100 kvinnor insjuknar årligen.
Risken har ökat något sedan 1960-talet,
men risken att avlida har
minskat bl.a. till följd av tidigare diagnos och bättre behandling.
ultraviolett

Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder och vanligasti
åldersgruppen
65-79 år. Risken för en kvinna att
denna sjukdom före 75 års ålder
är 1,7 procent.
Några möjligheter

finns inte
att förebygga livmoderkroppscancer
Åtta
god
vid
tidig
är
upptäckt.
tio
behandlade
men prognosen
av
patienter lever efter fem år.
Livmoderhalscancer
är på tillbakagång i Sverige, bl.a. som en följd
den
cytologiska
screening som infördes på 1960-talet. Årligen tas
av
mer än en miljon cellprov som leder till behandling av förstadier till
får årligen denna
cancer i cirka 4 000 fall. Drygt 500 kvinnor

cancerdiagnos.

Sjukdomen uppträder redan i 25-årsåldem för att sedan
stiga oregelbundet fram till 80-årsåldem. Efter 85 år ställs diagnosen
mera sällan. Sjukdomen är delvis möjlig att förebygga eftersom kvinnor
med många sexuella partners utsätter sig för
en förhöjd risk. En
bidragande orsak till livmoderhalscancer
kan vara att kvinnan smittas
med ett humant virus papillomvirus
vid samlag. Förhoppningar finns
det
ska
bli
möjligt
att vaccinera mot detta virus i ñamtiden.
om att
Fem år efter diagnos lever i genomsnitt cirka 65 procent patienterna. I
de yngre åldersgruppema lever nära 90 procent.
Närmare l 100 personer drabbas årligen av cancer i bukspottkörteln pancreas-cancer.
Tumören är något vanligare hos män än hos
kvinnor. Sedan början av 1980-talet har incidensen minskat, i synnerhet
hos män. Tumören är ovanlig bland yngre
personer. Insjuknandet ökar
med stigande ålder. Risken att drabbas före 75 års ålder är 0,7 procent
för män och 0,6 procent för kvinnor.

Sjukdomen är delvis möjlig att förebygga eftersom det finns ett
samband med tobaksrökning. Alkohol är inte
en säkerställd riskfaktor;
däremot inflammation
i bukspottskörteln,
som kan utlösas av alkoholmissbruk. Nio av tio patienter avlider inom ett år.
Njurcancer
drabbar cirka l 000 personer årligen och är något
vanligare hos män än hos kvinnor. Risken är störst i åldrarna 70-85 år.
En viss minskning under det senaste decenniet kan konstateras. Risken
för insjuknande fore 75 års ålder är 0,9 procent för män och 0,5
procent
för kvinnor.
Det finns ett visst samband med rökning varför ändrade rökvanor
kan tänkas påverka förekomsten.
Sjukdomen finns också i en ärftlig
form med tidigt insjuknande. Genom systematisk kontroll kan dessa

patienter

behandlas

tidigt.

En tidig

diagnos

är helt avgörande

för
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Om sjukdomen upptäcks tidigt och tumören är
behandlingsresultatet.
på cirka 60
begränsad till ena njuren ligger femårsöverlevnaden
För hela
sjukdomen
hur
spridd
allt
efter
den
Sedan
sjunker
procent.
cirka
50
femårsöverlevnaden
procent.
patientgruppen ligger
Äggstockscancer är den femte vanligaste cancerforrnen hos kvinnor.
900 fall upptäcks årligen. Risken är störst i åldrarna 65-75 år.
1975 ökade sjukdomen stadigt men därefter har antalet
Fram till
minskat, vilket möjligen kan bero på en ökad Pnyinsjulcnanden
Risken för insjuknande före 75 års ålder är 1,7
pilleranvändning.
Cirka

procent.
Åtta

lever i fem år
av tio kvinnor, vars sjukdom upptäcks tidigt,
femårsöverlevnaden
20-25
procent.
eller längre. Vid spridd sjukdom är
cirka
45
femårsöverlevnaden
procent
För gruppen som helhet är

inför

Utvecklingen

år 2010

Sjukdomsförekomsten
innebär att antalet individer med någon
ökar från 105 000 år 1994 till
sjukvårdskontalct
med
av cancer
1994,
2010 eller med 10 procent för beräkningsmetod
115 000 till
förändrade
den
betingad
ökningen
hälften
bil.
4.
är
Drygt
av
av
se
ålderssannnansättxiingen och knappt hälften av folkmängdsökningen.
är beroende av hur
Relevansen av den demografiska framskrivningen
kommer
att utvecklas under
sjukligheten i de olika cancerfonnema

En demografisk

framsknvning

form

kommande

år.

bedöms öka något mer än vad som följer av en
t.ex. cancer i prostata, tjocktarm och urinblåsa samt malignt melanom och malignt lymfom. Andra cancerfonner
bukspottkörtel,
bedöms minska, t.ex cancer i magsäck, livmoderhals,
och livmoderi
bröst
Förekomsten
och
äggstockar.
njurar
av cancer
Vissa cancerfonner

demografisk

framskrivning

ställs allt
en ökande tendens, men eftersom diagnosen
öka
för dessa
inte
behovet
tidigare behöver nödvändigtvis
av resurser
sjukdomar.
rökvanor har avgörande betydelse för den framtida
Befolkningens
förekomsten av lungcancer, eftersom rökning är den största riskfaktorn
för
Rökning är också en av flera riskfaktorer
för den cancerfonnen.
bedöms, som
rökvanor
flera andra fonner av cancer. Förändrade
tidigare nämnts se svsnitt 6.2 påverka det framtida sjukdomspanora-

kropp

visar

mat. Fram till år 2010 förväntas en minskande förekomst av många
rökrelaterade sjukdomar för män. För kvinnor förväntas den rökrelaterade sjukligheten öka under planeringsperioden
om inte medelålders
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kvinnor

slutar röka. Däreñer kan insjuknandet komma att minska något
även för kvinnor eftersom de kvinnor som är yngre än 40
röker i
mindre utsträckning.
En oroande trend är emellertid att yngre lågutbildade kvinnor börjat röka. När det gäller lungcancer bedöms den

totala effekten av mäns och kvinnors förändrade rökvanor bli en något
prevalens fram till
2010. Det beror på att minskningen av
rökningen bland män har varit större än ökningen bland kvinnor i
kombination med att män har betydligt högre incidens för lungcancer.
minskad

Av de cancerfonner som inte behandlats ovan tenderar förekomsten
bl.
av
a. cancer i gallblåsa och gallvägar 610 fall per år samt cancer
ilevem 400 fall per år att minska. Antalet fall av akut leukemi 460
fall per år, som är mycket resurskrävande,
har ökat kraftigt under de
senaste decenniema. Ökningstalcten har dock stannat upp under senare
ar.
Fram till år 2010 beräknas antalet cancerpatienter öka något mer 25 procent
än vad som svarar mot den demografiska
utvecklingen.
Detta

hänger bl.a. samman med att risken att insjukna i cancer tycks
öka med senare födelseår, se tabell 8.2. Vidare kommer en mer aktiv
diagnostik att leda till att fler tumörer upptäcks, vilket ökar prevalentill i
sen. Den totala ökningen av cancer kan således uppskattas

storleksordningen

12-15

ett tal som också antas gälla för

procent,

prevalensen.
Tabell 8.2 Risk att insjukna i cancer totalt A och i icke
tobaksrelaterade cancerformer B i Sverige under perioden
1958-1987
Födelseår

Män
A

1873-1882
1908-1917
1928-1937
1948-1957

Kvinnor
B

1,00
1,90
2,33
2,60

1,00
1,85
2,20
2,46

A
1,00
1,60
1,76
1,95

B
1,00
1,60
1,71
1,89

Källa: Adami mil., Relativ risk där risken för personer födda 1873-1882

1

.üukvårdskostnaderna
Sjukvårdskostnadema
för individer med cancer kan
med utgångspunkt från 1994 års data från Malmöhus läns landsting
beräknas till
i genomsnitt
71 000 kronor per person och år. En demografisk
framskrivning
med en oförändrad prevalens skulle öka landstingens
kostnader för cancervården med drygt 740 miljoner kronor till år 2010.
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för
Den demografiska utvecklingen medför också kostnadsökningar
har medfört att
vård och omsorg eftersom Ädelreformen
ansvaret för vården och omsorgen av äldre patienter med cancer i stor
utsträckning har förts över till kommunerna.
är - förutom prevaRelevansen av en demografisk framskrivning
vid
beroende av om vårdbehoven
lensutvecklingen
cancer kommer att
mötas på samma sätt som i dag, dvs. med en oförändrad vårdteknologi

kommunernas

och inom en oförändrad vårdstruktur.
Några avgörande teknologiska behandlings genombrott är knappast
i sikte inom cancervården. I den kurativa behandlingen har fortfarande
med
roll, även om den ofta kombineras
kirurgin
en dominerande
Förcellgiftsbehandling.
och cytostatikabehandling
vid
cytostatikabehandling
finns att kunna ge lcraftfullare
efter
för
hudcancer
bröstkörtelcancer
och
att
melanom

strålbehandling

hoppningar
exempelvis

patienten med transplantation
av egen
är under
är mycket kostnadskrävande,
utvärdering. Förhoppningar om att kunna bota cancer med immunoloÄven om cytostatikaoch
giska metoder har ännu inte infriats.
kommer att finslipas, finns inget genombrott inom
strålbehandling
behandlingen
benmärg.

kunna

Metoden,

rädda
som

som påtagligt kan förväntas påverka cancervårdens
En fortsatt utvärdering av de medicinska metoderna kan
Det ökande användankomma att innebära en bättre resursanvändning.
och benmärgstransplantation vid vissa elakartade
det av tillväxtfaktorer

cancerområdet
resursbehov.

är mycket resurskrävande.
i livets
Kunskaper och metoder om god vård inklusive smärtlindring
slutskede har utvecklats. Flertalet cancerpatienter är över 65 år. Många
patienter kommer att vårdas och avlida i den kommunala sjukvården,
där som tidigare nämnts, kunskaperna om - och resurserna för För
vård behöver förstärkas.
och smärtlindrande
smärtbehandling
cancerfonner

cancervården i livets slutskede

expansion av den avancerade
landstingen som ett alternativ

vidare, som också nämnts, en
som i dag bedrivs av
vilket kan minska
vård,
sluten

förväntas

hemsjukvård

till
totalt
inte sjukvårdskosmadema
men
om hemsjukvården skall vara av hög kvalitet.
med ett utökat samarbete
bör
En stärkt primärvårdsorganisation
kunna överta en del av den kontrollverksammed specialistenhetema
Vidare kan en ökad
het som sker vid olika sjukhusmottagningar.
kostnaderna för sjukhusvården

kanske främst
dagvård förväntas
verksamheten.
giska

inom den hematologiska

onkolo-

s.k. strålknivsteloiik
t.ex.
är
strålbehandlingsutrustning
kräver en centralisering
vilket
investeringskrävande,
mycket
av
resursema. Cancerkirurgin bedöms ha i stort sett oförändad volym men
många ingrepp kommer att koncenteras till färre sjukhus både av
Viss
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resurs- och kvalitetsskäl. Det gäller bl.a. cancer i ändtarmen,
körteln och magsäcken.

8.2.3

Cerebrovaskulär

sjukdom

utveckling

bukspotts-

stroke m.m.

Sammanfattande
bedömning: Stroke är vår tredje vanligaste dödsorsak efter hjärtinfarkt och cancer. En ökad överlevnad hos de
som
drabbas av stroke slaganfall med fler i riskzonen för återinsjulmande
bedöms medföra att förekomsten av stroke ökar
mer än vad som följer
av en demografisk framskrivning. De som drabbas får mindre
allvarliga symtom och lever längre. Svårighetsgraden hos de insjuknade kan fortsätta att minska, vilket i så fall innebär att patientema inte
har så stora hjälpbehov som tidigare. Däremot kommer fler att behöva
medicinska

och kirurgiska insatser för att förhindra
Antalet vårdtillfällen kommer att öka betydligt.

återinsjulcnande.

Förebyggande åtgärder är behandling av högt blodtryck, särskilt
hos äldre, och minskad rökning.
Behandling med blodförtunnande
medel och operation av försträngningar
halsen är
av blodkärlen
förebyggande åtgärder förenade med risker. Acetylsalicylsyra t.ex.
Magnecyl och och Albyl förebygger återinsjulmande. Inget forskningsgenombrott
inom den förebyggande strokevården förväntas
under planeringsperioden.
Det finns ännu inga effektiva läkemedel mot hjämskadan i sig.
Läkemedel som kan komma att begränsa skadans omfattning är under
utveckling. Effektivare handläggning med bl.a. blodproppsupplösande
läkemedel kan innebära mindre rehabiliteringsbehov för
en begränsad
del av strokepatientema under planeringsperioden.

Behandlingen av det akuta skedet av sjukdomen kommer även i
fortsättningen att ske på sjukhus. En utbyggnad av strokeenheter med
kapacitet att ta hand om de allra flesta som drabbas
stroke förväntas

av
ske, vilket i sin tur sannolikt medför minskat handikapp hos de drabbade och något minskat behov av långtidsvård vid institution. Rehabiliteringen av de drabbade förväntas i stor utsträckning ske i primärvården,
hemsjukvården och kommunernas särskilda boendefonner. Rehabiliteringsresursema är i dag bristfälliga. Sjukhus- och/eller primärvårdsansluten rehabilitering i hemmet och i särskilda boendefonner
kommer

sannolikt att utvecklas. En bättre samordning mellan
akutsjukvård, primärvård, hemsjukvård och kommunernas särskilda
boendefonner kan förbättra rehabiliteringen och
ge rationaliseringsvinster.
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bli större
resurser for strokevården i landstingen bedöms
vårddagar
Antalet
lramskrivning.
demograñsk
än vad som följer av en
för strokepatienterna bedöms numera vara betydligt fler i den kommuKraven

och än i landstingens sjukhusvård. Ökningen av
ökade resurser for strokeantalet patienter med stroke ställer krav
vården i kommunerna. Kostnaden per person med stroke bedöms
kunna
lägre än i dag som en effekt av förbättrad funktionsfonnåga
nala sjukvården

hos de drabbade.

Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

De cerebrovaskulära
koncentreras
Därför

sjukdomarna domineras
nedan
framställningen

av stroke slaganfall.
i huvudsak till denna

sjukdom.
i hjärnans blodkärl. Orsaken
Stroke är en åderförkallcningssjukdom
blodproppsbildning
fallen
cirka
85
i
som ger upphov
procent
är
en
av
till hjärninfarkt och i cirka 15 procent av fallen en kärlbristning
som ger
hjärnblödning.
till
upphov
en
cirka 35 000 personer av stroke. Det är
I Sverige drabbas varje
i alla
drabbas
allt äldre som
framför
men sjukdomen förekommer
för
och
78
år
för
män
för de drabbade är 73
åldrar. Medelåldern
i
kvinnor
drabbas
än
kvinnor.
Män löper 40 procent större risk att
södra
i norra jämfört med
samma ålder. Risken är 50 procent högre
Sverige. Det åldersjusterade insjuknandet har varit oförändrat i Sverige
tid. Stroke är vår tredje vanligaste dödsorsak efter hjärtinfarkt och cancer och cirka 9 000 personer avlider årligen i Sverige av
har successivt minskat och förväntas
denna sjukdom. Dödligheten
under
den aktuella perioden. Studier talar för
minska ytterligare något
att sjukdomsförloppet under det sista decenniet har blivit lindrigare. De
och lever längre.
som drabbas får mindre allvarliga symtom
och
Symtomen domineras av hastigt påkommande förlamningar
känselbortfall som oftast drabbar ena sidan av kroppen. Talstömingar
Depression tillkommer
och varseblivningsrubbningar
är vanliga.
sedan lång

mycket ofta. Över hälften av patienterna kan skrivas hem efter den
initiala sjukhusvistelsen, men 30 procent fordrar fortsatt institutionsvård och saknar själva förmåga att kunna äta, klä sig och
toaletten. Sjukdomen är vår vanligaste anledning till invaliditet.
särskilt hos äldre, är en effektiv
Behandling
av högt blodtryck,
minskar
åtgärd. Genom att undvika tobaksrökning
primärpreventiv
t.ex. Magnecyl och
risken betydligt att få stroke. Acetylsalicylsyra

Albyl

förebygger

förtunnande
av blodkärlen

återinsjuknande

i stroke.

Behandling

med blod-

och operation av förträngningar
halsen är förebyggande åtgärder förenade med risker

medel antikoagulantia
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på åtgärden måste vara hög för att vinster

utveckling

skall

Behandling i det akuta skedet sker på sjukhus med livsuppehållande
åtgärder om nödvändigt. Det finns ännu inga effektiva läkemedel mot
ämskadan i sig. Ett engagerat och kunnigt omhändertagande
av ett
team på en strokeenhet minskar både dödligheten och framför allt
graden av bestående handikapp. Av alla patienter
som registrerats i
Riks-Stroke
år 1995 vårdades drygt hälften på strokeenhet. De flesta
enheterna finns på medicinkliniker
men på de större sjukhusen finns de
Ädelreformen
också vid neurologklinikema.
har medfört att kraven på
de
att tillgodose rehabiliteringen
drabbade
i stor utsträckning har
av
flyttats över till primärvården
och framför allt till den kommunala
äldreomsorgen. Antalet vårddagar för strokepatientema
bedöms numera vara betydligt fler i kommunernas vård och omsorg än i landstingens sjukhusvård.

Utvecklingen

inför

år 2010

Sjukdomsförekomsten
En

demografisk
framskrivnin g innebär att antalet patienter med
strokediagnos och sjukvårdskontakt ökar från omkring 67 OOOår 1994
till drygt 74 000 år 2010 eller med cirka 11 procent för beräkningsmetod 1994, se bilaga 4. Drygt hälften
förändrad

ningen.

av ökningen är betingad av en
ålderssammansätlning och knappt hälften av folkmängdsökRelevansen av en demografisk framskrivning är beroende
av

observerade
incidensoch prevalensutvecklingen
om den hittills
kommer att fortsätta
2000-talet.
Inget genombrott
inom den förebyggande strokevården förväntas
under tidsperioden. Ökad behandling med blodförtunnande
medel och
ett ökat antal operationer av kärlförträngningar
i halsens blodkärl kan
inte förväntas leda till annat än en marginell minskning
av strokeinsjuknandet. Det åldersrelaterade insjuknandet
förväntas vara oförändrat, men antalet fall per år beräknas öka med hänsyn till dels den
förändrade ålderssarnmansättningen
vilket täcks in av den demografiska framskrivningen
dels ökad överlevnad hos de som drabbas med
fler i riskzonen för återinsjuknande i slaganfall. Mot den bakgrunden
finns det skäl att anta att förekomsten
av stroke kan komma att bli
högre än vad som följer av en demografisk framskrivning.
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Sjukvårdskostnaderna
med utgångspunkt
för stroke kan
Landstingens sjukvårdskostnader
beräknas till i
läns landsting
1994 års data från Malmöhus
demografisk
och
år.
En
patient
kronor
60
000
genomsnitt drygt
per
landstingens
skulle
öka
oförändrad
prevalens
med
framskrivning
kostnader for strokevården med drygt 10 procent - eller knappt en halv
2010. Den demografiska utvecklingen medför
miljard kronor - till
Relevansen av en demograockså kostnadsölcningar för kommunerna.
beroende av
fisk framskrivning
är - förutom prevalensutvecklingen
kommer
vid
stroke
sätt
vårdbehoven
mötas
att
som i dag,
samma
om
och inom en oförändrad
vårdtelmologi
dvs. med en oförändrad
vårdstruktur.
även i
i det akuta skedet av sjukdomen kommer
Behandling
med
strokeenheter
sjukhus. En utbyggnad av
fortsättningen
av ske
stroke
kan
kapacitet att ta hand om de allra flesta som drabbas av
förväntas under tidsperioden. Detta torde i sin tur medföra minskat
från

handikapp

hos de drabbade

och därmed

något

minskat

behov

av

Svårighetsgraden hos de insjuknade kan
långtidsvård vid institution.
möjligen också fortsätta att minska något, vilket i så fall kommer att
innebära att patienterna inte har lika stora hjälpbehov som tidigare.
Detta torde sammantaget kunna medföra att kostnaderna per person
med stroke blir något lägre i kommunernas vård och omsorg än i dag.
Däremot kommer fler att behöva medicinska och kirurgiska insatser för
Eftersom fler kommer att drabbas av
återinsjuknande.
att förhindra
och att de som drabbas lever längre bedömer experterna att
i
vårdtillfällen
kan förväntas öka betydligt. Medelvårdtiden
akutskedet for strokepatienterna har under det senaste decenniet nästan
halverats och är nu under 10 dagar i flertalet landsting, vilket bl.a. fått
stroke

antalet

i
att andelen som skrivs ut till särskilda boendeforrner
bedömningen
år.
Experterna
har
ökat
under
gör
kommunerna
senare
inte kan
inom akutsjukvården
att antalet vårddagar per vårdtillfalle

till

följd

mer än vad som redan skett.
I dag påbörjas rehabiliteringen
av strokepatienter redan tidigt i
akutskedet och fortsätter sedan för en del inom geriatriken där sådan
och för vissa yngre patienter inom rehabiliteringsmedicinen.
finns
inom
för många av de drabbade
Därefter
fullföljs rehabiliteringen
primärvården, hemsjukvården och kommunernas särskilda boendefor-

minskas

så mycket

begränsade och den
är emellertid
mer. Rehabiliteringsresursema
många
för
rehabiliteringen
långsiktiga
är
av de drabbade mycket
Fördjupat samarbete längs hela vårdkedjan mellan akutbristfällig.
äldreomsorgen
är en
sjukvården, primärvården och den kommunala
nödvändig

utveckling

primärvårdsansluten

under de kommande

rehabilitering

åren. Sjukhus-

i hemmen

och

och/eller

i de särskilda
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boendefomierna

kommer sarmolikt
bl.a. i syfte att
att utvecklas
effektivare
resursutnyttjande.
ett
Studier antyder att blodproppsupplösande
behandling med läkemedel trombolys
insatt mycket tidigt efter insjuknandet
minskar
förlamning och andra symtom. Risken för blödningskomplikationer
är
åstadkomma

emellertid

avsevärd och det ställs därför stora krav på diagnostiken och
för sådan behandling samt på akuta insatser.
patienter
Om
av
sådana läkemedel kommer i kliniskt bruk under tidsperioden finns
därför anledning att förändra vårdorganisationen
så att det blir möjligt
att urakut diagnostisera och behandla slaganfallspatientema
analogt
med vården
ärtintensivavdehiingar.
Läkemedel som syftar till att skydda
ärnvävanden mot ischemiska
skador så att tid kan vinnas för att ge exempelvis proppupplösande
val

behandling
läkemedel

8.2.4

innan skadan är obotbar är under utveckling.
Sådana
kan också komma att begränsa
ärnskadans omfattning.

Ischemisk

hjärtsjukdom

Sammanfattande
successivt
dödsorsak.

bedömning:
i hjärtinfarkt
Dödligheten
har
hjärtinfarkt
forfarande
vår
är
vanligaste
men
Insjuknandet i denna sjukdom har också successivt

minskat

minskat. Stora hjärtinfarkter har blivit mindre vanliga medan små
infarkter och hotande infarkter har blivit vanligare. Den minskade

dödligheten

förklaras till största delen av att färre insjuknar med
av att de som insjuknar överlever i ökad utsträckning.
Bidragande orsaker till den minskade sjukligheten
anses vara
livsstilsförändringar
rökning,
kost och motion och förbättrat
omhändertagande av högt blodtryck, bl.a. genom läkemedelsbehandling. Nya läkemedel som sänker kolesterolhalten
i blodet
bedöms kunna minska risken för insjuknande i
en ny hjärtinfarkt.
Kostbehandling
kan också minska risken för återinsjuknande.
Sjukdomsforekomsten bedöms öka bland kvinnor när dagen
yngre
medelålders kvinnor uppnår "hjärtinfarktåldrama",
om inte rökning
och andra riskfaktorer vänds i positiv riktning. Den totala effekten
också

bedöms

bli att förekomsten av ischemisk hjärtsjukdom kommer
att vara mindre än vad som följer av en demografisk framskrivmng.
Inom hjäninfarktvården
förväntas att viss behandling trombolys vid akut hjärtinfarkt med hjälp av telemedicin i ökad utsträck-

ning kommer att ges i hemmet eller under ambulansfärd i stället
för
sjukhus. Decentraliseringen
av vissa delar av hjärtinfarktvården
med tidigareläggning av akutbehandling kommer att
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viss teknologi och
ställa ökade krav på primärvården kompetens,
ballongsprängning
Om pågående utvärdering av akut
telemedicin.
PTCA
vid hjärtinfarkt visar att denna behandling är mer effektiv
för denna
än andra kommer kompetens- och teknikuppbyggnad
metod att krävas vid ytterligare ett antal sjukhus i landet. En ökning av de tidiga insatserna kan innebära att en ansenlig del av de
minskade sjukvårdssena ingreppen inte behövs, vilket medför
Läkemedel
överlevnad.
ökad
och
kostnader
mot kärlkramp kommer att förbättras ytterligare.
Antalet kärlkrampsoperationer by-pass bedöms minska något.
ökade resurser kommer att ställas för PTCA och behandKrav
för kolesterolsänkande
liksom
ling
av hjärtrytmrubbningar
läkemedel.
i
ischemisk hjärtsjukdom,
Den minskade förekomsten
av
med den medicinska utvecklingen och den strukturför, bedöms medföra
omvandling som den skapar förutsättningar
och sjukvård kan
hälsolandstingens
för
att kostnadsölmingama

kombination

bli lägre än vad som följer av den demografiska framskrivningen.
Kraven på resurser kan bli större om nya, dyrbara metoder för
kommer att användas i ökad
behandling
av hjärtrytmrubbningar
än i dag. Kostnaderna för
usträckning och på vidare indikationer
läkemedel kan komma att öka kraftigt, något
kolesterolsänkande
Kostnaderna
framskrivningen.
som inte täcks av den demografiska
och bedöms kunna
förväntas öka marginellt
för kommunerna
för äldreomsorgen.
inrymmas i den demografiska framskrivningen

Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

De vanligaste uttrycken för ischemisk hjärtsjukdom koronarsjukdom
är kärlkramp och hjärtinfarkt. Orsaken till kärlkramp angina pectoris
i hjärtats egna blodkärl kransoch hjärtinfarkt
är åderförkalkning
ger upphov till
och till blodproppstilltäppning med upphört blodflöde som
kärlkramp
i åderförkaltill
hjärtinfarkt. Plötslig blodproppsbildning
upphov
ger
svår
kärlkramp
till
upphov
kade blodkärl som minskar blodflödet
ger
infarkt.
hotande
angina,
instabil
och behandling av högt
eller att inte börja röka
Rökstopp
minskar
risken
särskilt hos äldre,
blodtryck,
att insjukna i ischemisk
kolesterol och triglycerider
hjärtsjukdom. Sänkning av blodfetthalten

kärlen,

varvid

förträngning

med minskat

blodflöde

med hjälp av bättre kost och/eller läkemedel minskar också risken att
i
insjukna och bromsar den fortsatta utvecklingen av åderförkalkning
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minskad

Goda

Sjuklighet,

socioekonomiska

förhållanden

medicinsk

innebär

utveckling

också

risk.

Symtomen

vid

kärlkramp utgöres av smärta mitt i bröstet vid
ansträngning. Smärtan kan stråla ut i armar eller upp mot halsen. Vid
svår kärlkramp
instabil angina, hotande hjärtinfarkt
sker plötslig
förvåning av tidigare existerande kärlkramp. Om bröstsmärtoma
varar
trots tillförsel
medel
mer än 15 minuter
är det
av kärlvidgande
sannolikt att en hjärtinfarkt
föreligger.
Var femte patient som söker akutmottagning i Sverige har symtom
på ischemisk hjärtsjukdom cirka 150 000 årligen. Cirka 90 000
av
dessa läggs in på hjärtintensivavdelningar.
Av dessa 90 000 har cirka
och mer än en tredjedel svår kärlkramp.
en tredjedel akut hjärtinfarkt
Ichemisk hjärtsjukdom
är ovanlig före 45 års ålder. Efter 75 års ålder
svarar ischemisk hjärtsjukdom för cirka 20 procent av all sjuklighet.
Två tredjedelar av patienterna med akut eller hotande hjärtinfarkt
är
Kvinnor
män.
10 år äldre än män.
som drabbas är i genomsnitt
Dödligheten bland yngre medelålders kvinnor har emellertid ökat under
den senaste ZO-årsperioden. Orsaken antas
vara ökningen av tobaksrökning bland kvinnor och/eller ökad psykosocial belastning.
Dödligheten i akut hjärtinfarkt har successivt minskat och står för
cirka 15 procent av alla dödsfall. Mer än hälften
av dödsfallen sker
utanför
sjukhus. Efter genomgången hjärtinfarkt
är risken stor att

återinsjukna och 20-30 procent avlider inom ett år. Insjuknandet i
hjärtinfarkt har successivt minskat från cirka 35 000 på 1980-talet till
cirka 28 000 på 1990-talet.
Stora hjärtinfarkter
har blivit mindre
vanliga medan små infarkter och hotande infarkter har blivit vanligare.
Den minskade dödligheten
förklaras
till största delen av att färre
insjuknar men också till stor del av att de
som insjuknar överlever i
större utsträckning.
Antalet
vårddagar för akut hjärtinfarkt
har
halverats från cirka 400 000
1986 till knappt 200 000 år 1993
beroende

dels

vårdtider.

Medelvårdtiden

på färre

med en variation

Utvecklingen

insjuknade, men framför
allt på kortare
vid akut hjärtinfarkt
7,8
dagar år 1993
var
på 5 till 9 dagar mellan olika sjukhus.

inför

år 2010

.üukdomsförekomsten
En demografisk framskrivning
innebär att antalet individer
med
ischemisk hjärtsjukdom
med sjukvårdskontakt
ökar från omkring
215 000 år 1994 till 239 000 år 2010
eller med närmare 11 procent
för beräkningsmetod
1994, se bilaga 4. Drygt hälften
av ökningen
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och
beräknas vara betingad av den förändrade ålderssammansättningen
utvecklingdemografiska
Den
befolkningsökningen.
knappt hälften av
för
kostnadsökning
en medför också en viss - om än begränsad demografisk
Relevansen
vård och omsorg.
kommunernas
av en
framskrivning
är beroende av om den hittills observerade prevalens-

Utvecklingen
minskningen kommer att fortsätta även in på 2000-talet.
under de senaste decennierna tyder
att så kommer att bli fallet, vilket
kommer att vara lägre än vad som
talar för att sjukdomsförekomsten
frarnskrivningen.
demografiska
den
följer av
Ischernisk hjärtsjukdom har, som ovan nänmts, minskat. Bidragande
kost och motion
rökning,
orsaker antas ha varit livsstilsförändringar
bl.a.
och förbättrat omhändertagande av högt blodtryck,
genom läkei blodet
medelsbehandling. Nya läkemedel som sänker kolesterolhalten
och som minskar risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt har utvecklats. Dessa läkemedel, som är kostsamma, förutses få ökad användning.
minskar risken för en
Det finns också uppgifter om att kostbehandling
bland
ischemisk
hjärtsjukdom
ökad
förekomst
infarkt.
En
av
ny
kvinnor kan förväntas när dagens yngre medelålders kvinnor uppnår
"hjärtinfarktåldrama" såvida inte rökning och andra riskfaktorer vänds
i positiv riktning. Den totala effekten av mäns och kvinnor rökvanor
liksom när det gäller lungcancer - vara en något
torde emellertid
minskad prevalens för ischemisk hjärtsjukdom fram till år 2010. Det
bland män är
beror även här på att minskningen
av tobaksrökningen
med att män har
i kombination
större än ökningen bland kvinnor
än kvinnor.
betydligt högre incidens för hjärt-kärlsjukdomar
Frånsett läkemedelsbehandling
är de enda kända primärpreventiva
rökstopp eller att inte börja
åtgärderna mot hjärt- och kärlsjukdomar
strukturella
åtgärder
Kraftfulla
och
motion.
kostvanor
röka, bättre
mer
för inköp av
åldersgränser
som syftar till att minska tobaksrökningen
skulle
sikt
etc
tobak, rökfria miljöer, höjning av tobaksskatten
kunna innebära påtagligt minskad sjuklighet i flera sjukdomar, bl.a.

hjärt- och kärlsjukdomar. Möjligen skulle ett bredare genomförande av
preventionsprogram
av den typ som prövats bl.a. i Norsjö i Västerbetydelse
botten i syfte att bidra till en mer hälsosam livsstil kunna
större
i sammanhanget. De studier som har gjorts av liknande betydligt
invånare
resursinsats
kraftfulla
lika
mätt som
prevenper
men inte
både i USA och Europa tyder emellertid på att det är
tionsprogram
Den samsvårt att åstadkomma mer påtagliga livsstilsförändringar.
med hög arbetslöshet
utvecklingen
hällsekonomiska
är också en motverkande kraft.

SOU

1996:

163

sjuklighet,

medicinsk

utveckling

.Sjukvårdskostnaderna
Sjukvårdskostnadema för ischemisk hjärtsjukdom kan
med utgångspunkt från 1994 års data från Malmöhus läns landsting
beräknas till
i genomsnitt omkring 40 000 kronor per patient och år. En demografisk

framskrivning

med en oförändrad
prevalens
och en oförändrad
skulle öka landstingens sjukvårdskosmader
för individer
med ischemisk hjärtsjukdom med 10 procent
eller cirka 750 miljoner
kronor
till
20 l
Den demografiska utvecklingen förväntas också
leda till en viss
ökning av kostnadema för komän måttlig
om
munernas vård och omsorg. Relevansen av en demografisk framskrivförutom prevalensutvecklingen
ning är
beroende av om vårdbehoven vid ischemisk hjärtsjukdom kommer att mötas på
samma sätt
som i dag, dvs. med en oförändrad teknologi och inom en oförändrad
vårdstruktur.
vårdkvalitet

Flera väsentliga genombrott i behandlingen av ischemisk hjärtsjukdom har gjorts under de senaste decennierna. Behandling
av kärlkramp
har förbättrats
dels genom effektivare
läkemedel men framför allt
de invasiva
åtgärderna
by-pass-operation
och ballonggenom
PTCA.
sprängning
De allt bättre resultaten har lett till en ökad
efterfrågan på operationer, vilket är den främsta orsaken till de senaste
årens utbyggnad av kranskärlssjukvården.

By-pass-operaüon,

som innebär att blodet leds förbi förträngningar
med hjälp av blodkärl tagna från andra delar
av kroppen,
ger god symtomlindring och är livsforlängande för vissa grupper. Cirka
6 000-7 000 operationer per år utförs i Sverige. PTCA innebär att det
förträngda eller tilltäppta kranskärlet vidgas eller öppnas med hjälp
av
till hjärtat via blodkärl
en uppblåsbar ballong
en kateter som förs
i ljurnsken. PTCA, som är en enklare procedur än by-pass,
ger samma
resultat men besvären återkommer relativt snart hos ungefär 30 procent
av patienterna. Cirka 4 000 PTCA utförs i Sverige årligen. Metoderna
kompletterar varandra men konkurrerar i vissa fall.
Förbättringar
har medfört
kraftigt
av hjärtinfarktbehandlingen
minskad
sjukhusdödlighet.
Genom införandet
1960-talet
av
hjärtintensivavdelningar med möjlighet till behandling av livshotande
rylmmbbningar minskade sjukhusdödligheten från över 30 procent till
ikranskärlen

cirka 20 procent. Genom behandling med effektiva och tidigt insatta
läkemedel, framför allt proppupplösande
medel trombolytika
men
också propphärnmande medel acetylsalicylsyra
och rytmstabiliserande
medel betablockerare har dödligheten minskat avsevärt och är
nu
under 10 procent på sjukhus med hög kompetens och med tillgång till
avancerad teknologi.
Efter sjukhusvistelse för akut eller hotande hjärtinfarkt,
genomgångPTCA
eller by-pass-operation sker på flertalet håll i landet kontroll
en
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för kranskärlssjuka
mottagningar
vid särskilda
uppföljning
patienter där en väsentlig uppgift är att förebygga återinsjuknande.
Hjärtrehabilitering i grupp, ibland med hjälp av frivilligorganisationer,
är värdefull för många patienter.
ske mot såväl
Inom hjärtinfarktvården förväntas en omstrukturering
och

Med hjälp av telemedicin kommer
som centralisering.
och möjliggöra tidig behandling
decentraliseras
kunna
diagnostiken att
För andra grupper handlar det
patientgrupper.
med trombolys av stora
kompetens och teknologi.
med
högsta
till enheter
om direkttransport
och lindrigare
dödlighet
minskande
Detta kommer
att medföra
för många patienter. Läkemedel
mot kärlkramp
sjukdomsförlopp

decentralisering

att ytterligare utvecklas och förbättras och möjligen leda till
minskade behov av invasiva åtgärder. En ökning av de tidiga insatseringreppen inte behövs,
na kan innebära att en avsevärd del av de sena
vilket både minskar vårdtidema på sjukhus och dödligheten.
Kärlkrampsoperationema by-pass förväntas öka för vissa grupper
kvinnor, äldre, patienter i vissa geografiska områden
reoperationer,

kommer

ingen ökning utan
men minska för andra grupper. Totalt förväntas
PTCA
förväntas öka
snarare en lätt minskning. Ballongsprängningar
något. En ytterligare ökning förväntas när problemet med restenos
löses. Akut PTCA kommer att öka både vid hotande och manifest

hjärtinfarkt.
omhändertagandeVidare kan förväntas att både en effektivare
medför ökade krav
organisation och bättre läkemedelsbehandling
öppenvården både i primärvård och vid sjukhus när det gäller hjärtsvikt, som ofta är en följd av ischemisk hjärtsjukdom.
ärtrytrnrubbEtt annat uttryck för ischemisk hjärtsjukdom är olika
behandlas
ningar. Vissa svåra hjärtrytmrubbningar
genom att störande
ledningsbanor i hjärtat skärs av antingen med kirurgisk metod ellermed hjälp av katetrar som föres till hjärtat
vilket numera är vanligare
via ett blodkärl och med radiovågor som energikälla kateterablation.
bekardiologer
Hjärtspecialister
Detta ingrepp är resurskrävande.
och bör
är starkt underutnyttjad
att denna behandlingsmetod
Även
funktionella
med
goda
dag.
i
vidare indikationer
användas
än
för denna teknologi medföra förresultat kan vidgade indikationer
dyringar för sjukvården. En annan ny metod för behandling av livsÄven
hotande hjärtrytmrubbningar
är implanterbara defibrillatorer.
dömer

denna
Metoden

teknologi
bedöms

är mycket kostsam.
ökad användning.

Kontrollerade

studier

pågår.

skär av vissa
En annan ny metod innebär att man med titthålsteknik
Metoden
syrnpatikusdenervering.
endoskopisk
till
hjärtat
nerver
inte
kranskärlsingrepp
där
kärlkramp
med
patienter
på
prövas nu
och
effekt
ha
god
smärtan
tycks
bedöms lämpliga. Ingreppet
förbättra

hjärtmuskelns

genomblödning.

Metoden,

som ännu inte är
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att bli ett behandlingsaltemativ

framöver.

8.2.5

Diabetes

Sammanfattande

bedömning: Utvecklingen under senare
tyder
på att förekomsten
av diabetes kommer att öka mer än vad som
följer av en demografisk framskrivning.
En förklaring är att typ 2
diabetes s.k. vuxendiabetes
eller ålderdiabetes,
som utgör 85
procent av all diabetes, diagnostiseras tidigare
också att
- men
sjukdomen debuterar i yngre åldrar än tidigare. Faktorer som anses
spela en viktig roll i sammanhanget är minskad fysisk aktivitet och
Även typ 1 diabetes
övervikt.
s.k.
ökar.
ungdomsdiabetes
Orsakerna till ökningen är inte känd.

Några avgörande forskningsgenombrott
som kan ge metoder
som kan förebygga eller bota diabetes förväntas inte under de
närmaste åren. De enda kända primärpreventiva
åtgärderna är
bättre kostvanor och motion. Åtgärder för upptäcka och behandla
tidiga skeden av typ 2 diabetes och förbättrad patientundervisning
tidigt i förloppet bedöms vara kostnadseffektiva
eftersom det kan
minska kostnaderna för behandlingen av komplikationer.
Även
åtgärder for att förhindra försämrad diabetesstatus och utvecklande
av kroniska funktionshinder kan bli bättre, blablodtryckskontroll,

behandling av högt blodtryck och ögonundersökningar.
Inläggning
på sjukhus kommer att minska till fönnån för
medicinsk
dagvård. Patienter med typ 2 diabetes kommer i ökad
utsträckning att tas om hand inom primärvården. Ett mera systematiskt omhändertagande genom vårdprogram baserade på nationella
riktlinjer kommer att genomföras i syfte att minska bl.a. synskador,
njurskador och hjärt-kärlsjukdomar.
Ett bättre omhändertagande
kommer att leda till ett minskat
i samband med diabetes.

behov av vård för komplikationer

Kraven på resurser för diabetesvården
bedöms kunna ligga i
linje med vad som följer av en demografisk framskrivning. Kraven
på ökade resurser för diabetesvården
i kommunerna
bedöms bli
måttliga och inryms i den demografiska framskrivningen av kostnaderna för äldreomsorgen.
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för flera olika
är ett samlingsbegrepp
blodsockemivåer.
vilka alla karakteriseras av kroniskt höjda
och fyra procent av befolkningen har diabetes.

sjukdomar,
Mellan tre

.SjukligheL

utveckling

medicinsk

och sjukdomsbeskrivning

Förekomst
Diabetes

mellitus

Det finns flera olika typer av diabetes. Vanligast är typ 2 diabetes,
eller åldersdiabetes, som utgör cirka 85 procent av
s.k. vuxendiabetes
och högre
all diabetes. Denna diabetestyp debuterar i medelåldern
åldrar. Förekomsten prevalensen av denna diabetestyp har ökat under
studier i bl.a. Laxå har visat att
de senaste decennierna. Longitudinella

prevalensen ökade från cirka 2 procent på 1970-talet till 4 procent i
och
dag. Bland män skedde den största ökningen i åldern 45-54
förbefolkning
är en
bland kvinnor i åldern 65-74 år. En åldrande
klaring till ökningen, eftersom prevalensen ökar mycket kraftigt med
stigande ålder. En annan förklaring är att diabetessjukdomen diagnostiåldrar än
seras tidigare - men också att sjukdomen debuterar i yngre
tidigare hos dem som är genetiskt predestinerade för sjukdomen.
Faktorer som anses spela en viktig roll i sammanhanget är minskad
fysisk aktivitet och ökad övervikt.
har typ 1 diabetes, s.k. ungKnappt 15 procent av diabetikema
som oftast debuterar i bam- och ungdomsåren. Denna
diabetestyp ökade med 20 procent i åldrarna upp till 15 år under
tidsperioden 1977-1988. Fyra av l 000 födda kan beräknas utveckla
diabetes före 15 års ålder och ytterligare 3 före 35 års ålder. Orsakerna
till ökningen är inte känd.
är törst, trötthet och
Typiska symtom vid höga blodsockervärden
domsdiabetes,

Med lämplig insulindosering
är alhnäntillståndet
stora urinmängder.
allvarliga
kan
blodsockervärden
för
symptom insulinlåga
gott ge
till följd av
komplikationer
sikt
hotar
allvarliga
På lång
koma.
ischemisk
risk
för
ökad
Diabetiker
löper
i blodkärlen.
förändringar
Många får synskador och en del
hjärtsjukdom och slaganfall stroke.
blir blinda. Det är också vanligt att individer med s.k. ungdomsdiabetes
utvecklar njursvikt och blir föremål för dialys eller njurtransplantation.
Diabetiker löper också risk att utveckla cirkulationsrubbningar
som kan
leda till amputation.

Utvecklingen

inför

år 2010

Sjukdomsförekomsten
En demografisk

framskrivning

diabetes som har sjukvårdskontakt

innebär att antalet patienter med
1994
ökar från omkring 202 000
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till 221 000 personer
för beräkningsmetod

2010, dvs. en ökning med närmare 10 procent
1994, se bilaga 4. Hälften av den ökningen
betingas av en förändrad
ålderssammansättning
och hälften
av
befolkningsölcningen. Relevansen av en demografisk framskrivning
är
beroende av om den hittills observerade prevalensökningen
kommer att
fortsätta även
på 2000-talet. Om så blir fallet kommer diabetesförekomsten i Sverige
2010 att ligga på en något högre nivå än vad som
följer av en demografisk framskiivning.
Utvecklingen under de senaste
decennierna talar för att så kommer att bli fallet.
Förekomsten av typ 1 diabetes, har som framgått ovan, ökat relativt

kraftigt

under senare år. Orsakerna till ökningen är inte kända. Prepågår. Förhoppningar har länge funnits om ett forskningsgenombrott
bl.a. vad avser förståelsen av typ l diabetes, som
skulle kunna få samma effekter som när antibiotika
och vaccination
ventionsstudier

gjorde

sitt

intåg.

Det är emellertid
knappast troligt att ett sådant
under planeringsperioden.
Några möjligheter att
förebygga typ 1 diabetes kommer således troligen inte att finnas under
överskådlig tid. Även förekomsten av typ 2 diabetes har ökat. De enda
kända primärpreventiva
metoderna är bättre kostvanor och motion.
Möjligen skulle ett bredare genomfört preventionsprogram
i syfte att
påverka kost och motion kunna motverka prevalensökningen något.
genombrott

kommer

.Sjukvårdskosmaderna
Sjukvårdskostnaderna

för personer med diabetes kan
med utgångspunkt ñån 1994 års data från Malmöhus läns landsting
beräknas till
i genomsnitt omkring 30 000 kronor per person och år. En demografisk
framskrivning
med oförändrad
prevalens skulle öka landstingens
kostnader för diabetesvården med 9,7 procent till
2010
eller drygt
halv
kronor.
miljard
Den
demografiska
medför
utvecklingen
också
en
viss
måttlig
kostnadsökning
än
för
kommunernas
vård
och
en
- om
Relevansen
demografisk
framskiivning
är - förutom
omsorg.
av en
prevalensutvecklingen
beroende av om vårdbehoven vid diabetes
kommer att mötas på samma sätt som i dag, dvs. med en oförändrad
vårdteknologi och inom en oförändrad vårdstrulctur.
Några avgörande forskningsgenombrott när det gäller behandlingen
av diabetes är troligen inte nära förestående. F örhoppningar om att i
kunna bota sjukdomen med transplantation
större omfattning
av
insulinproducerande
ö-celler har hittills inte infriats. Vidare har man
länge hoppats
att kunna ersätta bukspottskörtelns
insulinproduktion
med en anordning som känner av blodsockerhalten
och som avlämnar
precis lagom mycket insulin till bukhålan. Detta förutsätter kontinuerlig
avläsning av blodsockerhalten
och vissa sådana försök har gjorts.

205

206

Sjuklighet,

medicinsk

SOU

utveckling

1996:163

har kort livsavkänningsanordningen
är att biosensom
längd.
består bl.a. i motion och kost, vilket är
Diabetesbehandlingen
cirka
fjärdedel
för
tillräckligt
av patienter med typ 2 diabetes, men
en
och i vissa fall
tablettbehandling
kombineras
med
som vanligen måste
kräver
diabetes
Praktiskt taget alla med typ l
med insulinbehandling.
insulinbehandling. Metoderna att tillföra insulin i lämpliga mängder vid
Problemet

efter hand främst genom flerdossystem.
minst fyra gånger per dag, vilket möjliginsulin
ges numera
kan hållas inom snävare gränser än vid
gör att blodsockernivåema
dosering en eller två gånger per dygn. Ju mer blodsockernivåema
desto mindre är riskerna för
närmar sig den normala variationsvidden,
diabetes

har

förbättrats

Vanligen

sena komplikationer.
Ett problem när det gäller dagens behandling av typ 2 diabetes är att
sjukdomen inte sällan f°ar pågå under lång tid utan diagnos och åtgärd
Sekundäroch att behandlingen
sätts in sent i sjukdomsförloppet.

preventionen kan bli bättre, dvs. åtgärder för att upptäcka och behandla
att invetidiga skeden av sjukdomen. Det kan vara kostnadseffektivt
och förscreening
opportunistisk
på
i
aktivare
satsningar
t.ex.
stera
tidigt i förloppet för att därmed kunna
bättrad patientundervisning
minska kostnaderna för behandlingen av komplikationer.
Även tertiärpreventionen, dvs. åtgärder för att förhindra återinsjukkan bli bättre. De
nande eller utvecklande av kroniska funktionshinder,
riskfaktorer
många kardiovaskulära
som ofta finns ansamlade hos typ
2 diabetiker behandlas inte alltid i dag. Framför allt är diabetikemas
är
blodfettrubbningar obehandlade i stor utsträckning. Blodtrycksnivån
Genom
komplikationer.
också av stor betydelse för utvecklingen
av
minskar risken
och hypteronibehandling
noggrann blodtryckskontroll
Minskade njurskador kan förhoppningsvis
för sviktande njurfunktion.
vården. För
för den njurmedicinska
en viss avlastning
dem
diabetikema
cirka
fjärdedel
utgör
av
som upptas i
en
Genom systematisk kontroll
eller som njurtransplanteras.
av

innebära

närvarande

dialys

blodkärlen

i näthinnan

kan i flertalet

av vissa kärlförändringar
I dag blir hälften av diabetes-

och laserbehandling

fall blindhet

förebyggas.

patienterna inte ögonundersökta enligt de nationella rekommendatiovisar mycket stor variation. Självkontroll
nerna. Amputationsfrekensen
oftast
för god diabeteskonblodsockernivåema
är
en förutsättning
av
och även här finns stora brister. Ett bättre omhändertagande av
kan således förväntas medföra både minskade diabetesdiabetikema
i det enskilda fallet och
och lägre sjukvårdskostnader
komplikationer
troll

att kostnaderna ökar totalt sett. En sådan utveckling
att främjas genom de nationella program för diabetesvården
som för närvarande utvecklas.

därmed motverka
kommer
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En konsekvens av att diabetesprevalcnsen
ökar är emellertid att
sjukvården måste ta hand om allt fler personer med såväl diabetes som
de komplikationer
i lägre
som följer med sjukdomen. Insjuknandet
åldrar medför också att typ 2 diabetespatientema kommer att behöva
sjukvårdens resurser under längre tid av sina liv än vad som var fallet
för 10-20 år sedan. Det betyder också att riskerna för att utveckla
ökar eftersom dessa till stor del är betingade av hur
komplikationer

lång tid diabetessjukdomen
pågår.
Vårdstrukturen
har stor betydelse för behovet av resurser för
diabetesvården.
I dag behandlas typ l diabetiker vanligen vid bammedicinska
kliniker upp till 18 års ålder varefter de får sin fortsatta
vård vid intermedicinska
kliniker. Flertalet typ 2 diabetiker behandlas
inom primärvården men praxis varierar i olika delar av landet. På vissa
ställen svarar sjukhusens sluten- och öppenvård för behandlingen och
uppföljningen av en stor grupp typ 2 diabetiker. En förklaring till detta
kan vara en bristande organisation av diabetesvården
i primärvården.
Bl.a. saknas på åtskilliga håll diabetesutbildade
och i
sjuksköterskor
den kommunala vården, där många insulinberoende
typ 2 diabetiker får
sin omvårdnad, är kompetensen ofta ännu sämre. På vårdcentraler där
diabetesvården
personal

organiserats
och där kontinuerlig

i team

med

särskilt

diabetesutbildning
har mycket goda vårdresultat
ningsprogrammen
Dalby, Kisa, Köping.

diabetesutbildad

finns med i fortbild-

uppnåtts

t.ex.

Laxå,

Ett ökat antal typ 2 diabetiker
i kombination
med den resursknapphet som råder gör det nödvändigt att utveckla en mer kostnadseffektiv vårdstruktur
för diabetesvården.
Allmänläkare
och diabetesi primärvård
sjuksköterskor
bör
ta ett ökat ansvar för diabetespatientema. Detta förutsätter i sin tur att team med adekvat kompetens
byggs upp i primärvården liksom samverkan med specialistvården
när
komplikationer uppträder. Därtill krävs en fortsatt omstrukturering
av
diabetesvården
så att inläggning på sjukhus minskar till fönnån för
medicinsk dagvård.

8.2.6

Inflammatoriskledsjukdom

Sammanfattande

Antalet
individer
bedömning:
som har
sjukvårdskontakt för reumatoid artrit kronisk ledgångsreumatism
bedöms öka mer än vad som följer av en demografisk framskrivning som en konsekvens av att diagnosen tidigareläggs.

Några möjligheter att förebygga sjukdomen finns inte. Några
forslcnings genombrott som ger metoder som kan bota sjukdomen
förväntas inte under planeringsperioden.
Däremot har kunskapen
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och behandlingsmöjlighetema

påbörjas
För de som får diagnosen kronisk ledgångsreumatism
enligt modernt
behandlingen
synsätt tidigt för att förhindra
utvecklingen av förstörda leder. Behandlingen, som är dyrbar, kan
vara livslång. Behandlingen kan på lång sikt 10-15 år minska
behandlingsresultaten
ledförstöiing och invaliditet
motsvarar
- om
förväntningarna. Under de närmaste åren uppstår en puckel med ett
bedöms öka kraftigt
ökat antal patienter. Sjukvårdskostnadema
perioden med dagens policy som innebär att alla med
f°ar behandling med sjukkronisk ledgångsreumatism
domsdämpande läkemedel. Denna policy kan emellertid komma att
omprövas under perioden. Förhoppningar finns om att med modem
under

diagnosen

kunna identifiera

diagnostik

de patienter

behandling, vilket skulle minska kostnaderna

som behöver aggressiv
avsevärt jämfört med

om alla behandlas.
från sluten vård mot
Organisatoriskt förväntas en förskjutning
reumatologisk dagvård och primärvård.
Kraven på resurser för landstingens sjukvård är starkt beroende
vilken
behandlingspolicy
som kommer att tillämpas under plaav
Ökade läkemedelskostznader
neringsperioden.
ryms inte i den debeKostnaderna
för kommunerna
framskrivningen.
mografiska
döms öka måttligt och bör kunna inrymmas i den demografiska
för äldreomsorgen.
framskrivningen

Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

ledsjukdomama

De inflammatoriska
reumatism

reumatoid

nedan i huvudsak
Reumatoid

fingerleder

småningom

toid

artrit.

Därför

till denna sjukdom.

vars orsak är okänd, angriper initialt vanligen
ofta symmetriskt,
ytterledema,
men sprider sig så
till andra leder. Cirka 40 av 100 000 invånare insjuknar
artrit,

årligen i sjukdomen.
män och förekommer
Man brukar

artrit.

av kronisk ledgångskoncentreras
framställningen

domineras

Den är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos
i alla åldrar men debuterar oftast i medelåldern.

ange att cirka en procent av befolkningen
Om mindre väl definierad ledsjukdom

lider av reurnaoftast med god

inkluderas
är andelen cirka 2 procent. Av sjukdomen
leder blir stela, ömma och ofta svullna. Initialt är endast
ledhinnan angripen men så småningom angrips även ledbrosket, som

prognos
angripna

kan bli helt förstört.

sjukdomen

angripit

I detta stadium blir leden vanligen

många leder kan den leda till

defonnerad.

När

svår invaliditet.
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Enstaka patienter blir rullstolsbundna
mindre än 5 procent. En del
patienter har ett lindrigt sjukdomsförlopp.
De flesta utvecklar dock ett
handikapp som påverkar funktionen ofta med nedsättning av arbetsförmågan så att hälften av patienterna är helt eller delvis arbetsoföimögna
3

efter sjukdomsdebuten.

Vid ledgångsreumatism
liksom flera andra
sjukdomar föreligger ökad risk för att insjukna i komplikationer till följd av förändringar i blodkärlen. Reumatiker har således en
ökad risk att utveckla ischemisk hjärtsjukdom och stroke samt att dö i
hjärt-kärlsjukdom.
reumatiska

Utvecklingen

inför

år 2010

Sjukdomsförekomsten
En demografisk

framskrivning

innebär

med
att antalet individer
ökar ñån
sjukvårdskontalct
omkring
93 000
1994 till drygt 100 000 till
2010
eller med
1994, se bilaga 4. Knappt
närmare 9 procent för beräkningsmetod
hälften av den ökningen är betingad av en förändrad ålderssanunansättning och hälften av folkmängdsölmingen.
Relevansen av framskriv-

diagnosen

reumatoid

artrit

och med

ningen är beroende av prevalensutvecklingen. En viss ökning av antalet
individer
med diagnosen reumatoid artrit förväntas genom att diagnosen tidigareläggs se nedan. Den ökningen kan motverkas genom en
aktivare och skärpt diagnostik som på lång sikt innebär att tidigt insatt
behandling förhindrar gravare handikapp.
Det finns

ingen känd metod att förebygga

uppkomsten

av sjuk-

domen.

Sjukvårdskostnaderna
Sjukvårdskosmadema
kan

för personer med inflammatoriska
ledsjukdomar
från 1994 års data från Malmöhus
läns
beräknas till i genomsnitt omkring 34 000 kronor per

med utgångspunkt

landsting

person och år. En demografisk framskrivning som bygger på oförändrad prevalens skulle öka kostnadema för vården med knappt 280
miljoner kronor eller med knappt 9 procent till
2010. Relevansen av
beroende
en sådan framskiivning är - förutom prevalensutvecklingen
vårdbehoven
vid
inflammatoiisk
kommer
ledsjukdom
av om
att mötas
på samma sätt som idag, dvs. med oförändrad teknologi och inom en
oförändrad vårdstruktur.

Några avgörande forskningsgenombrott
som kan ge metoder som
kan bota inflammatorisk
ledsjukdom är inte nära förestående. Däremot
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har kunskapen om hur symtomen uppkommer och behandlingsmöj ligMålsättningen
förbättrats.
är att patienterna så tidigt som
skall få rätt diagnos. För de som får diagnosen kronisk
möjligt

heterna

ledgångsreumatism
sjukdomsdämpande
förstörda, felställda
vara livslång.
förbättrad
kontakt
fall

påbörjas behandlingen enligt modernt synsätt med
mediciner tidigt för att förhindra utvecklingen av
leder. Behandlingen,
som är dyrbar, kan i många
För närvarande bygger man upp ett system med

läkare och specialister
primärvårdens
I praktiken handlar det om s.k.
sjukhusens reumatologmottagningar.
vårdkedjor för att sprida information om ny kunskap och förkorta tiden
till optimal medicinering och omhändertagande.
syftar till att minska ledinflannnaDe nya behandlingsstrategiema
mellan

år beräknas minska ledförstöring
lO-l5
behandlingsresultaten
motsvarar förväntningarna.
om
Under de närmaste 10 åren uppstår en puckel med ett ökat antal
Behovet av
patienter som har behov av besök hos reumatologspecialist.
tioner och kan på lång sikt
och invaliditet-

kompenseras å andra sidan delvis av att vissa
specialistresurser
patienter kommer att kunna föras över till primärvården där de kan
omhändertas i samverkan med specialistvården. Detta gäller främst i de
fall då ledsjukdomen är "utbränd", dvs. då sjukdomsbilden domineras
har ebbat ut. I detta stadium av
av förstörda leder och inflammationen
sjukdomen
rehabilitering

har

patienterna

framför

allt

behov

av smärtlindring,

och ledkirurgi.

inom ledkirurgin
går snabbt framåt och inom den
Utvecklingen
fler leder kunna ersättas av
förväntas
IO-årsperioden
närmaste
leder, t.ex.proteser
för ambågar och axelleder. Vidare
konstgjorda
beräknas behovet av att byta ut tidigare inopererade konstgjorda leder,
framför allt i höfter och knän, öka.
Ökade kunskaper om cytokiner ämnen som bl.a. är av betydelse för
inflammatoriska
ledprocesser förväntas kunna leda till bättre läkemedel. Ett system för att på nationell basis utvärdera effekterna av de nya
behandlingsformema
är under utveckling.
och inom kortBehovet av vårdplatser vid reumatikersjukhus
i
minskat
till
förbättrat
omhändertagande
tidsvården har
följd av ett
Sluten vård har i stor omfattning
öppna vårdfonner.
ersatts med

dagvård och den utvecklingen kan beräknas fortsätta.
kommer att öka kostnaderna kraftigt i öppenvården
Utvecklingen
och redan nu utgör det ökande antalet reumatiker som får cellgiñbeKostnaderna
handling och liknande ett resurs- och planeringsproblem.
för sjukhusvård och sjukskrivning bör emellertid på sikt kunna minska

reumatologisk

Utomlands
förväntningarna.
motsvarar
om behandlingsresultaten
inrätta
för
diskuterar man möjligheterna
specialistsjuksköterskor
att
denna patientgrupp

för att öka kostnadseffektiviteten

i vården.
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Dagens policy

att behandla alla tidiga fall av reumatoid artrit kan
att ändras under perioden. En del patienter har en mycket
lindrig sjukdom och en del blir spontant bättre. Andra utvecklar mycket
snabbt broskförstöring.
Det finns förhoppningar
om att med gendiagnostik kunna identifiera den senare gruppen och i så fall kommer färre

komma

men "rätt" utvalda reumatiker att få aggressiv behandling, vilket i sin
tur skulle minska sjukvårdskostnadema
avsevärt jämfört med om alla
fall behandlas.

8.2.7

Artros

Sammanfattande

Förekomsten
bedömning:
av artros bedöms
inte öka mer än vad som följer av en demografisk
framskrivning.
Redan nu föreligger emellertid ett uppdämt operationsbehov
och
den operativa verksamheten kommer att kräva ökade operationsresurser.
Artros

i tre eller flera leder har ett ärftligt mönster men oftast
inte artroser i enstaka leder. Övervikt och vissa sportaktiviteter
är
riskfaktorer. Möjligheterna
att förebygga sjukdomen är begränsade. Viktminskning
och ergonomisk
kan ha viss
rådgivning

betydelse.

Några forskningsgenombrott som kan ge metoder som kan bota
artros förväntas inte under perioden. Försök att med transplantation av broskceller
broskskador
kan få
reparera traumatiska
kvantitativ
betydelse i framtiden
och möjligen
också under
planeringsperioden. Någon farmakologisk behandling
finns inte utöver smärtstillande
antiinflannnatoriska
har varit
Artroskirurgin
decennniema. Flertalet ingrepp

av betydelse
läkemedel.

under de senaste
framgångsrik
innebär artroplastik
där ledytoma

ersätts med proteser. Ytterligare förbättringar
av resultaten med
längre livslängd för protesema kan förväntas medför ändrade
indikationer
och en ökad efterfrågan.
Kraven på resurser för sjukvården bedöms bli avsevärt högre
än vad som följer av en demografisk ñamskrivning.
Ökningen av
antalet atrospatienter och rehabilitering efter operationer kommer

primärvården och kommunernas vård
att medföra ökade krav
och omsorg. Omvårdnadsbehoven
ökar om operationsköema
består. De teknologiska landvinningar
som kan komma under perioden bedöms snarare öka än minska efterfrågan på kirurgisk behandling.
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och sjukdomsbeskrivning

Vid artros sker en degeneration nedbrytning
viktbärande
ledema höftoch knäleder.
ökande

SOU

av ledbrosket i de stora
Sjukdomen uppträder i

frekvens

från 50-årsåldem
och uppåt. Knäledsanros
som är
höfdedsartros
förekommer
oftare hos män än hos kvinnor
vanligare än
upp till 45 års ålder men ökar därefter hos kvinnor. Vid 65 års ålder är
knäledsartros dubbelt så vanlig hos kvinnor som bland män. Var tredje
över 75 år har knäledsartros
som långt ifrån alltid kräver
Höftledsartros
förekommer
hos cirka 3 procent
behandling.
av
och ökar starkt med stigande ålder. Förekomstbefolkningen över 55

kvinna

en relaterat till åldern tycks vara stationär i Sverige.
Artros
i tre eller flera leder kallas för generaliserad och har ett
ärftligt mönster. De flesta artroser i enstaka leder orsakas emellertid
inte av ärftlig sjukdom.
Vissa sportaktiviteter
är en riskfaktor.
Även
en annan.
om artros oftare uppkommer hos personer som utsätter
sina leder for stora påfrestningar yrkesmässigt eller i sportsammanhang
så uppkommer

sjukdomen även hos fysiskt inaktiva personer.
Artros är en vanlig orsak till långvarig sjukskrivning
och förtidspension. Den totala kostnaden för artros i Sverige inkluderande sjukskrivhar uppskattats till cirka 10 miljarder kronor.
ning och sjukpension
domineras
av stelhet, igångsättningsvårigheter,
och
värk.
Leden
kan bli svullen till följd av ökad
belastningssmärta
bildning
av ledvätska eller svullnad av ledkapseln. Vid svår artros
uppkommer felställning i leden. Ganska avancerade artrosförändringar
kan emellertid förekomma utan egentliga subjektiva symtom.

Symtombilden

Utvecklingen

inför

år 2010

.Sjukdomsförekomsten
En demografisk framskrivning
innebär att antalet individer med
ökar från omkring 31 000
diagnosen artros som har sjukvårdskontakt
år 1994 till 34 000
eller med närmare lO procent för
2010
beräkningsmetod
1994, se bilaga 4. Hälften av ökningen är betingad
av den förändrade ålderssammansättningen och hälften av folkrnängdsökningen. Relevansen av framskrivningen
är beroende av prevalensutvecklingen. Utvecklingen under senare år tyder
att förekomsten av
artros relaterad till ålder är stationär. Det finns således skäl att anta
att sjukdomsförekomsten inte kommer att vara högre än vad som följer
framskrivningen.
Möjligheterna
att förebygga
av den demografiska

SOU

1996:

Sjuklighet,

163

sjukdomen är små. Viktminskning
viss betydelse.

och ergonomisk

medicinsk

utveckling

rådgivning

kan ha

Sjukvårdskostnaderna
med utgångspunkt
Sjukvårdskosmadema för personer med artros kan
1994 års data från Malmöhus
läns landsting
beräknas till i
genomsnitt 44 000 kronor per person och år. En demografisk framfrån

skrivning med oförändrad

prevalens skulle öka landstingens

sjukvårds-

kostnader

för artrosvârden med närmare 140 miljoner kronor till år
eller med närmare 10 procent. Den demografiska utvecklingen
medför också kostnadsölcningar för kommunernas vård och omsorg.
Relevansen
framskrivning
är av en demografisk
av kostnaderna
förutom prevalensutvecklingen
beroende av om vårdbehoven
vid
artros kommer att mötas på samma sätt som i dag, dvs. med en
oförändrad vårdteknologi
och inom en oförändrad vårdstruktur.
2010

Några forskningsgenombrott
som kan ge metoder som kan bota
förväntas
inte
under
de
artros
närmaste åren. Försök att med transplantation av broskceller reparera traumatiska broskskador kan få kvantitativ betydelse i framtiden
och möjligen
under planeringsperioden.

Muskelträning
fannakologisk

och stretching

inflammatoriska

bedöms också vara av värde. Någon
antibehandling av betydelse utöver smärtstillande
läkemedel finns knappast.

Artroskirurgin

har emellertid varit framgångsrik under de senaste
Före 1970 fanns inga effektiva behandlingsmetoder
mot
Sedan den nya ledkirugin med artificiella
höft- och lcnäleder

decennierna.

artros.
utvecklades under 1970- och 1980-talen har behandlingen av patienter
med artros genomgått en revolution.
1993 fick ll 400 patienter ny
höftled och 5 700 ny knäled på grund av artros. Flertalet ingrepp
innebär artroplastilc

där ledytoma ersätts med proteser. Operationsreallt bättre och postoperativa infektioner
och andra
komplikationer har minskat betydligt. Allt bättre teknik har medfört att
behovet av att ersätta tidigare protesoperationer
har minskat och
till
5
uppgår
respektive
8
i ñåga om
operationema
procent av
numera
sultaten har blivit

knä- respektive
resultatet

höftproteser.

kan förväntas.

cirka 70 000 kronor

Ytterligare

förbättring av behandlingsper operation kan uppskattats till
kommer kostnader för rehabilitering.

Kostnaden

och därtill

På grund av ledimplantatens
begränsade hållfasthet undviker man
nu att operera i yngre åldrar. Ytterligare förbättringar
av resultaten med
för protesema
längre livslängd
kan förväntas
medföra
ändrade
indikationer
och ökad efterfrågan.
År 1994 utfördes cirka 8 000 primära höftledsplastiker
vilket
innebar en kraftig

nedgång jämfört

med året innan mot ett uppskattat
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behov

cirka 12 000. Operationsköema
är i ökande och det finns nu
vid
Svåra artroser i knäuppdärnt
operationsbehov
många
sjukhus.
ett
leder och höftleder kan medföra svåra rörelsehinder
och stora hjälpbehov

om de inte avhjälpes med kirurgisk
ringsinsatser.

behandling

och rehabilite-

Patienter med artros handläggs till största delen inom primärvården.
Eftersom medelåldern är hög har många patienter även andra åldersrelaterade sjukdomar som kräver behandling. Vid invalidiserande
symptom engageras specialistvården, vilket oña leder till kirurgisk behand-

ling.

Vårdtidema

efter operation

har blivit

kortas ytterligare

något, vilket medför

inom ortopedin.

Kortare

vårdtider

allt kortare

och förväntas

ett minskat behov av vårdplatser
ställer samtidigt krav
rehabilite-

och i den kommunala
ringsresurser i primärvården
äldreomsorgen.
Omvårdnadsbehoven
ökar om operationsköerna
består.

8.2.8

Höftfraktur

Sammanfattande

Förekomsten
bedömning:
av höñfrakturer
mer än vad som följer av en demografisk
Som främsta orsak anges ökande skelettskörhet.
framskrivning.
Fysisk aktivitet i ungdomen vilket bidrar till att bygga upp ett
starkt skelett och en bibehållen fysisk aktivitet upp i hög ålder
Kalk och Danses vara det bästa sättet att förebygga höftfraktur.
vitamin i kosten har också betydelse liksom att avstå från rökning.
bedöms

öka mycket

Östrogenbehandlingefter klimakteriet

minskar

risken för benskörhet och åderförkalkning
men medför samtidigt en viss riskökning
för bröst- och livmodercancer. Nya dyra läkemedel bisfosfonater
har en skyddande effekt men förbehålls personer med diagnosticerad osteoporos.
De möjligheter
att förebygga benskörhet med
läkemedel östrogener
eller bisfosfonater som finns bedöms inte

påverka förekomsten av höftfrakturer
hos äldre kvinnor under det
närmaste decenniet. Träning av balansförmågan hos gamla skulle
kunna reducera benägenheten att falla och antalet frakturer.
Fallolyckor

bland

äldre är emellertid ett område där det saknas
förebyggande angreppssätt.
Kraven på resurser för vården av patienter med höftfraktur
kommer att öka mycket mer än vad som följer av en demografisk
både i landsting och kommuner. Möjligheterna
framskrivning
att

systematiska

att begränsa kostnadsökningama
är
genom ökad effektivitet
begränsade. Behandlingen är standardiserad och kostnadseffektiviteten är hög vid de flesta akutsjukhus. Behandlingen har revolutionerats genom vårdprogram

som innebär

att patienten

gångtränas

SOU
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direkt

efter höftledsoperationen

i särskilt boende. Vårdtidema

och rehabiliteras
varierar

medicinsk

i eget hem eller
mellan olika

dock betydligt

landsting.

Genom väl fimgerande vårdkedjor bör vårdtidema

förkortas

ytterligare

Förekomst

utveckling

kunna

vid vissa sjukhus.

och sjukdomsbeskrivning

höftfraktur
representerar olika typer av brott på översta
till
är lokaliserade
av lårbenet. Cirka hälften av frakturema
lårbenshalsen
och de övriga till lårbenets övre tjocka del s.k. trokantära brott.

Begreppet

delen

cirka 18 000 höfcfrakturer årligen i Sverige.
RIKSHÖFT
registret för höftfrakturbehandling
kvinnor med en medelålder på 78
är tre av fyra höftfrakturpatienter
vid frakturen.
Hälften är ensarnboende. Den höga andelen kvinnor
För närvarande inträffar

Enligt det nationella

förklaras

av dels att skelettet är skörare hos kvinnor och att skelettet
blir tunnare med åren, dels att fler kvinnor än män når hög ålder.
Frakturer är ovanliga före 50 års ålder. Var femte 80-årig kvinna har
haft höftfraktur.
Antalet personer med höftfrakturer
har fördubblats
under de två senaste decennierna.
Orsaken till höftfraktur
är vanligen

omkring en
fallolyckor
tredjedel av gamla i eget boende faller varje år och de flesta frakturerinomhus. Den skadade återfinns vanligen liggande på
na inträffar
golvet

efter fallet

minsta

rörelse uppkommer

och benet är förkortat
foten är vriden utåt. Vid
svår smärta.
Det bästa sättet att förebygga
höftfraktur
är antagligen fysisk
aktivitet i ungdomen vilket bidrar till att bygga upp ett starkt skelett
och en bibehållen fysisk aktivitet upp i hög ålder. Av betydelse är också

i kosten. Vad gäller D-vitamin
tillräcklig
mängd kalk och D-vitamin
bidrar solljus. Rökning medför en ökad risk.
Om menstruationerna
upphör tidigt ökar risken för skelettskörhet
kvinnligt könshonnon
osteoporos och då brukar man ge östrogen
i förebyggande syfte. Det finns hållpunkter för att östrogenbehandling
efter klimakteriet
minskar risken för benskörhet och åderförkalkning
men bör i så fall fortsätta upp i hög ålder. Behandlingen kan emellertid
medföra viss riskökning för bröst- och livmodercancer.
Stora studier
har en skyddande effekt men
pågår. Nya läkemedel bisfosfonater
förbehålls
är
personer med diagnostiserad osteoporos. Behandlingen
kostsam. l en SBU-rapport
konstaterades att screening med avseende
för närvarande
inte är motiverad.
på skelettskörhet
hos gamla kan tränas och det är troligt att sådan
Balansförrnågan
träning skulle kunna reducera fallbenägenheten och antalet frakturer.
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Åldringar som ådrar sig höftfraktur

har oftare kroniska sjukdomar än
Hos var tredje inträffar
fallbenägenheten.
frakturen under vistelse på institution.
Fallolyckor bland äldre är ett
område där det saknas systematiska förebyggande angreppssätt.
Vid behandling av frakturen anbringas vanligen ett sträck för att få
brottytoma i bättre läge, varefter frakturen opereras med en eller flera
andra,

vilket

bidrar

till

spikar, eller med skruv och platta trokantära
frakturer.
Förr var
vårdtiden i sängläge mycket lång med hög komplikationsrisk
till följd
får
belasta
Nu
benet
redan
efter
patienten
sängläget.
dagen
operatioav
vårdtiden för de som kan skrivas ut till
nen och den genomsnittliga
hemmet

är idag 18 dagar. I flertalet fall är operationsresultatet
gott,
i
cirka
20 procent av halsfrakturema
måste en ledprotes sättas in
men
senare.

inför

Utvecklingen

år 2010

.Sjukdomsförekomsten
innebär att antalet patienter
En demografisk
framskrivning
höftfraktur
ökar från 17 500 år 1994 till drygt 20 000
2010
med drygt

15 procent för
procentenheter av ökningen

mansättningen
Relevansen

och cirka

med
eller

se bilaga 4. Drygt 10
är betingad av den förändrade ålderssam5 procentenheter av folkrnängdsökningen.

beräkningsmetod,

är beroende av om den hittills
av framskrivningen
observerade ökningen av höftfrakturer
kommer att fortsätta även in på
2000-talet. Utvecklingen tyder på att så kommer att bli fallet. Enligt de
flesta bedömare kommer antalet höftfrakturer
att vara 50 procent fler
år 2010 jämfört med 1990-talets början, vilket motsvarar en ökning
från

cirka

ökande

18 000 till 25 000 fall. Som främsta

andel kvinnor

i höga åldrar,

orsak anges dels en
dels ökande skelettskörhet
med

stigande ålder hos kvinnorna.

Ökningen kommer

att vara större hos stadsbefolkningen
än för
De
på
landsbygden.
benskörhet
möjligheter
att förebygga
personer
med läkemedel östrogener eller bisfosfonater som finns
osteoporos
bedöms inte påverka förekomsten
hos äldre kvinnor
av höftrakturer
under det närmaste decenniet. En demografisk framskrivning
underskattar

således av allt att döma grovt
av höftfrakturer.

förekomsten

den framtida

utvecklingen

av

SOU

1996: 163

.SjukligheL

medicinsk

utveckling

Sjukvårdskosmaderna
Genomsniüskostnaden

för att behandla en patient med höftledsñaktur,
och hemhj älp under de första fyra månadema,
1992 till 75 000 kronor enligt RIKSHÖFT.
Genom-

inklusive insitirtionsvård

uppgick

år

snittskostnaden

per höftlodspatient och år exklusive kostnaderna för
institutionsvård
och hemhj älp har beräknats till cirka
79 000 kronor
basis av 1994 års data från Malmöhus läns landsting.

kommunal

En demograñsk ñamslcrivning med en oförändrad prevalens skulle öka
landstingens sjukvårdskostnader med närmare 240 miljoner kronor till
2010.
Därtill kommer kostnadema för kommunernas vård och omsorg. Av
RIKSHÖFT
framgår att 65 procent av höitfralcturpatienterna
bodde i
eget hem och de övriga i någon form av särskilt boende eller på
geriatriskt
sjukhus. Av patienterna i de högre åldrarna behövde 40
procent hernhjälp före frakturen och andelen ökade till 50 procent efter
utskrivningen från sjukhuset. Med stigande ålder utnyttjade patienterna
alltmer sjukhem eller geriatriskt sjukhus innan de kunde återgå till sitt

ursprungliga boende. Majoriteten av de patienter som ursprungligen
bodde i eget boende kimde trots hög ålder rehabiliteras
så att de kunde
återvända hem inom 60 dagar från frakturen.
Relevansen

frarnskrivning
av en demografisk
av sjukvårdsförutom prevalensutvecklingen
beroende av om
är
vårdbehoven vid höitledsfraktirr
kommer att mötas på samma sätt som
i dag, dvs. med en oförändrad vårdteknologi och inom en oförändrad
kostnadema

vårdstruktur.
Som framgår av vad som ovan redovisats underskattas utvecklingen
i höñfrakturer
sjuklighcten
Det
av
av en demografisk framskrivning.
talar för att kostnadema kommer att öka mer än vad som följer
av
både i landstingen och kommunerna.
befolkningsförändringama
Hur
stora kraven på ökade resurser blir är beroende av möjligheterna
att
effektivisera

vården.

Höftledsoperationema
har decentraliserats
och utförts i stor skala
länsdelssjukhusen. Behandlingen är standardiserad
även
och ett
antal patienter garanterar metodkunskap, träning och god
tillräckligt
kvalitet med hög kostnadseffektivitet
vid de flesta akutsjukhus. En
högre grad av koncentration skulle äventyra kapaciteten. Behandlingen
har revolutionerats

genom vårdprogram
som innebär att patienten
gånglränas direkt efter höñledsoperationen och rehabiliteras i eget hem,
något som har frigjort vårdplatser och gjort det möjligt att möta den
kraftiga ökningen av frakturpatienter
utan ökning av vårdplatserna.
Vårdtidema varierar dock betydligt mellan olika landsting. Genom väl

fungerande vårdkedjor

bör vårdtidema

vissa sjukhus. Rehabiliteringen

kunna förkortas

är effektivast

ytterligare
i det egna boendet, vilket
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och gott samarbete mellan
vårdplanering
är mycket viktig för det framtida

En lyckad rehabilitering

hjälpbehovet.
Den tekniska

förväntas inte påverka resursbehovet i
för
omfattning frånsett att läkemedelskostnadema
bedöms öka under perioden.
östrogenbehandling

utvecklingen

någon nämnvärd

8.2.9

Astma

obstruktiv

och kronisk

lungsjukdom

KOL

av astma bedöms
framöka betydligt mer än vad som följer av en demografisk
Astma kan delvis förebyggas med sanering av miljön
skrivning.
Sammanfattande

Förekomsten

bedömning:

och att undvika husdjur och rökning. Astma kan utvecklas till
förekomst
i övrigt är
för den sjukdomens
Avgörande
rökning. Rökare som ådragit sig sjukdomen kan blir andnings-

KOL.

invalider
om inte rökstoppet
befolkningen bedöms medföra

görs i tid. Förändrade rökvanor i
att förekomsten
av KOL blir lägre

än vad som följer av den demografiska framskrivningen
Resurskraven för astmavården påverkas av att behandlingen har
blivit effektivare genom nya läkemedel. I fråga om KOL kan kirur-

gisk behandling av uppblåsta lungor minska behovet av syrgasbehandling i hemmet om de försök som pågår visar sig ha avsedda
effekter. Resurskraven för sjukvården bedöms kunna bli lägre än
Kraven
framskrivning.
vad som följder av en demografisk
resurser för kommunerna bör kunna inrymmas i den demografiska
framskrivningen
av kostnaderna för äldreomsorgen.

Förekomst

och sjukdomsbeskriving

Astma
Astma beror på inflammation

i luftrörens

slemhinnor

och kramp i dess

muskulatur.

Hos yngre föreligger vanligen allergi men hos äldre utlöses
Överkänslighet mot mediciner t.ex.
oftare
astman
av infektioner.
salicylsyra kan framkalla svåra anfall.
Allt

fler svenskar

insjuknar i astma. Sedan 1960-talet har andelen
ökat från cirka 2 till 7 procent. Astma är lika
hos män som hos kvinnor och vanligast i större städer och i

astmatiker i befolkningen

vanlig

SOU
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Norrland.

Sjuklighet,

medicinsk

utveckling

Sjukdomen

och hos
är något vanligare i åldrarna över 65
och unga vuxna.
Den typiska symtombilden
för astma är anfallsvis påkommande
andningssvångheter med eller utan hosta. En del patienter har ständiga
besvär, om än av varierande intensitet. Flertalet fall är lindriga men

ungdomar

sjukdomen kan vara allvarlig. Lika många dör i astma som i trafiken,
cirka 600 individer per år. En del utvecklar kronisk obstruktiv
lungsjukdom jfr. nedan.
Sjukdomen kan delvis förebyggas med sanering av miljön. Husdjur
bör undvikas. Modem behandling med luftrörsvidgande
medel och olika läkemedel för inhalation inandning
har revolutionerat
och rökning

astmatikernas
villkor
under senare år. Av störst betydelse är behandlingen av inflammationen
i bronkslemhinnan
med inhalationssteroider. Denna behandling medför att astmatiker numera sällan behöver läggas
på sjukhus.

Egenvård är av avgörande betydelse och förutsätter god infonnation
och kunskap om behandlingsmetodema. S.k. astmaskolor där patientervid de flesta sjukhus.
na undervisas, ofta i grupp, förekommer

Kronisk

obstruktiv

lungsjukdom

KOL

Hos 15-20 procent av rökama uppkommer kronisk luftvägsobstiulction
i luftrören
till följd av inflammation
i bronkemas
Även astma
slemhinna och emfysem förstorade alveoler
lungblåsor.
kan utvecklas till kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Prevalensen förekomsten
av KOL har ökat något under senaste

förträngning

decenniet.

Vid

65 års ålder beräknas 8 procent av männen och ca 5
procent av kvinnorna lida av sjukdomen. 800 män och 400 kvinnor
avlider årligen i sjukdomen.

Symtomen
handlar
vanligen
med hosta
och
om perioder
upphostning, pip i bröstet, samt benägenhet för långdragna luftrörskatarrer bronkiter.
Så småningom uppkommer andfåddhet vid ringa
ansträngning och till sist även i vila. I avancerat skede är huden blåaktig och hjärtat sviktar med benödem svullna ben som följd.

Sjukdomen kan förebyggas genom att undvika rökning. Rökare som
ådragit
kan lika fullt
sig sjukdomen
bli andningsinvalider
om
rökstoppet inte görs i tid.
Behandlingen består i luftrörsvidgande
läkemedel och antibiotika
vid variga luftrörskatarrer.
I sent skede då syrebrist uppkommer ges
Försök pågår med
syrgas i hemmet vilket förlänger överlevnaden.
kirurgisk

behandling

Patienter

primärvården.

av uppblåsta lungor.
med kronisk luftrörskatair
behandlas
Patienter med KOL

i första hand inom

som lett till andningssvikt

följs upp
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där sådana firms, eller på medicin-

mottagningarna.

Utvecklingen

inför

år 2010

Sjukdomsförekomsten
framskrivning
som enbart tar hänsyn till befolkinnebär att antalet individer med astma och/eller
ningsförändringarna
KOL med sjukvårdskontakt ökar från cirka 282 000 till 293 000 till år
eller med knappt 4 procent för beräkningsmetod,
2010
se bilaga 4.
Hälften av ökningen är betingad av den förändrade ålderssannnansättRelevansen av den framningen och hälften av befolkningsöloringen.
observerade
skrivningen
är beroende av om den hittills
prevaEn demografisk

2
lensökningen kommer att fortsätta även in
och
KOL
kommer förekomsten
av astma
högre nivå än vad som följer av en demografisk
Insjuknandet
incidensen i astma har ökat
fallet

000-talet.

Om så blir

att ligga på en något
framskrivning.

starkt och det mesta
att en ännu större andel av befolkningen kommer att insjukna
i framtiden. Förekomsten av astma kan således förväntas öka betydligt
mer än vad som följer av befolkningsförändringama.
kan också medföra att fler drabbas av
Den ökade astmaincidensen

tyder

för den sjukdomens förekomst i övrigt är rökning.
KOL
bland kvinnor förväntas öka mer än vad som
av
till följd av kvinnors
framskrivningen
den
demografiska
följer av
orsak
förväntas
sjukdomsförekomförändrade rökvanor. Av samma
KOL.

Avgörande

Förekomsten

Den
sten bland män bli lägre än den demografiska framskrivningen.
totala effekten av mäns och kvinnors ändrade rökvanor torde -liksom
när det gäller lungcancer och ischemisk hjärtsjukdom - vara en något
minskad prevalens av KOL fram till år 2010 eftersom minskningen av
med
mäns rökning är större än ökningen bland kvinnor i kombination
att fler män än kvinnor

har drabbats

av KOL.

.Sjukvårdskostnadema
med
för individer med astma och KOL kan
Sjukvårdskostnadema
från
Malmöhus
läns
landsting
från
års
data
1994
utgångspunkt
beräknas till i genomsnitt omkring 20 000 kronor, exklusive kostnader
frami öppen vård. En demografisk
för läkemedel som förskrivs

prevalens skulle öka landstingens kostnader
eller med 6 procent. Relevansen av den
beroende av om
är - förutom prevalensutvecklingen
-

skrivning med oförändrad
med omkring

framskrivningen

340 miljoner

SOU
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vårdbehoven

vid astma och KOL kommer att mötas på samma sätt
och inom en
vårdteknologi
som i dag, dvs med en oförändrad
oförändrad vårdstruktur.
Kraven

resurser för den ökade förekomsten
av astma motverkas
har
blivit
behandingen
effektivare
att
av
genom nya läkemedel. Fler
patienter kommer att tas om hand i öppen vård utan att antalet besök
i öppen vård behöver öka. En välskött astma kan tillgodoses med ett
två besök per år. I fråga om KOL kan möjligen kirurgisk behandling
minska behovet av syrgasbehandling i hemmet om de försök
som pågår
visar sig ha avsedda effekter. Kraven på resurser för kommunernas
vård och omsorg bör kunna inrymmas i den demografiska
fram-

skrivningen

8.2.1O

för äldreomsorgen.

Schizofreni

och övriga

psykoser

Sammanfattande

bedömning: Tidig intervention vid schizofreni
och andra psykoser bedöms leda till minskat behov
av sluten psykiatrisk vård men kräver stora resurser i den öppna vården.
Vården och omsorgen om de dementa ges sedan några år tillbaka i huvudsak i den kommunala
äldreomsorgen. Genom psykiatrirefonnen
som genomförs 1995-1996 tar kommunera över
för

särskilt boende, socialt stöd och viss hälso- och
även för andra kategorier psykiskt långtidssjuka üån
landstingen. Kommunerna har också fått ett betalningsansvar för
medicinskt
färdigbehandlade
patienter
som vårdats sammanhängande mer än tre månader i sluten psykiatrisk vård.
Tidig intervention, ett bättre omhändertagande i särskilt boende
och ett bättre socialt stöd bedöms bidra till att antalet
personer med
psykisk
långtidssjukdom
minskar och framför
allt att antalet
individer
med svåra funktionshinder
påtagligt minskar. Aktivt
ansvaret
sjukvård

socialt

stöd och nograrm

sjukhuskrävande
Det

samlade

uppföljning
vårdepisoder.
resursbehovet

kan förebygga

i landsting

återfall

i

och kommuner
för
psykoser bedöms kunna
minska med tio procent om man undantar vården
av de dementa,
för vilka kraven på resurser bedöms ligga i linje med
en demografisk ñamskrivning. Psykatrireformen
bedöms således medföra
att de samlade kraven på resurser för vården blir lägre än en
demografisk framskrivning. Ett ökat missbruk bland schizofrena
och psykotiska patienter samt behov
av fler vårdplatser för rättspsykiatrisk vård kan komma att kräva utökade resurser. Resurskan komma att behöva
erna för de psykiskt störda lagöverträdarna
individer

med schizofreni

och övriga
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fram till år 2010, något som i så fall kraftigt reducerar
och
minskningen
av det samlade resursbehovet

den beräknade

leder till ökade kostnader for den psykiatriska

Förekomst

vården i landstingen.

och sjukdomsbeskrivning

Bland de psykiska sjukdomarna intar schizofrenierna en central plats.
Denna grupp av sjukdomar debuterar ofta i ungdomen. Det handlar om
psykotiska tillstånd av ofta lång varaktighet, som kräver stora vård- och

behandlingsinsatser.
Det schizofrena
hallucinos,

syndromet kännetecknas
av Vanföreställningar,
och ibland ett bisarrt beteende. Den
tankestömingar
har en tendens att isolera sig, försjunka i sig själv och dra

schizofrene
sig undan mänskliga kontakter. När symtomen med tiden, ofta som ett
kvarstår
blir mindre framträdande
resultat av läkemedelsbehandling,
omfattande
så
kan
att de
vanligen psykiska funktionshinder,
vara
som
försvårar ett självständigt boende och leder till behov av socialt stöd i
former. Typiska funktionshinder
är apati, passivitet, initiativlöshet och intresselöshet.
Risken att insjukna i schizofreni är ungefär 1 procent, lika för män
och kvinnor. Som redan nämnts är risken högst i ungdomen och avtar
sedan successivt for att åter öka efter 70 års ålder. Prevalensen varierar
olika

mellan 0,2 och 0,5 promille, vilket innebär att det finns omkring 30 000
människor med shizofreni i Sverige. Många av dem vårdas långvarigt
i sluten psykiatrisk vård och de som inte vårdas i sluten vård har behov
av stora hjälpinsatser i öppen vård, vilket gör att denna patientgrupp
använder en avsevärd del av psykiatrins samlade resurser.
Gruppen
är mycket heterogen och svår att
övri ga psykoser
tillstånd, demenser, psykoser i
avgränsa. Hit hör schizofreniliknande
samband med missbruk och till följd av hjärnskador samt övergående
psykoser utlösta av olika påfrestningar. Hit hör också en del affektiva
störningar medan andra sådana, främst av depressiv art, ofta redovisas
för psykotiska tillstånd
för sig. Typiskt
är en störd verklighetshallucinationer
och
är
Vanföreställningar
sinnesvillor
uppfattning.

vanliga

symtom.
Eftersom gruppen övriga psykoser är så heterogen kan ingen samlad
uppgift anges för risken att insjukna i dessa tillstånd. Den samlade
och övriga psykoser anges till l,5-2
för schizofreni
prevalensen
procent. Patienter med psykosdiagnos svarar för en tredjedel av alla
i psykiatrisk vård under ett år schizofreni för
avslutade vårdtillfällen
och för två tredjedelar av alla inne12 procent av vårdtillfallena

SOU
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liggande patienter vid inventeringar
inneliggande.

schizofreni

medicinsk

för 40 procent

utveckling

av alla

I en befolkning
100 000 invånare insjuknar årligen 15-20
Förekomst av
personer i psykos, varav 8-10 utvecklar schizofreni.
schizofreni i släkten ökar risken för att insjukna i sjukdomen. Risken
att själv drabbas av sjukdomen är 10-15 procent om man har syskon,
en förälder eller bam som har schizofreni. Dödligheten är klart förhöjd,
främst till följd av självmord.
kostnader för den psykiatriska
Landstingens
vården uppgick år
1994 till 10 miljarder kronor, varav drygt 3 miljarder kronor i öppen
vård. Den psykiatriska
vården svarar för cirka 11 procent av landstingens totala kostnader för hälso- och sjukvård.
Schizofreni och övriga psykoser tar i anspråk cirka tre fjärdedelar
totala resurser och en relativt stor del av sjukvårdens
av psykiatrins
samlade resurser. Som framgår av tidigare avsnitt svarar individer med
schizofreni
och övriga psykoser för cirka ll procent av landstingens
totala sjukvårdskostnader, varav 7 procentenheter hänförs till kostnader
för den psykiatriska

vården,

se tabell 7.3. Eftersom schizofreni ofta
i ungdomen gäller en stor andel 16 procent
av
sjukvårdskostnadema
i åldersgruppen 15-44 år patienter med schizofreni och övriga psykoser se tabell 7.7.

debuterar

redan

Tidigare

vård.
var åldersdemens en vanlig orsak till psykiatrisk
sker ofta utredningarna av demenspatienter inom geriatriken
och den fortsatta vården inom den kommunala vården och
omsorgen.
Idag är det depressioner och ångesttillstånd som är vanliga hos de äldre
patienterna inom psykiatrin men också psykotiska tillstånd
av olika
slag. Landstingens totala kostnader för vården av dementa uppgår i dag
endast till cirka l miljard kronor, varav endast
en mindre del faller på
psykiatrin
och en större del på den somatiska vården. Kommunernas
kostnader för äldre med måttlig eller svårt demens beräknas uppgå till
Numera

cirka
totala

23 miljarder
kostnaderna

kronor5, vilket motsvarar närmare hälften av de
för äldre- och handikappomsorgen.
Det bör

emellertid påpekas att många av de gamla har en eller flera sjukdomar
förutom demens.

SWimo A, Karlsson G, Sandman P-O, Winblad B, Vården
av dementa en
tickande kosmadsbomdrförändring av prevalens och kostnader 1980
2025, Rapporter/Stiftelsen Aldrecentrum; 1994:2025.
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2010

Sjukdomsförekomsten
En demografiskfiamskrivning
som enbart tar hänsyn till befolkningsinnebär att antalet individer med schizofreni och övriga
forändringama
ökar från drygt 75 000 år 1994 till
psykoser med sjukvårdskontakt
eller med närmare 10 procent för beräknings2010
nästan 83 000
metod, se bilaga 4. Knappt hälften av ökningen är betingad av en
och drygt hälften av folkmängdsökförändrad ålderssanunansättning

ningen.
Relevansen av en demograñsk iiamskrivning
är beroende av om den
kommer att
hittills observerade incidens- och prevalensutvecklingen
vid
tidig intervention
fortsätta in på 2000-talet. En ökad satsning
fall av
långvarig
av
sjukhusvård men kräver stora resurser i den öppna vården.
Psykiatrireformen
som genomförs under perioden 1995-1996
innebär att kommunerna övertar ansvaret för särskilt boende, socialt
akuta

allvarlig

tillstånd

psykotiska

psykotisk

bedöms

utveckling

kunna

och förebygga

stöd och viss hälso- och sjukvård

minska

antalet

behovet

för de långvarigt

störda från lands-

för medicinskt
fått ett betalningsansvar
färdigbehandlade
patienter som vårdats sammanhängande mer än tre
månader i sluten psykiatrisk vård.
På sikt bedöms en ordning där den psykiskt sjuke i stället för

tinget. Vidare har kommunerna

erbjuds boende med socialt stöd
sjukvårdsinrättning
långvarig vård
för
dem med schizofreni och andra
förbättrad
innebära
att
en
prognos
psykoser. På grund av ett utbyggt socialt stöd kommer prevalensen av
psykiskt långtidssjuka att minska och flertalet av de långvarigt psykiskt
störda att ha mindre uttalade funktionshinder
än i dag.
Möjligheten
socialt

aktivt

farmakologiska

bedöms vara begränsad men
uppföljning
av den psykobehandlingen kan förebygga återfall i sjukhuskrävande
till

stöd

primärprevention
och noggrann

vårdepisoder.
En ökad tillgång

till alkohol i framtiden kan medverka till att patischizofreni
och andra psykoser utvecklar alkoholmissbruk
med
enter
till
sin psykiska störning. Detta leder till behov av
komplikation
som en
sociala
stödinsatser
och därmed ökade resurser främst inom
särskilda
den kommunala verksamheten.
Om en person med schizofreni eller annan psykos gör sig skyldig till

undersökning
brott kan han efter rättspsykiatrisk
av domstol som
vård. Antalet nya sådana
brottspåfoljd överlämnas till rättspsykiatrisk
vård
fall utgör 200-300 per år men eftersom lagen om rättspsykiatrisk
ökar
vårdtidens
längd
samhällsskyddet
innebär en förstärkning
av

SOU
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jämfört
patienter

med tidigare
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utveckling...

lagreglering.

i rättspsykiatrisk

Detta leder till ett allt större antal
vård med därav följande växande resurs-

behov.
Risken att drabbas av demens ökar kraftigt med stigande ålder,
något som framför allt har betydelse för kraven
resurser i kommunerna.

.Sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdskostnadema

utgångspunkt

från

för schizofreni

och övriga psykoser kan
med
Mahnöhus
läns landsting
104 500 kronor per patient och år.

1994 års data från

beräknas till i genomsnitt

omkring

En demografisk
framskrivning
med oförändrad
prevalens och oförändrad vårdkvalitet
skulle öka landstingens kostnader med drygt 7
procent - eller knappt 600 miljoner kronor. Därtill kommer att omhändertagandet av den växande gruppen äldre med måttlig och svår
demens bedöms medföra stora kostnadsökningar
för kommunernas
vård och omsorg, särskilt om kommunerna
varit
vanligt under
- som
år
på
gnippbostäder
för
de
dementa.
satsar
senare
Vården och omsorgen av de dementa har således i allt väsentligt
överförts från landstingens hälso- och sjukvård till kommunerna under
senare år. Genom den nu pågående psykiatrireforrnen
övertar kommunerna, som nämnts ovan, en stor del av ansvaret även för andra
kategorier av psykiskt långtidssjuka från landstingen. För att kompenför ökade kostnader till följd av den reformen sker
sera kommunerna
en skatteväxling mellan kommuner och landsting. Eftersom den ännu
inte är helt genomförd kan inga säkra data erhållas beträffande
det
belopp som skall överföras från psykiatrin
till kommunema.
Preliminära uppgifter
tyder på att omkring
15 procent av psykiatrins
budget eller l,5-1,7 miljarder kronor kan komma att överföras från
landstingen till kommunema.

Tidig intervention och aktivt stöd till psykiskt långvarigt sjuka kan
bidra till att antalet personer med långvarig psykos och framför allt
sådana med svåra funktionshinder påtagligt minskar. Även
om kraftiga
satsningar görs i socialt stöd och i stödboende bedöms de samlade
kostnaderna
för landsting och kommuner för schizofreni och övriga
psykoser minska med omkring tio procenteller med omkring 800
kronor.
miljoner
Psykiatrireformen
bedöms således medföra
att

kostnadsölmingarna för vården av individer med schizofreni och övriga
psykoser blir väsentligt lägre än den demografiska framskrivningen
om
man undantar kostnaderna for vården av de dementa som redan tidigare
förts över till kommunerna
och för vilken kostnaderna bedöms öka.
En demografisk framsknvning
av kostnaderna för vården av mått-
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ligt och svårt dementa medför att kostnaderna ökar med 5 miljarder
kronor. Även om prevalensen bedöms vara oförändrad är det osäkert
inryms i den demoom de framtida resursanspråken för demensvården
i komäldreomsorgen
grafiska framskrivningen
av kostnaderna för
munema.
Till bilden hör också att det finns andra faktorer som kan komma att
framöver. Ett eventuellt ökande missbruk
medföra kostnadsökningar
och övriga psykoser kräver ökade
bland personer med schizofreni
socialtjänsten
inom
men även inom psykiatrin. Om antalet
resurser
vårdade ökar kraftigt som en följd av den nuvarande
rättspsykiatriskt
med
lagregleringen, leder detta till ett behov av flera slutenvårdsplatser
på
psykiatrin
måste
Vidare
ett
satsa
särskilda säkerhetsarrangemang.
kriminalvårdsanstalter
människor som är intagna
förbättrat stöd
och som har psykiska sjukdomar och problem. I dag beräknas cirka en
halv miljard kronor av psykiatrins resurser avsättas för de psykiskt
Resursema

störda lagöverträdama.

kan komma

att behöva fördubblas

fram till år 2010.

8.2.11

Sammanfattning

av resursbehoven

och de mest

levnadsåret

för

det sista

kostnadskrävande

sjukdomarna

Sjukdomsförekomsten
sjukdomar, som redovisats
av de mest kostnadskrävande
avsnitt, bedöms öka till följd av den demografiska utvecklingen. Risken att drabbas av dessa sjukdomar ökar starkt med stigande
ålder och drabbar således främst äldre märmiskor.
Förekomsten
i tidigare

sammanfattas

I det följande

bedömningama

när det gäller

sjuk-

domsförekomsten.

Ökad sjuklighet

i några

av sjukdomarna

öka mer än vad
sjukdomsförekomsten
Det gäller bl.a.
framskrivning.
som svarar mot en demografisk
Faktorer som anses spela en viktig roll för ökningen av
diabetes.
sjukligheten i typ 2 diabetes är minskad fysisk aktivitet och övervikt.

För några sjukdomar

En demografisk

höftfraktur

bedöms

framskrivning

och astma.

underskattar

grovt förekomsten

av
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Cancer

ökar också mer än vad som genereras av en demografisk
Förklaringen är att cancersjukligheten
ökar men också
att en mer aktiv diagnostik leder till att allt fler tumörer upptäcks.

framskrivning.

Jllinskad

sjuklighet

i andra

För andra sjukdomar går utvecklingen i motsatt riktning. Förekomsten
av ischemisk hjärtsjukdom bedöms bli lägre än den som svarar mot en
demografisk
framskrivning.
Bidragande orsaker till den minskade
sjukligheten
kost och
rökning,
anses vara livsstilsförändringar
Överlevnaden
motion.
i ischemisk hjärtsjukdom har också ökat och

sjukdomsbilden

blivit mer gynnsam. Stora hjärtinfarkter
har blivit
vanliga medan små infarkter och hotande infarkter har blivit
vanligare. Nya läkemedel som sänker kolestorolhalten
i blodet bedöms
kunna minska risken för insjuknande i en ny hjärtinfarkt
med cirka 30
mindre

procent.
Förändrade

rökvanor

i befolkningen
medför att förekomsten
av
lungsjukdom
KOL
bedöms bli lägre än en
demografisk framskrivning.
Förekomsten av schizofreni och övriga psykoser, med undantag av
demens, bedöms också minska som en effekt av tidig intervention och
bättre socialt stöd.

kronisk

obstruktiv

Oförändrad

sjuklighet

för vissa

För vissa sjukdomar bedöms förekomsten
relaterad till ålder vara
Det gäller t.ex. demens. Antalet demenspatienter kommer
stationär.
dock att öka till följd av att
blir allt fler äldre.
Strokeinsjuknandet
har varit oförändrat i Sverige sedan lång tid.

Sjukdomsförekomsten

bedöms emellertid öka mer än vad som svarar
demografisk
framskrivning,
bl.a. till följd av ökad överlevnad
mot en
hos de som drabbas av stroke och som i sin tur medför en ökad risk för
återinsjulmande.
De som drabbas får mindre allvarliga symtom. Den
kan komma att fortsätta,
utvecklingen
vilket i så fall innebär att
patienterna inte har så stora hjälpbehov som tidigare.
i inflammatorisk
Insjuknandet
ledsjukdom,
som domineras
av
kronisk ledgångsreumatism, bedöms inte öka mer än vad
som genereras
demografisk
framskrivning.
Antalet
individer
med
av
en
sjukvårdskontakt
ökar däremot kraftigt som en konsekvens av att

diagnosen och behandlingen
är livslång.

tidigareläggs

samt att behandlingen

ofta

Förekomsten
av artros relaterad till ålder bedöms vara stationär,
vilket innebär att sjukdomsförekomsten
bör kunna ligga i linje med

227

228

Sjuklighet,

medicinsk

resultatet
det

finns

SOU

utveckling

av en demografisk framskrivning.
operationsbehov
ett uppdämt

1996:163

Den döljer emellertid

på

grund

av

att
långa

operationsköer.

Sjukvårdskostnaderna

Sjukligheten

ökar liksom

kostnaderna

bör kunna uppvägas
av minskade kostnader för sjukhusvården genom att fler patienter tas
om hand i primärvården och i medicinsk dagvård. Kraven på resurser
torde kunna ligga i linje med de
i landstingen
för cancervården

Kostnaderna

för den ökade sjukligheten

i cancer

som svarar mot den demografiska framskrivningen.
bedöms öka, främst när det gäller
Kostnadema
för kommunerna
cancervård i livets slutskede se nedan.
påverkas av att behandlingen har
Resurskraven
för astmavården
kostnader

genom nya läkemedel och bedöms kunna bli lägre än
Läkemedelskostframskrivning.
vad som följer av en demografisk
kommer
nadema, som i dag bekostas av staten via socialförsäkringen,
blivit effektivare

Kraven
att öka krañigt, men uppvägs av minskade sjukvårdskostnader.
i
här
kunna
bör
äldreomsorg
i
kommunernas
även
rymmas
resurser
för
äldreomsorgen.
kostnaderna
den demografiska framskrivningen
av
När det gäller diabetes bedöms att ett mer systematiskt omhänderbör kunna medföra att kraven på
tagande bl.a. genom vårdprogram,
med vad som följer av en
i
linje
kan
komma
ligga
att
resurser
ökade
Kraven
framskrivning.
demografisk
resurser för diabetesbedöms kunna inrymmas i den demografiska
vården i kommunerna
av kostnaderna för äldreomsorgen.
resurser för vården av patienter med hoftfaktur kommer
framatt öka betydligt mer än vad som följer av en demografisk
skrivning i både kommuner och landsting. Kraven på ökade resurser för
Möjligheterna att begränsa
landstingen är större än för kommunerna.

framskrivningen
Kraven

resursutnyttjande
är begränsade.
genom ett effektivare
är hög både
Behandlingen är standardiserad och kostnadseffektiviteten
och
rehabilitering.
när det gäller operation

kostnaderna

Sjukligheten

minskar

liksom

kostnaderna

och KOL bedöms
för ischemisk hjärtsjukdom
Sjukvårdskostnadema
för
framskrivning
bli lägre än vad som följer av en demografisk
sjukvården i landstingen. För kommunerna
är eventuella kostnads-
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förändringar marginella och bedöms kunna täckas av den demografiska
framskrivningen
av kostnaderna för äldreomsorgen.
Psykiatrireformen
bedöms medföra att det samlade behovet

av resurser för schizofreni och övriga psykoser i landsting och kommuner
minskar med tio procent. Resursema för de psykiskt
störda lagöverträdama kan komma att behöva fördubblas fram till
2010, något
som i så fall kraftigt reducerar den beräknade minskningen av det
samlade
resursbehovet
och ökar kostnaderna
för psykiatrin
i

landstingen.

Sjukligheten
sjukdomar

är oförändrad

men kostnaderna

ökar för

vissa

De som drabbas av stroke bedöms leva längre och riskerar därför att
drabbas av återfall. Fler kommer att behöva medcinska och kirurgiska
insatser för att förhindra återinsjulcnande. Antalet vårdtillfállen
kommer
att öka betydligt. Rehabiliteringsresursema
är otillräckliga både inom

landstingen
samordning

och i kommunerna
mellan

akutsjukvård,

munernas särskilda boendefonner

och behöver

primärvård,
kan förbättra

byggas

ut. En bättre

hemsjukvård och komrehabiliteringen och ge

rationaliseringsvinster.
Kraven på resurser för strokevården
i landstingen bedöms bli större än vad som genereras
demografisk

av en
Krav ställs också på ökade resurser för strokevården i
kommunema.
Kostnaden per person med stroke bedöms emellertid
kunna bli lägre än i dag som
hos
en effekt av bättre funktionsfönnåga
de drabbade.

framskrivning.

sjukvårdskostnadema
för kronisk ledgångsreumatism
bedöms öka
kraftigt under planeringsperioden med dagens behandlingspolicy
som
bl.a. innebär att diagnosen tidigareläggs och att alla med diagnosen får
sjukdomsdämpande läkemedel. Behandlingen som är dyrbar, kan
vara
livslång, men kan på lång sikt 10-15 år minska ledförstöring och
invaliditet
behandlingsresultaten
förväntningarna.
motsvarar
- om
Ökningen av läkemedelskostnadema
inryms inte i den den demografiska ñamslcrivningen av sjukvårdskostnadema
för landstingen. Kostnaderna för kommunerna

bedöms öka måttligt och bör kunna inrymmas
framskrivningen av kostnaderna för äldreomsorgen.
sjukvårdskostnadema
för artros kommer att öka avsevärt
mer än
vad som följer av en demografisk framskrivning bl.a.
grund av den
puckel som uppstått till följd av att många patienter står i kö för
iden demografiska

operation.
omvårdnad
vilket

Om inte dessa krav kan tillgodoses ställs ökade krav
och service i hemmet eller i de särskilda boendefonnema,

medför

krav på ökade resurser för äldreomsorgen.
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allt berör komsom framför
demografisk
munerna, kan komma att bli högre än vad som följer av en
äldreomsorgen.
för
kostnaderna
framskrivning
av
Kostnadema

för

demensvården,

Krav på ökade resurser

för vården

i livets slutskede

Ädelreformen har medfört att vården i livets slutskede i stor utsträckäldreomsorg.
ning har kommit att bli en uppgift för kommunernas
Kraven på resurser för vården i livets slutskede bedöms bli större än
både i kommuner och
vad som följer av en demografisk framskrivning
brister
i dagläget. För
finns
det
det
bakgrund
landsting, bl.a. mot
av
kommunala
de
i
läkarinsatser
ökade
landstingens del ställs krav på
och i hemsjukvården
samt på en utbyggnad
av
avancerad hemsjukvård som alternativ till sluten sjukhusvård.
Resursema för och kompetensen för vård i livets slutskede behöver
än för
Resurskraven bedöms vara större för kommunerna
förstärkas

boendefonnema

inte medföra
vid

sjukhus

kvalitet

Multipelt

för den avancerade hemsjukvården bedöms
jämfört med om vården getts
någon kostnadsminskning
slutskede skall vara av hög
i
livets
hemsjukvården
om

Kostnadema

landstingen.

och lägga ett rimligt

ansvar på de anhöriga.

sjukdomspanorama

framstegen när det gäller flera av de ovan beskrivna
sjukdomarna har medfört att allt fler människor överlever kroniska
Det
sjukdomar med ökad livskvalitet och förbättrad funktionsfönnåga.
i
återinsjukna
riskerar
dels
patienter
många
innebär samtidigt att
att
kronisk
sjukdom.
någon
samma sjukdom, dels drabbas av ytterligare
Vården och omsorgen i landsting och kommuner inriktas därför i ökad
med ett multipelt
på att ta hand om människor
utsträckning

De medicinska

beaktas inte när man bedömer
Det förhållandet
sjukdomspanorama.
varje sjukdom för sig.
Bedömningama av de enskilda sjukdomarna tar således inte hänsyn
till att det i relativt stor utsträckning handlar om att en individ som
överlever en kronisk sjukdom samtidigt kan ha ytterligare en eller flera
kroniska sjukdomar
som man får medicinsk vård och omvårdnad för.
Det betyder således att man måste göra en samlad bedömning som tar
hänsyn till att sjukdomspanoramat
är multipelt. Annars överskattas de
framtida

resurskraven.
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Samspelet
medicinska

Sjuklighet,

mellan landsting
och kommuner
insatser och omvårdnad

medicinsk

utveckling

samt mellan

Ädelrefonnen

har medfört att hälso- och sjukvården i landstingen
inriktas
på mer renodlade medicinska insatser och specifik
att
omvårdnad. Ansvaret för omvårdnaden av de äldre har i stor utsträckning förts över till kommunerna.
kommit

De bedömningar
experterna gör beträffande
som de medicinska
sjuklighet och vårdkostnader vad gäller vården i livets slutskede och de
mest kostnadskrävande sjukdomarna visar att vårdtidema på sjukhusen
fortsätter att minska för i stort sett varje diagnosgrupp. Patienter
som
i dag sköts i Specialistvård bedöms i ökad utsträckning kunna tas
om
hand inom primärvården
och i de särskilda
boendefonnerna
i
kommunerna. Den avancerade hemsjukvården förväntas expandera på
slutenvårdens bekostnad. Den dagkinrrgiska
bedöms kunna byggas ut ytterligare.

och dagmedicinska

vården

Expertbedönrningama
pekar också på behovet av en förbättrad
vårdplanering
och gemensamma vårdprogram
i samverkan mellan
medicinklinikema,
primärvården,
hemsjukvården
och den kommunala
sjukvården.
Behovet av en förbättrad gemensam vårdplanering skall bl.a.
ses
mot bakgrund
i landstingen
och
av att hälso- och sjukvården
kommunernas
vård och omsorg är kommunicerande
kärl. Genom en
god planering och ändamålsenlig resursallokerering
kan de samlade
för vård och omsorg i landsting och kommuner användas
med högre vårdkvalitet
som resultat.
Inom strokevården
kan t.ex. ett bättre omhändertagande
och
rehabilitering bidra till att motverka återinsjuknanden och förbättra
resurserna
effektivare

ñrnktionsformågan hos de som drabbas, vilket bidrar till ett effektivare
och minskade behov av resurser för omvårdnad i
resursutnyttjande
kommunerna.
Omvänt innebär otillräckliga
insatser för omhändertagandet och rehabiliteringen i sjukvården försämrad funktionsfönnåga
och ökade behov av omvårdnad.
På liknande sätt medför otillräckliga
resurser för vården i livets
slutskede i kommunerna
för att patienterna riskerar att utsättas för
onödiga transporter till sjukhusens akutmottagningar och bollas mellan
vårdinrättningar,
till priset av onödigt lidande för patienter och
anhöriga och högre totala kostnader för samhället.
Krav ställs också på en kvalificerad
och effektiv omvårdnad under
de allt kortare vårdepisodema på sjukhusen och på omvårdnaden i den
olika

kommunala

sjukvården. Det gäller inte minst i fråga om den specifika
omvårdnaden,
dvs. sådan omvårdnad som är relaterad till och kräver
klmskap inte bara om människans nonnala funktioner utan också
om
den aktuella sjukdomen och dess behandling. För att kunna bedöma vad
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krävs relevanta
är god omvårdnad
som i den enskilda situationen
kunskaper SOSFS 1993: 17.
beskrivs ofta som hälsa för patienterna.
Målet för omvårdnad
Omvårdnadsarbetet går ut
att patienterna skall bevara hälsa så långt
möjligt även i situationer av sjukdom och handikapp. Omvårdnaden
inriktas inte heller enbart eller primärt mot sjukdom, utan syftar till att
hjälpa den enskilde att leva med hög kvalitet trots sjukdom. Detta
kräver i sin tur kunskaper om vad den sjuke själv anser vara livskvalitet. Betydelsen av att skapa trygghet kring den sjuke och dennes närstående samt att bevara patientens integritet under sjukdomsförloppet
Den professionella omvårdär andra viktiga inslag i omvårdnaden.
således starka inslag av preventiva förhållningssätt
till egenvård i så
som syftar till att ge autonomi och främja möjligheter
bil. 12.
medger
hög utsträckning som sjukdomen eller handikappet
Samspelet mellan omvårdnad och medicin måste också uppmärk-

nanden omfattar

perspektiv kan motEffektivitetsvinster
ur ett medicinskt
sammas.
och omvänt. Dålig omomvårdnadsinsatser
verkas av ineffektiva
vårdnad kan förhindra
att medicinsk behandling får avsedd effekt.
Andra gånger
Läkning av sår, försämras tex. av dålig näringstillförsel.
åtgärder
är medicinsk behandling ett stöd för omvårdnad. Medicinska
eller
förflyttning
beröring
vid
fysisk
för att lindra smärta
av en patient
slutskede
vård
i
livets
omvårdnad
vid
kan stödja genomförandet av god
omvårdnadsarbetet
eller vid rehabilitering
av vissa långvarigt sjuka. I
ligger också ofta ett ansvar för att bedöma om behov av medicinska
insatser föreligger.

Samspelet mellan

också ägnas ökad uppmärksamhet
utarbetas.

Den medicinska

medicin

när lokalt

och omvårdnad

måste

anpassade vårdprogram

utvecklingen

när det gäller
Bedömningama av den förväntade teknologiutvecklingen
sjukdomarna visar att kraven på framtida
de mest kostnadskrävande
resurser för medicinska framsteg kommer att öka vid flera sjukdomar.
En liknande bild ges i den expertbilaga bil. 6 om den teknologiska
låtit utarbeta.
inför 2010 som kommittén
förskjutkommer att underlätta
utvecklingen
Den teknologiska
ningen från sluten vård mot dagvård särskilt inom den kirurgiska kort-

utvecklingen

Många nya medicinska teknologier
är emellertid resursmedför ökade
krävande och sammantaget är det troligt att utvecklingen
resursbehov.
totalt sett kommer att vara hur
Avgörande for kostnadsutvecklingen
metoder
får, dvs om utvecklingen
och
redan
kända
bred tillämpning
nya

tidsvården.
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innebär att indikationema
även i fortsättningen
för behandling vidgas
kraftigt.
för de medicinska
Uppgiften
experterna har varit att bedöma
fram till år 2010. Med tanke på dynamiken i den mediutvecklingen
cinska utvecklingen är detta emellertid ett mycket långt tidsperspektiv.
I praktiken är det tidsperspektiv
är baserade på
som bedömningama
har i första
snarare fem-sex år än femton år. Expertbedömningarna
hand som utgångspunkt teknologier och medicinska landvinningar
som
vi börjat få viss praktisk kunskap om, t.ex. metoder
som är under
klinisk prövning, och som man med någorlunda säkerhet kan bedöma.
Till de mer svårbedömda inslagen i den medicinska utvecklingen är
framstegen inom molekylärbiologi,
genteknik,
och
mikrobiologi
USA, Japan och Europa satsar för närvarande miljardimmunologi.

belopp på det s.k. HUGO-projektet
Human GenOm projekt, som
också engagerar flera svenska forskargrupper.
Forskningen medför att
viktiga
den
kunskaper
mänskliga
nya
om
arvsmassan växer fram som
bl.a. kan bidra till att det blir möjligt att identifiera
och förebygga
ärftliga sjukdomar i ökad utsträckning. Förhoppningar
finns också om
att kunna bota äritliga sjukdomar genom att ersätta skadade gener med
friska.
Vaccinationer

har tidigare
använts enbart för att förebygga
Nu prövas vacciner i behandling, s.k. terapeutiska vacciner.
Dessa syftar till manipulation
så att det försvagas
av immunförsvaret
vid vissa sjukdomar, t ex vid allergi, ledgångsreumatism
och multipel
skleros MS.
Försök pågår också att med hjälp av cancervacciner öka
infektioner.

kroppens

immunförsvar

mot cancer. En framgångsrik utveckling på
kunna få stora konsekvenser
vid flera folksjukdomar. Gentekniken bedöms ha stor potential inom andra delar
av
läkemedelsindustrin.
Det gäller även inom transplantationsområdet
där
detta

område

skulle

förhoppningar

växer om att kunna öka tillgången på organ genom att
över mänskliga gener till djur i syfte att kunna använda deras
till människa. Gentekniken är under mycket
organ för transplantation
stark utveckling och forskningsgenombrott
kan komma snabbt. Det är
mot den bakgrunden svårt att för närvarande bedöma vilken betydelse
föra

gentekniken

kan

planeringsperioden

få

bil.

för
6.

resursbehoven

i svensk

sjukvård

under
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på bedömningar

åldersgrupper

sjukdomar

och vårdkostnader

inför

år

2010

bedömning: Utvecklingen under senare år tyder
Sammanfattande
på en ökad förekomst av några av de kroniska sjukdomar som
drabbar barn. Det gäller framför allt allergier, diabetes och cancer.
De krav på ökade resurser som detta kan föranleda bör emellertid
kunna kompenseras genom den stmkturomvandling
som bedöms
Mot den bakgrunden finns det
kunna ske inom barnsjukvården.
skäl att anta att resurserna för hälso- och sjukvården för barn och

ungdomar bör kunna anpassas till den demografiska utvecklingen.
Kunskap om vissa förebyggande åtgärder finns framför allt när det
inom hela sjukdomsgäller allergier men behöver vidareutvecklas
panorarnat. Den befarade ökningen av psykosociala och psykosomatiska problem hos barn och ungdomar talar för att det finns
skäl att värna resurserna inom den förebyggande bam- och skolhälsovården, särskilt i socialt mindre gynnade orriråden. De framtida resursbehoven

för bam- och ungdomspsykiatrin
är beroende
insatser för barngörs mot socialtjänstens

av hur avgränsningen
och ungdomsvård.

av avsnitt 7.3.7 tas drygt 11 procent av landstingens
i anspråk av barn mellan 0 och 14 år. Till
totala sjukvårdskostnader
finansierade
den kommunalt
för
kostnaderna
kommer
detta
Skolhälsovården, som beräknas kosta 400-500 miljoner kronor per år.
Som framgår

Utvecklingen

Enligt
vilket

inför

år 2010

SCB:s prognoser minskar barnafödandet
medför att antalet barn i åldrarna 0-4

under kommande

år,

beräknas minska med

beräknas
närmare 90 000 till år 2010. Antalet barn i åldrarna 5-14
öka med 55 000 under samma period.
innebär att sjukvårdskostnaderna
En demografiskframskrivning
för de allra yngsta minskar med cirka 700 miljoner - eller med knappt
2010. Kostnaderna för barnen i åldersgruppen 5 - 14
15 procent- till
ökar något: med drygt 170 miljoner kronor eller med drygt 5 procent.
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Sammantaget

innebär en demografisk framskrivning
att landstingens
för barn i åldrarna 0-14
beräknas minska med
drygt en halv miljard kronor till
2010. Relevansen av en demografisk
framskrivning
kommer att
är beroende av dels hur barnens sjuklighet
utvecklas framöver, dels om vårdbehoven kommer att mötas
samma

sjukvårdskostnader

sätt som i dag, dvs. med en oförändrad
oförändrad vårdstruktur.

teknologi

och inom

en

Barnens sjukdomspanorama skiljer sig väsentligt från befolkningen
i de förvärvsarbetande åldrarna liksom från de äldres. Några av de mest
kostnadskrävande
folksjukdomama,
som redovisats i tidigare avsnitt,
förekommer
visserligen hos bam men svarar bara för cirka 16-17
Det är bara astma som
procent av barnens totala sjukvårdskostnader.
har kvantitativ betydelse bland de stora folksj ukdomama när det gäller
barnen se tabell 7.10.
De

kroniska

liksom
sjukdomarna
andra mer svårbehandlade
hos barn tas om hand inom den somatiska korttidsvården,
allt vid de bamrnedicinska
klinikerna. Den slutna och öppna

sjukdomar
framför
somatiska

korttidsvården

svarar för en betydande andel av barnens
cirka 60 procent av kostnaderna för åldersgrupoch cirka 50 procent för åldergruppen 5-14 år. De sjukdopen 0-4
mar som tar mest resurser i anspråk i den slutna somatiska vården för
barnen mätt i antalet vårddagar se figur 7.6 är vissa perinatala
tillstånd
cirka 26 procent av vårddagama,
andningsorganens
sjukdomar
12
procent,
missbildningar
cirka
cirka ll procent,
skador och jörgifiningar
cirka 8 procent och - infektionssjukdomar
närmare 6 procent. Till de perinatala tillstånden hör bl.a. intensivvård
av nyfödda barn med mycket låg födelsvikt,
en vård som är mycket
kostnadskrävande.
I primärvården
dominerar
öroninflammationer,

sjukvårdskostnader

förkylning

och halsfluss, som tillsammans
svarar för cirka 40 procent
barnens
besök
där
tabell
l
se
av
Några av de kroniska sjukdomar som drabbar barn bedöms öka
framöver.
Det gäller framför
allt allergiska tillstånd,
diabetes och

cancer.
Nyinsjuknandet

i barncancer

leukemi,
solida tumörer och
ärnårligen. De stora framstegen när det gäller barnökar
cancer gör att många överlever och gruppen cancerpatienter
därför. Kostnadema per barn med cancer är mycket höga, men efterfall har det marginell betydelse
som det dessbättre rör sig om relativt
for sjukvårdskostnaderna. Totalt svarar barncancer nämligen endast för

tumörer

är 250-350

cirka 2 procent

av barnens totala sjukvårdskostnader.
tillstånd
kan förväntas leda till
behov av något ökade resurser både i den öppna och slutna somatiska
vården om de preventionsprogram
som finns inte får avsedda effekter.
Huvuddelen
av behandlingen av barn med sådana sjukdomar sker i

Ökningen av barn med allergiska
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öppna vårdfonner,
som
men akuta livshotande tillstånd förekommer
kräver tillgång till sluten vård. För barnastrna finns flera studier som
behandling
visar att tidig diagnostik och tidigt insatt ändamålsenlig
minskar risken för ett kroniskt förlopp av sjukdomen. Kostnaderna för
den ökade förekomsten
av diabetes bland bam bedöms inte få någon
egentlig betydelse för de framtida resursbehoven.
Bamdiabetes,
som är vanligast i åldergmppen 5-14 år, tar endast
i anspråk 2 procent av de totala Sjukvårdskostnadema för barn i den
Sjukvårdskostnadema
åldersgruppen.
per barn med diabetes är
betydligt lägre än för vuxna och äldre, vilket - som tidigare nämnts är betydligt lägre
att kostnaderna för komplikationer
antas bero
bland barnen.

inom barn-

Vårdplatserna

och ungdomsmedicinen

minskar

de senaste decennierna har det skett en kraftig minskning av
och några
inom barn- och ungdomsmedicinen
vårdplatser
länsdelskliniker
har lagts ner. I stället har dagverksamheten och den
polikliniska verksamheten expanderat kraftigt. Detta bedöms fortsätta
Under

antalet

i något långsammare takt än tidigare.
även under kommande
- om än
leda
till
minskning
Utvecklingen bedöms
av antalet barmnedicinska
en
kliniker med sluten vård.
Inom den övriga sjukvården medför kraven
ett effektivare
resursutnyttjande
att primärvården förväntas ta ett ökat ansvar för

sjukdomstillstånd som i dag sköts av specialistläkare vid sjukhusen. En
ske när det gäller vissa
kan förväntas
utveckling
barnmedicinsk
Specialistvård, t.ex.
inte
kräver
barnsjukdomar
som
motsvarande

vissa infektionssjukdomar.
koncentration
av den specialiserade
en ökad
barnmedicinen
inom
Ett speciellt
problem
är
bamsjukvården.
förekomsten
av ett mycket stort antal diagnoser med få barn i varje
grupp. Det gäller t.ex. nyfödda barn med mycket låg födelsevikt samt
barn med mindre vanliga och komplicerade, medfödda eller förvärvade
Vidare

förutses

eller missbildningarVid vissa av de större sjukhusen
alla resurser och specialistktmnande
som en högspecialiserad
barnsjukvård kräver samlats i särskilda centra. Utvecklingen tyder på
att flera sjukhus i landet kommer att slå
en liknande väg.

sjukdomstillstånd

har

Utöver nuvarande vaccinationsprogram hos barn kan vaccinationer
RS och ROTA-virus
komma att få
mot vissa vanliga vimsåkommor
betydelse under de närmaste åren. Detta skulle i få fall minska
vid många virusinfektioner.

vårdbehoven

problem inom bamsjukvården
är den resistens mot
medel som börjat uppträda i viss omfattning i vissa delar

Ett aktuellt
antibiotiska
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av landet.
infektioner
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utveckling

Om

den utvecklingen
fortsätter
finns det risk för att
har
tidigare
betecknats
"banala"
kan komma att
som
som
kräva sjukhusvård, bl.a. till priset av väsentligt högre kostnader.
Vidare rapporteras en ökning av antalet bam och ungdomar med

psykosociala

och psykosomatiska
problem. Kommunernas
budgetåthar på många håll bl.a. lett till att de elevvårdande
stramningar
insatserna i fonn av Skolhälsovård och psykolog- och kuratorinsatser
minskat, vilket bl.a. har ökat trycket på bam- och ungdomspsykiatrin.
Vidare har man inom bam- och ungdomspsykiatrin
tyckt sig märka en

ökad

efterfrågan

arbetslöshet

och

på utredningar
andra problem

sarnhällsekonomin

bil.

och behandling
i samband

till

med

följd av ökad
den försämrade

10.

En fortsatt

ökning av psykosociala
och psykosomatiska
problem
hos bam och ungdomar befaras framöver.
Invandrarnas
barn och
ungdomar
nämns som särskilt utsatta grupper i detta sammanhang.
Detta talar för att det finns skäl att väma resurserna inom den

förebyggande bamgynnade områden

och Skolhälsovården

särskilt

i socialt

mindre

.
En stor del av bam- och ungdomspsykiatrins
verksamhet
sker
i
vård.
Den
slutna
vården
öppen
dock
relativt
andel
tar
numera
stor
av
Detta beror dels på den
resurserna genom att den är så resurskrävande.
dels på att man ofta har hela familjen inskriven
under utredningsfasen.
De framtida resursbehoven
för barn
och
ungdomspsykatrin
beror mycket på hur avgräsningen
görs mot
socialtjänstens insatser för barn- och ungdomsvård. En parlamentarisk

höga personaltätheten,

kommitté S 1995:06 har fått i uppdrag att överväga bl.a. denna fråga
men även andra frågor om samhällets insatser för psykiskt störda barn
och ungdomar.

8.3.2

Sjukdomar
15-64

och vårdkostnader

år inför

i åldersgruppen

år 2010

Sammanfattande

bedömning: Förekomsten av de sjukdomar som
åldersgruppen 15-64
bedöms inte behöva öka mer än
vad som följer av en demografisk framskrivning.
Hälsoutvecklingen för de aktuella åldersgruppema torde snarare kunna bidra
till en något lägre sjuklighet. Den teknologiska utvecklingen torde
drabbar

vidare sammantaget bidra till att sjukvårdskosmadema
snarare
minskar än ökar även med en viss nödvändig resursförstärkning
av
Effektivare
primärvården.
har introducebehandlingsmöjligheter
under de närmaste åren.
rats - eller bedöms bli introducerade
Därtill kommer att teknologiutvecklingen
skapar förutsättningar

...
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för en fortsatt strukturomvandling
av sjukvården. Utvecklingen
under de närmaste åren torde innebära en fortsatt överföring från
sluten vård till öppen dagvård samt till vård i öppna former för den
kunna ta ett
somatiska
sköts
i
den
ökat ansvar för sjukdomstillstånd
som i dag
torde detta
Sammantaget
och inom psykiatrin.
korttidsvården
och till att
resursutnyttjande
kunna bidra till ett effektivare
aktuella åldersgruppen.

Vidare

bedöms primärvården

15-64 blir lägre än vad
för åldersgruppen
sjukvårdskostnadema
framskrivningen.
den
demografiska
följer
som
av
inte tar
framhållas
Det bör emellertid
att den bedömningen
hänsyn till de ökade behov av hälso- och sjukvård som kan bli
följden om problemen med hög arbetslöshet och sociala klyftor
består.

Som tidigare redovisats

tas 51 procent av landstingens
i anspråk av de som är mellan 15 och 64

avsnitt 7.3.6

totala sjukvårdskostnader

gamla.

Utvecklingen

år 2010

inför

innebär,

En demografiskñamskrivning

sjukvårdskostnadema
2010.

Kostnaderna

för åldersgruppen
för åldersgruppen

att
som framgått av kapitel
minskar något till
15-44
45-64 år ökar däremot med

till följd av att antalet individer i åldersökar.
Relevansen
är beroende av dels hur
av framskrivningen
gruppen
kommer
i de aktuella åldersgruppema
sjukligheten
att utvecklas

cirka

2,2 miljarder,

främst

dels om vårdbehoven kommer att mötas på samma sätt som
i dag, dvs. med en oförändrad teknologi och inom en oförändrad vårdstruktur.
åldrarna har ett delvis annat
i de förvärvsarbetande
Befolkningen
sjukdomspanorama än de som är 65 år och äldre. Det gäller i synnerhet

framöver,

åldersgruppen

15-44 år.

Som redovisats
kostnadskrävande

tidigare

avsnitt 7.3.6, tabell 7.7 svarar de mest
inklusive kostnaderna för det sista

sjukdomarna

för en betydande andel av de totala sjukvårdskostnadema
i åldrarna mellan 45 och 64
cirka 55 procent men för en betydligt
lägre andel i åldersgruppen 15-44 år cirka 28 procent.
levnadsåret

För den senare åldersgruppen är det framför allt utvecklingen när
betydelse
det gäller schizofreni och övriga psykoser som har kvantitativ
eftersom
dessa
sjukdomar
för de framtida kraven
svarar för
resurser,
bland de aktuella
den absolut största kostnadsandelen
det här sammanhanget se tabell 7.7.

sjukdomarna

i
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det

När

gäller

kosmadskrävande
titativ

Sjuklighet,

åldersgruppen
sjukdomarna

45-64

medicinsk

utveckling

har samtliga

av de mest
och artros kvan-

utom höftfrakturer

betydelse.

En demograñsk framskrivning torde underskatta de framtida kraven
på resurser för behandling av kronisk ledgångsreumatism
avsnitt
8.2.6 i de här aktuella åldersgruppema mot bakgrund av att behandlingen enligt nuvarande praxis påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet.
Resurskraven
för cancer avsnitt
och diabetes
8.2.2
8.2.5
bedöms kunna ligga i linje med den demografiska framskrivningen.
Kraven

ischemisk hjärtsjukdom
på resurser för stroke 8.23,
och
kronisk
obstruktiv
lungsjukdom
avsnitt
avsnitt
astma
8.2.9 samt schizofreni och övriga psykoser 8.2. 10 bedöms kunna bli
lägre än vad som följer av en demografrsk frarnskrivning.
Som tidigare redovisats figur 7.3 svarar den somatiska korttidsvården för mellan 60 och 65 procent av kostnadema i åldersgruppen
15- 64 år. Primärvården och den psykiatriska vården svarar för cirka 12

8.2.4,

respektive 20 procent av kostnadema.
Graviditet
och förlossning svarar för en stor del av kostnaderna i
den somatiska korttidsvården
och för omkring hälften av kostnaderna
för kvinnor i åldersgruppen
15-44 år se figur 7.4. Andra diagnoser
betydelse i den somatiska korttidsvården
i ålderssom har kvantitativ
skador och förgruppen 15-64 år är sjukdomar i matsmältningorgan,
giñningar, sjukdomar i urin- och könsorgan samt muskel- och skelett-

sjukdomar. Sjukdomar i dessa organ är också vanligt förekommande
i
primärvården i den aktuella åldersgruppen se tabell 7.8. Det samma
gäller luñvägsinfektioner öron, näsa, hals, bihålor, luftrör och lungor.
Bakom flera av diagnoserna döljer sig en psykosocial problematik som
Det torde i första hand gälla muskel- och
är svår att kvantifrera.

skelettsjukdomar

samt skador och förgiftningar.
I det följ ande koncentreras
framställningen

förlossningar
problem

Graviditet

och de sjukdomar

som nämnts

till

graviditet

och

ovan samt till psykiska

och alkholmissbruk.

och förlossningar

Vård i samband med graviditet och förlossning svarar för en stor andel
av kostnaderna för hälso- och sjukvården för kvinnor. Ny teknologi,
t.ex. ultraljud och blodilödesmätning,
grund av graviditetskomplikationer

har bidragit

till att sluten vård
har kunnat
förlossningen
minskas. Utvecklingen
under senare
har också inneburit kraftigt
minskade vårdtider och nya öppnare vårdformer,
såsom tidig hemgång
med vård ihemmet altemativt hotelliknande vårdformer.
På många håll
i landet har emellertid
förändringarna
varit
mot nya vårdfonner
före
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begränsade. Det finns därför skäl att anta att en ytterligare sänkning av
vårdtiden efter förlossning kommer att ske. Kostnaderna förväntas inte
minska i motsvarande grad, eftersom personalen kommer att behövas
för vård av de nyförlösta i hemmet om inte kvaliteten skall försämras.
Inom kvinnosjukvården i övrigt bedöms den s.k. titthålskirurgin
plats och spridas till fler områden. Forfarande görs de flesta
ingreppen i sluten vård. Troligen kommer vissa operationer också att
kunna göras som dagkirurgiska ingrepp. En fortsatt omstrukturering
av
förlossningsvården och den slutna gynekologiska vården kan förväntas
ökad

och en god vårdkvalitet.
både for att ge ett effektivare resursutnyttjande
har lagts ned under senare år; ytterligare
Flera mindre BB-enheter
kan förväntas.
Det finns samtidigt
nedläggningar
en risk för att

strukturomvandlingen
följd av det förväntade

Sjukdomar

avstannar
minskade

när platstillgången
bamafödandet.

åter blir god till

i matsmältningsorganen

ersatt kirurgisk
mot magsår har i stor utsträckning
i
behandling. Diagnos och behandling sker numera i stor utsträckning
primärvården.
Upptäckten att magsår oftast orsakas av en infektion

Nya

läkemedel

Helocobacter pylori som behandlas med antibiotika kan komma att
minska behovet av kirurgisk behandling ytterligare. Sådan antibiotikabehandling kan också förväntas minska behovet av akuta kirurgiska
ingrepp till följd av "brustet" magsår.
i
En mycket vanlig orsak till akut somatisk vård och observation
Många av dessa patienter blir
åldersgruppen 15-64 är är buksmärtor.
eller tarmvred.
opererade för blindtarmsinflammation
Planerad kirurgi rör sig mest om bråck och gallsten. En ökad
kan förutses och medföra
laparoskopisk
kirurgi s.k. titthålsteknik
minskat vårdplatsbehov,
men operationstiden förlängs. Cirka 75 proutförs nu med sådan teknik. Den prövas
cent av gallstensoperationerna
och utvecklas också med laserkiiurgisk
också vid bl.a. bråckkirurgi
teknik.

Skador

och förgiftningar

Skador
och förgiftningar
stor andel av
svarar för en relativt
korttidsvården
och i
både i den somatiska
sjukvårdskostndema
för
primärvården för åldersgruppen 15-64 år. Trafikskadoma
svarar
en
betydande del av skadorna men den helt dominerande andelelen skador
inträffar

i hem- och fritidssektorn.

Den högsta skadefrekvensen

finns

bland äldre personer som drabbas av benbrott till följd av olycksfall.
Skador är förenade med stora kostnader både för hälso- och sjukvården

SOU
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och samhället

i övrigt. Framgångsrika
insatser har
skadepreventiva
gjorts framför allt inom arbetarskyddet,
trafiksäkerheten
och bamsäkerheten. Fallolyckor bland äldre
tidigare
nämnts,
ett område
som
där det saknas systematiska förebyggande angreppssätt. Vålds- och
idrottsskador
är exempel på andra försummade områden.
Svårare traumafall

multitrauma

kan förväntas

bli koncentrerade

till

enheter
för
tillräcklig
i
kompetens
större
att säkerställa
omhändertagandet. Vid lindrigare skalltraumafall
kan
hjärnskakning
behovet
modem

Muskel-

av sluten sjukhusvård antagligen
diagnostisk teknik datortomografi

minska

med utnyttjande

av

och prognostik.

och skelettsjukdomar

Muskeloch skelettsjukdomar
omfattar
tillstånd
i
en mångfald
rörelseorganen. Vissa sjukdomstillstånd är väldefinierade
och påtagliga
med etablerad diagnostik och behandling. Hit hör reumatoid artrit och
Dessa tillstånd
artros se avsnitt 8.2.6 och 8.2.7.
utgör dock en
minoritet
i sjukdomspanoramat
muskeloch
skelettsjukdomar.
av

Betydligt

vanligare är smärttillstånd
där det med nuvarande metoder
inte visat sig vara möjligt att fastställa en säker, objektiv, fysisk orsak
till smärtan.
I Sverige står muskel-

och skelettsjukdomar
för ungefär hälften av
och för det högsta antalet beviljade
långtidssjukskrivning
förtidspensioner
och sjukbidrag.
Kvinnor
drabbas oftare än män.
Många patienter har även
eller får under sjukskrivningen
psykiska
all

besvär. En del har ett dolt alkholmissbruk.
Den sammansatta problematiken ställer stora krav
kunskaper inte bara i smäitdiagnostik
utan
också på förhålhiingssätt, bemötande och behandling från sjukvårdens
sida. Många av dessa patienter löper stor risk att skickas nmt mellan

olika vårdgivare,
där olika åtgärder sätts
utan samordning. En
vårdorganisation
att patienten har en fast läkarsom understödjer
kontakt
i primärvården
som kan samordna nödvändiga medicinska
undersökningar, sköta sjukskrivningen med omsorg och tidigt starta en
yrkesrehabilitering kan bidra till ett effektivare resursutnyttjande
inom
sjukvården och till minskade samhällskostnader
i övrigt.
Vidare saknas ännu tillräckliga
kunskaper om effektiva behandlingsmetoder när det gäller bl.a. pisksnärtskador
och ryggont. Bl.a har
indikationema
för stabiliserande
ryggoperationer
vidgats utan att
behandlingsmetodema
har utvärderats på ett tillfredsställande
sätt.
Pågående studier kommer förhoppningsvis
att leda till bättre urval av

patienter

utnyttjande.

för sådana

ingrepp och därmed till ett effektivare

resurs-
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och könsorgan

inom urologin har medfört att stora kirurgiska ingrepp
Utvecklingen
har ersatts av
i stor utsträckning
vid vissa
sjukdomar
urologiska
revolutionerat
har
njurtensingrepp via urinröret. Stötvågsbehandling
har förbättrats.
behandlingen. Metoderna att behandla urinblåsecancer
har medfört ett minskat sängplatsbehov i den slutna
med
vid godartad prostataförstoring
Milcrovågsbehandling
blåstömningssvårigheter har fått spridning trots avsaknad av kunskaper
men kan komma att innebära betydligt kortare
om långtidsresultat,
Medicinsk
inom urologin.
behandling
vårdtider
med en enzymDenna utveckling

vården.

hämmande

krympning

substans kan åstadkomma

till hög kostnad

men kräver långtidsbehandling
kostnaden för endouretrala ingrepp

av prostatakörteln
betydligt högre än

Det är för
ingrepp via urinröret.
tidigt att avgöra vilken plats dessa metoder kommer att ha i framtiden.
i behandlingen
För närvarande är det stora skillnader
av prostataoch enhetligare indikationsställning
förstoring i landet. Vårdprogram

bör kunna medföra
avser behandling
av prostataförstoring
inom urologin under de
besparingar. Sammantaget bör utvecklingen
från
närmaste åren innebära allt mindre "stor" kirurgi med överföring
behov av
vilket innebär ett minskat
sluten vård till dagkirurgi,
slutenvårdsplatser.
Behandling av urinförgiftning
uremi berör främst åldersgruppen
beräknas kosta
15-64 år. Enbart dialysverksamheten
närmare en
vad

en stor del av den öppna vårdens
sker i öppen vård. Till
huvudsakligen
kostnaderna
för aktiv uremivård kommer kostnaderna för njurtransnjurmedicinska mottagningar
plantationema och alla kontroller
samt
särskilt för påsdialyspatientema.
många sjukhusvistelser
kronor

miljard

kostnader,

och

eftersom

förklarar

dialys

Njurtransplantation
är en etablerad verksamhet som fungerar väl.
Resultaten kan komma att förbättras ytterligare med förfmade metoder
att minska kroppens benägenhet att avstöta den transplanterade njuren.
Kostnaden
räknat per år för förlängt liv beräknas vara 6-7 gånger
mindre for njurtransplantation

jämfört med dialys.

Ett ökat antal njurar

skulle innebära en betydande besparing.
De sexuellt överförbara könssjukdomarna
gonorré och syfilis,

för transplantation

som
är i dag ovanliga i Sverige. Gonorréinfektionen har blivit allt mer svårbehandlad
grund av gonokockens
antibiotika.
åren
har även klamydiaDe senaste
resistensutveckling mot
infektioner
minskat genom en stark utbyggnad av diagnostiska och

tidigare

har dominerat

bilden,

terapeutiska resurser. De virusorsakade
tidigare närrmda papillomvirusinfektionen
sig ett ökande intresse. Förhoppningar
utveckla ett vaccin mot detta virus.

sjukdomarna,
hör avsnitt

till vilken

8.2.2,

den

tilldrar

finns att det skall bli möjligt

att
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och AIDS

Infektion

och utvecklingen
av AIDS är ett ökande
har
Något botemedel finns ännu inte. Hittills
i
Av
dem
omkring 4 000 HIV-infekterade
registrerats
Sverige.
personer
fanns 80 procent i storstadsområdena.
Antalet HIV-anmälningar
visar
trend
i
vårt
land.
Under
1995
nedåtgående
nyanmäldes
närmare 250
en

problem

med HIV-virus

i världen.

fall.
Vårdinsatsema

för

de HIV-smittade

ges inom alla delar av
patient har under slutet
per HIV-infekterad
med en tredjedel och beräknas numera sam-

sjukvården. Vårdkostnaden

sjunkit
av 1980-talet
manlagt uppgå till mellan 1,3 och 2,5 miljoner kronor från smitta till
död i AIDS för en patient. De totala kostnaderna för omhändertagandet
med HIV/AIDS
inom landstingens
somatiska
vård
av patienter
uppskattas till mellan 250 och 450 miljoner kronor per år. Till detta
kommer kostnader for psykosociala insatser, som beräknats till mellan
100 och 200 miljoner kronor per års.

Luftvägsinfektioner
Luñvägsinfektioner öron, näsa, hals, bihålor, luftrör och lungor är den
vanligaste anledningen till besök i öppen vård såväl
sjukhus som i
där 20-40 procent av alla besök sker av denna orsak.
primärvården,
Ändå söker befolkningen enbart för
Här
var fjärde luftvägsinfektion.
finns en potential för en glidning i indikationer
för behandling om man
avvaktar självläkning. De flesta luftvägsinfektioner
orsakas av virus
Även de flesta bakteriella
och kan
behandlas med antibiotika.
infektionema läker av sig själva utan behandling. I många fall ges ändå
antibiotika
med avsikt att minska sjukdomstid och förhindra komplikationer.

Antibiotikakonsumtionen

har ökat kontinuerligt

under de

senaste 15 åren. Som redan nämnts när det gäller barnens sjukdomar
har resistenta bakteriestammar
blivit ett ökande problem till följd av
alltför liberal användning av antibiotika, vilket kan medföra att sjukhusens slutna resurser kan behöva tas i anspråk för exempelvis vanliga
öroninflammationer

i framtiden.
Utomlands
har bakterier
som är
s.k. multiresistens blivit allt vanmot många antibiotika
ligare och hotar effektiv behandling mot en rad bakteriesjukdomar
såsom tuberkulos och salmonella. Utvecklingen
skärper kraven på en

resistenta

minskad antibiotikaanvändning

på en effektiv

i sjukvården. Därtill

resurshushållning

motiverar

kommer att kraven
att egenvård uppmuntras

GSOS-rapport
1995:25, Sjukvården i Sverige 1995.

243

244

Sjuklighet,

medicinsk

utveckling

SOU

1996: 163

för "banala" infektioner
som inte kräver att sjukvårdens resurser tas i
anspråk.
Handläggning
bedöms kunna
av patienter med luftvägsinfektioner
hanteras effektivast, både med hänsyn till antibiotikaproblematiken
och
kostnadsaspekten, om dessa patienter i första hand tas om hand enbart
i primärvården,

Högt

som förutsätts

bli mer lättillgänglig.

blodtryck

den vanligaste diagnosen bland
hypertoni
- som är
i cirkulationsorganen
i åldersgruppen 15-64 år
sjukdomar
- är ett
tillstånd som väsentligen är symptomlöst,
men som på sikt är förenat
med risk att insjukna i stroke avsnitt 8.2.3, hjärtinfarkt
8.2.4
och
Med trycksänkande
läkemedel kan man minska dessa
njursjukdom.
Högt blodtryck

risker. Från befolkningsstudier
har man visat att 10 till 15 procent av
den vuxna befolkningen har behandlingskrävande
hypertoni. Praktiskt
taget hela denna grupp är numera omhändertagen och det finns i dag
inget behov av att mäta blodtrycket på hela befolkningen. Däremot bör
alla som söker primärvården få sitt blodtryck mätt. Man fångar då de
flesta nya hypertonipatienter
eftersom 85 procent av befolkningen
kommer i kontakt med primärvården under en femårsperiod.
Läkemedelsbehandlingen
av hypertoni har nyligen behandlats av
Statens

Beredning för Utvärdering
av medicinsk
Slutsatsen är att det inte finns några dokumenterade

metodik

SBU.

skillnader

i effekt
och tolerans mellan äldre och väl dokumenterade
och billigare preparat
och de nya och dyrare. Ändå har det skett en kraftig förskjutning
mot
de nyare preparaten, vilket står i kontrast till de ansträngningar
som
görs for att hushålla med resurserna i sjukvården i övrigt. Värdet av att
behandla
hos personer
måttligt
förhöjda
blodtryck
utan andra
riskfaktorer är också ifrågasatt SBU-rapport
121.
Det förhållandet
nr
SOU
att landstingen enligt förslag från HSU 2000 i delbetänkandet
1995: 122 Reform
för läkerecept skall få kostnadsansvaret
medelsfönnånen,
torde
reformen genomförs
medverka till att
- om
landstingens läkemedelskomrnittéer
utarbetar riktlinjer
för förskriv-

ningen som bidrar till en mer kostnadseffektiv

Psykiska

och psykosociala

förskrivning.

problem

Schizofreni

och övriga psykoser tar som tidigare närrmts
avsnitt
i anspråk cirka tre fjärdelar av psykiatrins samlade resurser.
Psykatrins resurser i övrigt tas i anspråk av icke psykotiska depressio8.2. 10

och
personlighetsstömingar
ner, ångesttillstånd,
Därtill
kommer
störningar.
problem
att psykiska

andra

psykiska

är vanliga

hos
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.SjukligheL

medicinsk

utveckling

patienter

som söker sig till den somatiska sjukvården. I synnerhet
primärvården
möter många patienter med psykiska besvär av olika
slag. Flera studier visar att cirka en tredjedel av patienterna
i
har psykiska/psykosociala
primärvården
problem se bil. 8 och ll.
bland primärvårdspatienter
Psykosocial problematik
är vanligast i
yrkesverksam ålder 20-64 år med en viss övervikt i åldergmppen 2044 år. I många fall finns mer eller mindre dolt alkoholmissbruk
med i
bilden.

Kvinnor söker vård i högre utsträckning
än män och bedöms
ha en högre andel psykisk ohälsa. En förklaring kan vara att
kvinnors
hälsotillstånd
och symtom skiljer sig från
sätt att beskriva
männens, vilket kan påverka såväl bedöming som bemötande inom
vården. Kontaktorsakema
i primärvården domineras ofta av somatiska
också

vilket
till att de psykiatriska
symtom,
antas vara en förklaring
diagnoserna är få i primärvården.
Patienterna har ofta kroppsliga
besvär från bröst och bukorgan eller värk i huvud och muskler.
Sannolikt har patientgruppen en högre vårdtyngd än genomsnittet. Den
totala hälso- och sjukvårdskosmaden
för en patient med somatiseringsyndrom har beräknats vara nio gånger högre än för genornsnittspatienten. Studier har visat att det sannolikt
finns möjligheter
till
betydande ekonomiska vinster genom ett effektivare omhändertagande.
Dessa patienter behöver därför en noggrann medicinsk bedömning
samtidigt som det är viktigt att problem som är av psykosocial natur
inte
medikaliseras.
En väl fungerande
har goda
primärvård
förutsättningar
att ta ett huvudansvar för dessa patienter. Många av
dessa patienter utgör samtidigt allmänmedicinens
stora utmaningar och
påfrestningar och kräver ofta mycket tid och engagemang. Det är därför
f°ar återkommande
i
fortbildning
av stor vikt att allmänläkaren
psykiatri. Här kan länssjukvården specialister medverka. Sådan fortbildning som genomförts på Gotland har gett goda resultat i tenner av

vårdutnyttjande,

antal sjukdagar och
älvmordsñekvens.
Vidare finns
det behov av att i högre grad integrera personal med psykologisk och
psykosocial kompetens i somatisk sjukvård och primärvård.
Psykiatrins resurser behövs för patienter med allvarliga psykiska
och depressioner.
Ångesttillstånd
som ångesttillstånd
debuterar oftast i åldern mellan 20 och 40 år. Ångesttillstånd och fobier
och kan bli fimktionshindrande.
av olika slag är vanligt förekommande
Olika former av depression är vanliga. Risken för att någon gång i livet

problem

få en depression utgör 15 procent hos män och 30 procent hos kvinnor.
Depressioner förekommer främst i medelåldern och hos äldre; risken att
insjukna ökar med åldern. Inga större förändringar
år att vänta vad
gäller förekomsten av ångesttillstånd och depressioner. Möjligen kan
och depressioner förväntas
en viss ökning av ångesttillstånd
om
arbetslösheten

fortsätter

att vara hög.
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område kommer en fortsatt metodutveckling
att
kommer att klarför olika behandlingsaltemativ
göras och uppföljning av elfektema kommer att genomföras. Samtidigt
kommer allmänheten i ökad utsträckning att kräva tillgång till psykoPå psykoterapins

ske, indikationema

terapi och valmöjligheter

när det gäller sådan behandling.
till psykoterapi och långvariga stödinsatser vid
svåra personlighets-stömingar
gör att behovet av sluten vård kan
minska med lägre kostnader som följd. Även förhållandevis
ovanliga
anorexi
och
bulimini
kommer
sjukdomar som
att
men resurskrävande
skötas i öppen vård till lägre kostnader än den nuvarande slutna vården.
Bättre möjligheter

Alkholmissbruk
i den somatiska
10-15 procent
av vårdkonsumtionen
i åldern 15-70 år bedöms ha samband med alkohol,
akutsjukvården
medan siffran är ungefär dubbelt så hög för psykiatrisk
vård. Andelen
alkholmissbrukare
är högre bland män än bland kvinnor samt lägre i
Över 5 000 dödsfall årligen bedöms vara
den äldre befolkningen.
alkoholrelaterade även om antalet dödsfall med alkoholdiagnos
är lägre.
i
Man har beräknat att minst 300 000 personer är alkoholberoende
alkholkonsumtion
bidrar
till
olika
många
sjukdomar
Sverige. Olämplig
och hälsoproblem liksom till sociala problem. Bakom missbruket finns

Omkring

i vissa fall

tidiga psykiska störningar.
har, som tidigare
sjukligheten/dödligheten
nämnts, glädjande nog minskat sedan 1980 och bör redan ha påverkat
i positiv riktning.
och även komma att påverkat sjukvårdskonsumtionen
leda till lägre
befarade
EU-inträde
skulle
Många
Sveriges
att
Den alkoholrelaterade

Så har ännu inte blivit
sänkta
alkoholpriser, ökad tillom att
gänglighet och en fortsatt hög arbetslöshet kan komma att leda till en
framöver.
ökning av alkoholmissbruket
Vården av missbrukare
är i grunden en uppgift för socialtjänsten.

alkoholpriser

och ökad alkoholkonsumtion.

fallet. Farhågor finns emellertid

Missbrukare

kommer dock även i fortsättningen
att behöva utredning
och behandling inom psykiatrin även om detta bör ske i nära samverkan
med socialtjänsten.
och svårt störda missbrukare
kan
Långvarigt
behöva

särskilt

boende med omfattande

behandlingsinsatser.

Primärvården

sekundärprevention

av missbruk.

socialt

har en viktig

stöd och psykiatriska

uppgift

när det gäller
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8.3.3

Sjukdomar
65

i åldrarna

utveckling

över

år

Sammanfattande
äldre

och Vårdkostnader

medicinsk

bedömning:

kommer

ställa

att
under perioden

landstingen

Utvecklingen
när det gäller de
i
på ökade sjukvårdsresurser
fram till år 2010. Resurskraven

krav

bedöms

vara större än vad som följer av en demografisk framskrivning. Därtill kommer att kraven på resurser för de äldre också
bedöms öka i den kommunala
äldreomsorgen, särskilt när det

gäller vården i livets slutskede,

Som tidigare

redovisats

cancer, stroke och demens.

tas knappt 38 procent 38
i anspråk av
miljarder kronor av landstingens totala sjukvårdsresurser
de som är 65 år och äldre.

Utvecklingen

inför

avsnitt

7.3.5

år 2010

En demografiskframskrivning

innebär, som framgått av kapitel
att
landstingens kostnader för individer i åldrarna 65 år och äldre ökar med
cirka 2,2 miljarder till
för ålders2010. Sjukvårdskostnadema
ökar med knappt 1,2 miljarder kronor. Kostnaderna
gruppen 65-74
för de äldsta ökar, dvs. för de som är 85 år och äldre, med 1,6 miljarder
kronor medan kostnaderna för åldersgruppen 75-84
minskar med
570 miljoner kronor.
Det förhållandet
att antalet äldre äldre ökar
medför också kostnadsölcningar
för kommunerna eftersom en stor del
av ansvaret för vården och omsorgen av de gamla har förts över från
Ädelreforrnen.
landstingen till kommunerna
genom
Som redovisats tidigare avsnitt 7.3.5, tabell 7.4 svarar de mest
kostnadskrävande
sjukdomarna inklusive vården i livets slutskede för
mellan

75 och 86 procent av landstingens sjukvårdskostnader
för
ålders
över 65 år. Det betyder således att de bedömningar
som har gjorts i tidigare avsnitt när det gäller kostnaderna för sista
levnadsåret och de tio mest kostnadskrävande
sjukdomarna har särskilt
-i synnerhet
stor relevans när det gäller de aktuella åldersgruppema

när det gäller de allra äldsta. De övriga diagnoser som är aktuella när
det gäller de äldre kan således inte få någon nämnvärd betydelse för de
framtida
resurskraven
I det följande koncentreras därför framställ-

ningen på en sammanfattande redovisning av bedömningama i tidigare
avsnitt
sjukdomarna.
när det gäller de mest kostnadskrävande
Resurskraven för de äldre bedöms bli större än vad som följer av en
för vården
demografisk
i både
framskrivning
i livets slutskede
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kraftigt

En demografisk framskrivning
kraven på resurser för sjukvården i
avsnitt 8.2.7 och hoftfraktur avsnitt

avsnitt 8.2.

de framtida

landstingen när det gäller artros
Resurskraven
bedöms
8.2.8.

framvara större än en demografisk
stroke avsnitt 8.2.3 både i landsting och

när det gäller

skrivning

1996:163

kommuner.
Resurskraven
för diabetes avsnitt 8.2.5 bedöms kunna ligga i linje
med en demografisk framskrivning
av kostnaderna för landstingen.
Detsamma gäller inflammatorisk ledsjukdom avsnitt 8.2.6 eftersom
kraven

ökade resurser främst rör yngre åldersgrupper. Kostnaderna
för cancer avsnitt 8.2.2 bedöms också överenstämma med resultatet
för cancervården
i landstingen.
framskrivning
av en demografisk

Kostnaderna

för cancervården,

främst

i livets slutskede,

i kommunerna

för
demografiska
framskrivningen
Det samma kan komma att gälla demensvården
äldreomsorgen.
om
behovet av att bygga ut det särskilda boendet ökar kraftigt se avsnitt
9.3.
bedöms

bli

högre

Kostnaderna
kronisk

den

än

för ischemisk hjärtsjukdom

obstruktiv

lungsjukdom

avsnitt

astma och
bedöms kunna bli lägre

avsnitt 8.2.4,

8.2.9

för sjukvården
än vad som följer av en demografisk framskrivning
bedöms eventuella kostnadsskillnader
landstingen. För kommunerna
kunna

inrymmas

omsorgen.
De nya

i den demografiska

framskrivningen

läkemedlen,

antidepressiva

de s.k.

för

i

äldre-

SSRI-preparaten,

kommer

och fobier som vid
att användas såväl för ångesttillstånd
depressioner i synnerhet bland äldre. Eftersom de är dyrare än de gamla
ökar
kostnaderna
medlen
blir
antidepressiva
samtidigt
men

biverkningarna
Dessa preparat
äldre

och behandlingsmotivationen

mindre

underlättar

också behandlingen

av depressioner

hos

område som i dag är eftersatt.
- ett

8.3.4

Sammanvägning

demografisk

sjukvården

av

för

resursbehoven
En

därmed bättre.

bedömningama

de olika

av

åldersgiuppema

framskrivning

i landstingen

1994
procent mellan
redovisats i föregående

för hälso- och
av kostnaderna
att kraven på resurser ökar med 5,5
och 2010. De expertbedömningar
som har
medför

avsnitt

tyder på att kraven på resurser för
hälso- och sjukvård som landstingen finansierar inte skulle behöva
större än vad som följer av en demografisk framskrivning
om
beaktar de möjligheter till ett effektivare
resursutnyttjande
som
medicinska

metoder ger.

den
vara
man
nya
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Exertemas
bedömningar
tyder på att kraven på resurser för
åldersgruppen över 65
är något högre för sjukvården i landstingen
framskrivning.
än vad som följer av en demografisk
Denna slutsats
baseras på att det finns brister i sjukvården bl.a. vad gäller vården i
livets slutskede som behöver åtgärdas. Det finns också kapacitetsproblemen vad gäller höftleder och artroser.
De ökade resurskraven för de allra äldsta vägs å andra sidan upp av
att kraven på resurser för åldersgruppen mellan 15 och 64 år bedöms
bli något lägre än vad som genereras av en demografisk framskrivning.
Resursbehoven för vården av barnen bedöms ligga i linje med vad
som följer av en demografisk framskrivning.
Det bör understrykas att bedömningen förutsätter att tendensen till
ökad polarisering i hälsa mellan olika befolkningsgrupper
upphör. Om
de sociala klyftoma ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar på
en konstant hög nivå finns det risk för att kraven på resurser för hälsooch sjukvården kommer att överstiga de krav som en ökad befolkning
och en förändrad ålderssammansättning genererar. Erfarenheterna
från
Danmark

allt är befolkningen
i de föratt det framför
åldrarna som löper störst risk att få en försämrad hälsa
vid hög arbetslöshet.

tyder

värvsarbetande
Vården

och omsorgen om de äldre ställer också ökade krav
för
den kommunala
äldreomsorgen. Kraven på resurser för
resurser
vården i livets slutskede, cancer, stroke och höftfrakturer
bedöms bli
högre än de kostnader som inryms i den demografiska framskrivningen
for äldreomsorgen. Kostnaderna för vården av dementa kan komma att
bli högre än vad som följer av en demografisk framskrivning.
Övriga
faktorer
kan
komma
kraven
påverka
på
att
som
resurser för
kommunernas
vård och omsorg behandlas i kapitel
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Äldreomsorgen

9

inför

år 2010

Innehållet

i korthet: Experternas bedömning av hur den framtida
med medicinteknisk
sjukligheten, i kombination
utveckling och
den pågående strukturomvandlingen
inom landstingen, kommer att
påverka resursanspråken inom äldreomsorgen talar för att kraven
på resurser är högre än vad som följer av en demografisk framskrivning, åtminstone när det gäller det kvalificerade
omvårdnadsarbetet.

gäller

på ökade resurser är särskilt stora när det
slutskede samt vården av patienter med
stroke och höftfrakturer.
De kommunala kostnaderna för
Kraven

vården

i livets

cancer,
omvårdnaden

av övriga patienter år 2010, exklusive vården av
bedöms ligga i linje med, eller något under, vad som
följer
framskrivning.
Denna bedömning
av en demografisk
förutsätter dock att resurser avsätts i landstingen för att avhjälpa

dementa,

de kapacitetsbrister

som för närvarande finns.
När det gäller de framtida resursanspråken för de kommunala
serviceinsatsema talar det mesta för att kraven på resurser kommer

framskrivning.
att bli lägre än vad som följer av en demografisk
Utvecklingen under senare
visar att kommunerna prioriterar bort
hjälp med enklare hushållstjänster till förmån för mer omvårdnadskrävande
patienter och det finns inget som för närvarande
kommer att brytas. De yngre
tyder på att denna utvecklingstrend
pensionäremas
hjälpbehov tenderar att minska över tiden och
vidare bör det finnas möjligheter till betydande effektivitetsvinster,
bl.a. genom bättre behovsbedömningar
och förbättrade system för
planering, styming och uppföljning av verksamheten.
Det framtida

äldreboendet

ett särskilt problem när det
äldreomsorgen.
Höga byggnadskostnader,
med förändrade
regler vad beträffar
räntesubventioner,
och fastighetsskatt
bostadstillägg
har ökat
kommunernas kostnader för äldreboendet under senare år.

gäller

kraven

på resurser
i kombination

utgör

till

I ett läge med knappa ekonomiska resurser kommer behovet av
att bygga ut de särskilda boendefonnema att ställas mot de krav
kvalitetshöj ande åtgärder
medicinska och omvårdnadsmässiga
-
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som bl.a. påtalats av Socialstyrelsen och de medicinska experter
som medverkat i HSU:s arbete. Det är därför angeläget att man i
första hand bygger för de som har störst behov.
har
äldre, tex. de som på grund av demenssjukdom
får
sannolikt
sina
och
omvårdnadsbehov,
tillsynsstora
behov bäst tillgodosedda inom det särskilda boendet, medan andra
i högre utsträckning
än idag skulle kunna få sina behov tillgodoVissa

mycket

sedda i ordinärt
Antalet
från cirka

boende.

individer

med måttlig

100 000 idag till cirka

eller svår demens bedöms
130 000 år 2010. Underlag

ger svar på frågan om hur stor andel av demenspatientema
kräver särskilt boende saknas.

öka
som
som

från sjukhusen till den
en fortsatt utflyttning
framför
allt vården i livets
äldreomsorgen gäller
slutskede som bl.a. innebär att vårdtyngden bland omsorgstagarna
boendet.
kommer att öka vilket ytterligare skärper kraven
Enligt Socialstyrelsen är det inte realistiskt att förlita sig till
Vidare

förväntas

kommunala

kraftiga avgiñshöjningar som en del i lösningen på äldreomsorgens
På kort sikt bedöms utrymmet för avgiftsfmansieringsproblem.
höjningar inom äldreomsorgen som mycket begränsat. Det främsta
fortfarande har
skälet till detta är att flertalet omvårdnadstagare
låga inkomster.

kommer

Däremot

avgiftsfinansieringen
automain i äldreomsorgen,

kommer
tiskt att öka när fler ATP-pensionärer
samtidigt som andelen pensionärer utan ATP

9.1

blir färre.

Inledning

En demografisk

kostnader för äldreav kommunernas
resulterar som tidigare redovisats avsnitt

framskrivning

och handikappomsorgen

att kraven på resurser ökar med drygt 19 procent mellan åren
1994 och 2010. Om man ställer denna ökning mot det beräknade
konsumtion
under planeringsperioden
och
för kommunal
utrymmet

5.4.2

antar att äldreomsorgen behåller sin relativa andel av den kommunala
finner man att det uppstår ett gap mellan behov och
verksamheten
i storleksordningen
16 procent eller 8 miljarder
ligger
resurser som
år 2000 och 24 procent, cirka 12 miljarder kronor,
2010.
utvecklingen har i ett historiskt perspektiv varit
tämligen utslagsgivande för kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen.
Genom Ädelrefonnen
har emellertid en betydande del av sjukvården
förts över från landstingen till kommunerna vilket påverkar relevansen
kronor

Den demografiska

av en demografisk

framskrivning

såväl

i landstingen

som i kom-
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och kommunerna
Landstingen
är vad gäller äldrevården
munerna.
kommunicerande
kärl. Den pågående strukturomvandlingen
inom
sjukvården i landstingen som medför kortare vårdtider och
fortsatt
en
förskjutning mot mer öppna vårdfomier ställer ökade krav på kvalificerade medicinska insatser och omvårdnad i kommunerna. Utvecklingen
ställer ökade krav på en gemensam planering
av vården för de äldre
mellan landsting och kommuner. Otillräckliga
resurser för medicinska
insatser och omvårdnad i kommunerna medför att patienter riskerar att
utsättas för onödiga transporter till sjukhusens akutmottagningar.
På
motsvarande sätt medför otillräckliga resurser för medicinska insatser,
t.ex. för höttledsplastik och operationer för gråstarr, och rehabilitering
i den sjukvård som landstingen finansierar försämrad funktionsfönnåga
hos många gamla och ökade omvårdnadsbehov
i den kommunala

sjukvården. En god gemensam planering och en ändamålsenlig
resursallokering är således en förutsättning för att de samlade resurserna för
vård och omsorg i landsting och kommuner
skall kunna användas
effektivt.
Kommittens uppdrag har varit att analysera och bedöma de krav på
resurser som framför allt den demografiska utvecklingen i kombination
med den medicintekniska utvecklingen kan komma att ställa på häslsooch sjukvården under perioden fram till
2010. I uppdraget ingår att
särskilt beakta omvårdnadsarbetets
betydelse för kvaliteten i sjukvården.
I kapitel 8 redovisas experternas bedömning
av hur den framtida
sjukligheten i kombination
med den medicintekniska
utvecklingen och
samspelet mellan kommuner och landsting kan komma att påverka
resursbehoven inom äldreomsorgen. Av redovisningen framgår bl.a. att
kraven på resurser för den kommunala äldreomsorgen bedöms bli något
större än vad som följer av en demografisk framskrivning. Detta gäller
framför
allt kostnaderna för vården i livets slutskede samt vården
av
patienter med cancer, stroke och höftfraktur.
De kommunala kostnadema för vården av övriga patienter, exklusive vården
av dementa, bedöms ligga i linje med, eller något under, vad
som följer av en demografisk framskiivning under förutsättning att
resurser avsätts i landstingen
för att avhjälpa de kapacitetsbrister som för närvarande finns,
ex. vad
beträffar de långa operationsköema
till höft- och knäledsplastiker för

artrospatientema.

Kostnaderna för demensvården kan komma att öka
vad
följer
än
mer
som
av en demografisk framskrivning beroende på
hur boendet för demenspatientema kan organiseras
se vidare avsnitt
9.3 "Det framtida äldreboendet".
Det finns också en rad andra faktorer
som kan komma att ha stor
betydelse för de framtida resursanspråken inom äldreomsorgen. Hit hör
tex

253

254

Äldreomsorgen

-

det framtida
skillnader

i servicenivå

utvecklingen och möjligheterna
och effektiviteten
produktiviteten
den tekniska
den framtida

frivilliga

-

i stort

av de äldres hälsa och funktionsfönnåga
äldreboendet

utvecklingen

1996: 163

SOU

inför

att öka

anhörigvården
roll och uppgifter

organisationers

avgiftsnivån.

Syftet med detta kapitel är att komplettera expertbedömningama,
som
livets
vården
i
inklusive
de
äldres
sjukdomar
i
utgångspunkt
sin
tar
slutskede, med översiktliga analyser av övriga faktorer som kan komma
Innehållet
i och
inom äldreomsorgen.
att påverka resursanspråken
tidigare
har
i
dagsläget
omfattningen av den kommunala äldreomsorgen
redovisats

9.2

i avsnitt

2.7.

Utvecklingen

av

de äldres

hälsa

och

funktionsförmåga
Behoven av omvårdnad och service är inte lätta att definiera. Det behov
inte alltid med med
som mottagaren tycker sig uppleva överensstämmer
vad vårdgivaren uppfattar som ett behov. Detta kan i sin tur avvika från
ligger dock i
anhörigas uppfattning. I botten på behovsbedömningen
allmänhet en uppfattning om hälsa och funktionsförmåga
eller objektivt fastställd.
Frågan om behovsutvecklingen kan därmed återföras

-

subjektivt

till frågan om
i befolkningen.

vad som händer med hälsa och funktionsfönnåga
Kommer morgondagens äldre att vara friskare och ha mindre behov än
dagens
att hälsan som
Utgår man från den grundläggande observationen
äldre i hög grad beror på hur man haft det som barn och som yngre
hälsa och
vuxen synes den mest rimliga slutsatsen vara att de äldres
det är de
eftersom
förbättras
fortsätta
kommer
fimktionsfonnåga
att
att
hälsoutveckför
styrande
allmänna levnadsvillkoren
som i hög grad är
lingen i stort. Därtill kommer att hälso- och sjukvården genom aktiv
behandling av vissa sjukdomar i allt högre åldrar
och framgångsrik
till att minska behoven av vård och omsorg, t.ex behandlingen
grå
starr och utslitna höftleder. Vidare väntas ökade rehabiliteringsav
i särskilda strokenheter, i hemmen och i det särskilda
insatser
- t.ex.
medföra
boendetett minskat handikapp hos de drabbade och därmed
i äldreomsorgen.
också ett något minskat omvårdnadsbehov

bidrar
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En förbättrad

hälsa och funktionsfönnåga
i pensionärskollektivet
helhet
talar
således
för
kraven
på
att
som
resurser till den kommunala
äldreomsorgen
kommer
bli
lägre
att
än de som svarar mot den
demografiska
utvecklingen. Effekterna bedöms dock bli begränsade
eftersom det i allt väsentligt är antalet 85-åringar och äldre
som ökar
under planeringsperioden. Hälsoförbättringen
under de senaste 20 åren
förefaller

bland yngre-äldre
än bland äldre-äldre.
vara tydligare
80-åringar och äldre som enligt egen utsago har långvarig
sjukdom har varit relativt konstant 86 procent
sedan 1975 och
detsamma gäller andelen som anser sig behöva hjälp
av annan person
för förflyttning
utomhus cirka 30 procent.
Utvecklingen mot en förbättrad hälsa- och funktionsfönnåga
bland
Andelen

de äldre är heller inte entydig. Sjukvården har bidragit till att
ge människor ett längre liv. Allt fler överlever akuta sjukdomstillstånd.
Fler
kroniskt
sjuka uppnår hög ålder. Med stigande ålder och med ökat
medicinskt kunnande ökar också risken för att samma individ drabbas
av flera allvarliga sjukdomar. Detta är den s.k. medicinska paradoxen.
Som tidigare redovisats avsnitt 5.2.2 har kommunernas kostnader
för äldreomsorgen efter Ädelrefomren
i stor utsträckning knappt 20
kommit att handla om vården i livets slutskede. Vidare kan
procent
konstateras att kostnaderna for det sista levnadsåret i kommunerna ökar
med stigande ålder på patienterna, vilket till stor del torde förklaras
av
den ovan nämnda medicinska paradoxen
70-75 åring som avlider
en
i hjärtinfarkt
har mycket sällan varit en patient/omvårdnadstagare
i
äldrevården. I takt med att
lever allt längre finns det således skäl som
talar för att kommunernas
kostnader för vården i livets slutskede
kommer att öka. När det gäller landstingets hälso- och sjukvård sjunker
kostnaderna
avsnitt 5.4. l för det sista
som tidigare redovisats
levnadsårdet

9.3
De flesta
bostäder.
behöver

med stigande ålder.

Det

framtida

äldreboendet

äldre 92 procent
bor som tidigare redovisats i vanliga
Det är också i denna miljö som de flesta önskar bo när de
mer omfattande hjälp från samhället. Flertalet bostäder har

idag en relativt

god tillgänglighet

men fortfarande

finns vissa brister,

1 Eliasson Lappalainen R
Szebehly M, Äldreomsorg, kvalitetssäkring
och välfárdspolitik, Välfärdsprojektets skriftserie Fakta/kunskap Nr 3 1996
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t.ex. vad beträffar hissar och entretrappor,
som om de avhj älptes skulle
stöd.
kunna minska behovet av kommunalt
I genomsnittskommunen bor 87 av l 000 pensionärer över 65 åri
Antale varierar från 30 till 160 mellan olika
särskilda boendefonner.
boendefonnema
är en
Utvecklingen
kommuner.
av de särskilda

strategisk fråga inför framtiden. En utbyggnad som baserar sig på den
demografiska utvecklingen resulterar i mycket stora kosmadsölmingar
för kommunerna.

4
Idag bor drygt 24 procent av alla invånare över 80 år och drygt 3
procent av alla mellan 65 och 80 år i det särskilda boendet. Kostnaden
år.
per plats uppgår i genomsnitt till 226 000 kronor per
Mellan 1994 och 2010 beräknas antalet invånare över 65 år att öka
med 150 000 personer, varav antalet 80-åringar och äldre svarar för
hälften av ökningen 74 000 personer. En strikt demografisk framför det särskilda boendet resulterar i en
skrivning
av kostnaderna
drygt 20 000 platser till en kostnad på 4,6 miljarder
behovsökning
betydligt högre eftersom nya
kronor.
I praktiken blir kostnaderna
Höga byggnadskosmader, i
befintliga.
platser är väsentligt dyrare än
räntesubventioner,
beträffar
med förändrade regler vad
kombination

fastighetsskatt och momsplikt har ökat kommunernas
bostadstillägg,
kostnader för äldreboendet under senare år.
I ett läge med knappa ekonomiska resurser kommer behovet av att
att ställas mot de krav på
bygga ut de särskilda boendefonnema
kvalitetshöjande åtgärder - medicinska och omvårdnadsmässiga
- som
och de medicinska
bl.a. påtalats av Socialstyrelsen
experter som
medverkat i HSU:s arbete. Det är därför angeläget att man i första hand
bygger för de som har störst behov.
Vissa äldre, t.ex. de som på grund av demenssjukdom har mycket
f°ar sannolikt sina behov bäst
stora tillsyns- och omvårdnadsbehov,
boendet, medan andra i högre
inom det särskilda
tillgodosedda
utsträckning

än idag skulle kunna få sina behov tillgodosedda

i ordinärt

boende.
Antalet individer med måttlig eller svår demens bedöms öka från
cirka 100 000 idag till cirka 130 000 år 20102. Något underlag som ger
som kräver
svar på frågan om hur stor andel av demenspatientema
varierar
beviljade
redovisats
särskilt boende finns inte. Som tidigare
i form av särskilt boende såväl mellan kommunerna
som
Om man antar att cirka 40
inom kommunema.
mellan socialdistrikten
procent av alla med måttlig eller svår demens är i behov av särskilt
stödinsatser

2 Äldrecentrum, Vården
av dementa - en tickande kostnadsbomb. Förändringar av prevalens och kostnader 1980-2025. Stockholms läns äldre
centrum, Rapport 1994:2
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boende, handllar

det om en total behovsökning
12 000 platser eller
9 procent fram till år 2010.
Vidare förväntas
från sjukhusen till den
en fortsatt utflyttning
kommunala äldreomsorgen gäller framför allt vården i livets slutskede
kommer att
som bl.a. innebär att vårdtyngden bland omsorgstagarna

Öka vilket
det särskilda

9.4

ytterligare skärper kraven på en god tillgång
boendet.

Servicenivå

till bostäder i

och kvalitet

Omstruktureringen
inom äldre- och handikappomsorgen
har medfört
att antalet vårdtagare har minskat krañigt. De som idag får hjälp har
ofta mycket omfattande och komplexa behov. Vissa behov som tidigare
bl.a. hjälp med olika
ansetts vara samhällets ansvar att tillgodose
hushållsgöromål
får idag många äldre i praktiken klara
älva eller
med hjälp av anhöriga. Det blir också allt vanligare att de äldre vid
behov köper dessa tjänster fönsterputsning,
städning etc. av kommunen eller privata entreprenörer.
Servicenivån

och kostnaderna

varierar som tidigare redovisats
Det saknas underlag för att bedöma om
Servicenivån generellt kan sänkas ytterligare inom ramen för gällande
lagstiftning. Däremot kan konstateras att det finns många kommuner
hög servicenivå där det bör finnas ett
som ännu har en förhållandevis
visst utrymme för en neddragning av verksamheten. Eftersom det också

kraftigt

finns

mellan kommunerna.

kommuner

medicinska
storleken
Emellertid

med eftersatta behov, inte minst vad beträffar det
omhändertagandet,
är det dock svårt att uttala sig om
den eventuella besparingspotentialen.
kan

konstateras

alla kommuner
bedrev en
som kostnadsmässigt ligger på den
nedre kvartilgränsen skulle äldreomsorgens totala kostnader vara cirka
9 procent 5 miljarder kronor lägre än idag. Å andra sidan skulle
att om

verksamhet i nivå med den kommun

kostnaderna

vara l 1 procent högre 6 miljarder kronor om verksamheten bedrevs i nivå med den kommun som ligger på den övre kvartilBeräkningen grundar sig på en jämförelse av en teoretiskt
gränsen.
beräknad standardkostnad
den kostnad kommunen "borde ha" vid en
för äldreomsorgen i det nya statsbidragsgenomsnittlig
servicenivå
systemet och faktiskt redovisad kostnad. l kommuner där den redovisade kostnaden för äldreomsorgen
överstiger den beräknade standardkostnaden är servicenivån ofta betydligt högre än genomsnittet för
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sätt har flertalet
den beräknade

På motsvarande

understiger
än genomsnittskommunen.

kostnaden
servicenivå

9.5

Den

kommuner

möjligheterna

att

där den faktiska

standardkostnaden

utvecklingen

tekniska

öka

1996:163

en lägre

och

produktiviteten

och effektiviteten
produktinnotvå typer av teknologiförändringar,
vationer och processinnovationer. Den förstnämnda innebär införandet
av en ny produkt, oftast med både högre kvalitet och ett högre pris,
medan den andra innebär en reducering av kostnaderna för samma
Det finns i huvudsak

kan således leda till både högre och lägre
Ny teknologi
produkt.
kostnader inom äldre- och handikappomsorgen.
utvecklingen,
att
Den medicin-tekniska
som ökar möjligheterna
framgår
i
kommer,
och
hemmen
bedriva vård
av expertersom
omsorg
nas bedömningar, att öka det ekonomiska trycket på kommunerna fram

längre sikt torde det bli aktuellt med en ny
ett
mer avgörande sätt kan minska kostnadema.
som
Eftektiviteten i äldreomsorgen handlar som tidigare nämnts om vad
Inom ramen för en given
man får ut av insatta resurser kostnader.
kan höjas och
finns en gräns för hur långt effektiviteten
teknologi

till

år 2010.

Först

teknologi

kan sänkas eller nya behov
till 100 procent är en
När resurserna
framkomlig
längre
inte
väg för att sänka
höjning av effektiviteten
en
kostnaderna eller utöka produktionen.
Systematiska arbetstidsstudier som bl.a. genomförts i Katrineholms
därmed

också hur mycket

kostnaderna

används effektivt

tillfredsställas.

ramen för Kommunalarbetarförvisar att det finns en betydande effektiviseinom äldreomsorgen genom bl.a. bättre behovsbedömringspotential
ningar och att anpassa bemanningen efter detta.
mellan
Med produktivitet
menas som tidigare nämnts förhållandet
och Svalövs

kommuner

bundets projekt

och inom

KomAn

till
och resursinsatser.
Möjligheter
prestation
omstruktureäldrevården
främst
i
de
inom
ligger
med
rande insatser som går ut på att ersätta dyra omsorgsforrner
alternativ
och som i sin tur bidrar till en förändring
billigare
av
Om traditionella
sjukhemsverksamheter
kostnadsbilden.
ersätts med

produktionsresultat
produktivitetsvinster

ökad rehabilitering,
alternativ,
kvaliteten.

avlastning eller växelvård och billigare boendekunna reduceras utan att det går ut över

bör kostnaderna
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Under

1990-talets

första hälft har många kommuner genomfört
förändringar vad beträffar organisationen av och styrforEtt av inslagen är
mema för äldreomsorgen i syfte öka effektiviteten.
skilja
biståndsbedömningsfunktionen
från
utförandet
att
av tjänsterna.
Ett annat inslag är att ge driñenhetema
i
större självständighet
förvaltningen
Ytterligare inslag i denna
genom s.k. resultatenheter.
omfattande

delar av äldreomsorgen genom
process har varit att konkurrensutsätta
att bjuda in privata företag och organisationer
att lämna anbud på
driften. Som framgår av Kommunförbundets
bedömning i avsnitt 10.6
har kommuner som systematiskt konkurrensutsatt
verksamheten redovisat engångsbesparingar som ligger i storleksordningen
5-10 procent.
Socialstyrelsen har nyligen summerat erfarenheterna av entreprenader inom äldreomsorgen Socialstyrelsen,
1996. Följande slutsatser
dras med ledning av en litteraturstudie
och en jämförande studie där

anhöriga fått bedöma kvaliteten
respektive

-

entreprenörerna

Få studier

perspektiv,

-

-

-

i den äldreomsorg

som kommunerna

bedriver.

tyder på att kvaliteten i omsorgen, sett ur
älptagamas
skulle vara sämre i den entreprenaddrivna
verksamheten

Flera studier visar att anbudsupphandling givit kostnadsbesparingar
på kort sikt.
Det finns anledning att förmoda att "hot om konkurrens"
ger incitament till effektiviseringar i den verksamhet som bedrivs i egen regi,
även om styrkan i detta incitament är osäker.
En sammanvägning
av resultaten från de två studierna tyder på att
likartade
verksamheter
kan drivas lika effektivt oavsett vem som
for
driften.
svarar

När det gäller den omvårdnadsintensiva

sjukvården i kommunerna
som talar för att det bör finnas goda möjligheter
effektivisera
omvårdnadsarbetet
genom att bättre ta tillvara
kunskaper och resultat som kommer fram ur vårdforskningen.
det mycket

9.6
Hälsa-

Anhörigas
och funktionsfönnåga

Offentligt

finansierad

är
att
de

insatser

är relaterad till det totala hjälpbehovet.
vård och omsorg är ett sätt att tillgodose detta
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Ett alternativt sätt är s.k. informell omsorg där vården ges av
anhöriga, grarmar, släkt och vänner.
på att de närståendes stödinsatser till äldre
Det finns indikationer
med omvårdnadsbehov har ökat under de senaste tio åren. Om kommunernas insatser för att stödja och samverka med närstående som hjälper
sina gamla har ökat under samma period är däremot oklart. Det är dock

behov.

att de närstående svarar för en betydande omkvinnor
och detta gäller speciellt gifta/sammanboende
kommunerSom
kan
exempel
sina
sjuka
nämnas
hjälper
att
män.
som
nas kostnader för en sammanboende äldre man 75-84 år med svår
faktum

ett obestridligt
vårdnadsinsats

ohälsa beräknas till cirka 60 000 kronor per år medan motsvarande
kostnad för en ensamboende man allt annat lika beräknas uppgå till ca
fallet skulle således bidra
180 000 kronor. Makan i det förstnämnda
120 000
storleksordningen
i
omvårdnadsinsats
ligger
med en
som
kronor

per år

Möjligheterna
faktorer.

till

anhörigvård

påverkas av flera
tillgången till anhöriga och

i framtiden

Hit hör bl.a. sarnboförhållanden,

att hjälpa till med hänsyn till bostadsort,
och beräkningar som
De framskrivningar
utvecklingen av sammanboendet för de som är 65
att endast marginella förändringar kommer att ske

de närståendes förutsättningar
tid, villighet

och förmåga.

gjorts vad beträffar
och äldre tyder
fram till
2010. Utvecklingen, där sannolikheten för att bli ensam mer
skilsmässor, kommer således
beror
att den ena maken avlider än
inte att ha någon avgörande betydelse för kraven på resurser under den
Möjligen kommer något fler kvinnor än tidigare att
hjäp av sina män. Enligt forskaren Lars Andersson är det för
närvarande mellan 3 och 20 gånger vanligare att hustrun hjälper sin
än tvärt om och mellan 2,5 och 13 gånger
man med hushållsgöromål
vanligare att hustrun hjälper sin man med fysiska behov än tvärtom.
aktuella perioden.

kunna

till närstående kan vidare konstateras
har
fler anhöriga att vända sig till än
i
allmänhet
äldre
dagens
att
beroende
bl.a.
tidigare generationer,
att de har fler egna bam och
syskon i livet. Denna utveckling kommer nu att snabbt avta eftersom
framför allt den som skedde under 1960- och
urbaniseringsprocessen,
1970 talen, har lett till att många av dagens medelålders personer har
Vad beträffar tillgängligheten

att skiljas från föräldrar, släkt och vänner på hemorten.
I takt med att hemvården byggs ut kommer vårdtyngden bland de
som vårdas i hemmen att öka. Hur stödet till anhöriga som vårdgivare
kommer att utvecklas över tiden är en viktig fråga som måste vägas in
kommit

i den samlade

bedömningen

av de framtida

resursbehoven.

Som

3 SOU 1993:53, Kosmadsugjämning mellan kommunerna, Slrukturkosmadsutredningen
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framgår

beträffande
kostnaderna
för
av vad som ovan redovisats
sammanboende
respektive ensamboende svarar de anhöriga för en
mycket stor andel av omsorgskostnadema
för de äldre redan idag. Om

anhöriga upplever att de i ökande grad f°ar ta ansvaret för orimliga
omsorgsbördor kommer de inte längre att kunna, vilja eller orka ställa
upp för sin nästa. Enligt Socialstyrelsens Ädelutvärdering handlar detta
om en förtroendefråga
av stora mått i vårt samhälle. I regeringens
budgetproposition för
1997 föreslås ett tidsbegränsat 1 år statligt
utvecklings- och Stimulansbidrag för att utveckla metoder och former
för stöd till anhöriga.
I sammanhanget bör påpekas att utvecklingen mot ökade anhöriginsatser inom äldrevården går stick i stäv mot befolkningens attityder i
fråga om vem som anses bäst lämpad att sköta äldreomsorgen. År 1986
ansåg 10,6 procent att familjen och anhöriga var bäst lämpad. År 1992
hade denna andel sjunkit till 4,6 procentf

9.7

Frivilliga

organisationers

roll

och

uppgifter
Under senare år har frivilliga organisationers
insatser kommit att diskuteras som ett komplement till offentligt finansierad vård och
omsorg.
En del menar att frivilliginsatser
är en återgång till gångna tiders
välgörenhet medan andra ser en möjlighet för de som berörs att få
komma ut på promenad, få sällskap till sjukhuset eller dela
en kopp
kañe med någon. Att vara den som deltar i frivilligt
arbete ger också en
känsla av att vara behövd.
Frivillig verksamhet inom vård och omsorg har av tradition haft en
relativt begränsad omfattning i Sverige även om den har varit och är
långt ifrån betydelselös. Inom ramen för Socialtj änstkommitténs
arbete

genomfördes

undersökning
sociala
en översiktlig
av det frivilliga
arbetet. Iundersökningen uppskattar man att mellan 6 och 8 procent
av
svenskarna i åldern 16-74 år ägnar sig
frivilliga sociala hjälpinsatser.
Pensionärsorganisationema
bedriver Väntjänst
många håll i
landet och vidare har man övertagit driften av ett antal dagcentraler.
Röda Korset, Riksförbundet
för Social och Mental Hälsa RSMH,
HSB och andra bostadsföretag har utvecklat grannskapsservice i olika
former runt om i landet.

4 Svallfors Stefan, Klass, kön och vâlfårdsstatlig
integration: om attityder
till välfärdspolitiken,Välfárdsprojektets skriñserie, nr 3 1996

.. .

26 1

262

SOU

Äldreomsorgen inför

1996: 163

Även om det mesta talar för att frivilliginsatsema
inom äldre- och
kommer
framledes
handikappomsorgen
även
att vara begränsade till
framhålls
från
många håll att man inte kan
omfattning och innehåll, så
bortse från att allt fler pensionärer har relativt många vitala år framför

sig innan ålderskrämpoma börjar göra sig gällande. Att fylla denna tid
med viktig självvald sysselsättning kan för många bidra till en ökad
livskvalitet. Det finns därför också andra skäl än rent ekonomiska som
talar för att utveckla formerna för samverkan mellan offentlig och ideell
sektor.
föreslås

huvudbetänkande
SOU 1994: 139
I Socialtjänstkommitténs
skall
organisationer
stöd
till
frivilliga
socialtjänstens
att

utökas.

9.8

Privat

insatser

finansierade

inom

äldreomsorgen
Många av de former av äldreomsorg som idag både regleras, finansifrån fnhar sitt ursprung i olika initiativ
eras och drivs offentligt
hämtades i stor
Modellen för ålderdomshemmen
villigorganisationer.
utsträckning från s.k. pauvre honteux där åldersskröpliga före detta rika
kimde få både husrum och rudimentär form av vård.
I ett läge där samhällets resurer inte fönnår att svara upp mot
befolkningens behov, krav och önskemål, finns det mycket som talar
för att privata omsorgstjänster kommer att bjudas ut i ökad omfattning
på marknaden. Idag finns det företag som putsar fönster, skottar snö
äldre
tjänster som tidigare nonnalt sett
och städar mot betalning
hemskulle ha getts av kommunen. I ett läge där den traditionella

prioriteras bort till förmån för
finns det anledning att tro att
för enklare hemtj änstinsatser kommer att ex-

tjänsten allt mer kommit och kommer
omvårdnadsinsatser,
mer kvalificerade
den privata

marknaden

pandera.
Som en följd av denna utveckling uppstår två problem som delvis
fördelad
hänger samman. Det ena handlar om att vården blir oj
inkomstskillnadema
i
Det
pensionärskollektivet.
på grund av de stora
med
andra har att göra med att seriösa företagare som konkurrerar
kommer att utsättas för hård
potentiell "gör det själv verksammhet"
konkurrens

från mindre nogräknade

entreprenörer.
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Ett sätt att komma till rätta med problemen är att vidta åtgärder som
för de som har behov av sådana tjänster att kunna
gör det möjligt
dem genom att på traditionellt
efterfråga
sätt finansiera dem med
skattemedel. På senare tid har det också förts fram alternativa och
mer
politiskt kontroversiella
förslag i debatten om vård- och omsorgens
finansiering.
Många av dessa alternativ handlar om att dels stärka
i efterfrågeledet,
betalningsförmågan
t.ex. genom någon typ av
kompletteringscheck, dels skapa incitament för att omvandla obeskattade tjänster

9.9

till beskattade

Utrymmet

bland entreprenörerna.

för

en

ökad

avgiftsfinansiering
Kommunernas
rätt att ta ut avgifter för äldre- och handikappomsorg
reglereras i socialtjänstlagen SoL,
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
LSS
och hälso- och sjukvårdslagen HSL.
De
insatser som beviljas enligt LSS är i princip avgiftsfria. För vård enligt
HSL

får kommunerna

ta ut avgifter, som dock inte får vara inkomstAvgifterna enligt SoL och HSL får tillsammans inte
vara större än att den enskilde förbehålls tillräckliga medel för sina
personliga behov.
Avgiftemas
andel av de totala kostnaderna för äldre- och handidifferentierade.

kappomsorgen var 6 procent år 1992 och cirka 8 procent under 1993
och 1994. Enligt Socialstyrelsen
finns det flera skäl att anta att
kommunerna
kommer att försöka höja avgifterna ytterligare. Detta
beror främst på följ ande:
-

Höjda avgifter är ett sätt för kommunerna att minska sina nettokostnader. Inom ramen för Aktiv uppföljning
kunde Socialstyrelsen
konstatera att höjda avgifter var den främsta sparstrategin i kommunema

-

i Stockholms

län under 1994.

Genom bl.a. ATP-refonnen

kommer

pensionäremas inkomster att
i åldern 65-69
har över 50 procent
än pensionärerna i åldern 80-89 år.

öka efter hand. Pensionärema

högre inkomster
På kort

sikt

bedöms

dock utrymmet
för avgiftshöjningar
inom
mycket
begränsat.
Det
främsta
skälet
till
detta
som
är
att flertalet omvårdnadstagare fortfarande
har låga inkomster.
För
inkomsttagare som har äldreomsorg ligger inkomsterna klart under

äldreomsorgen

genomsnittet

för samtliga

äldre 83

600 jämfört

med 121 400.

70
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1994
i det särskilda boendet hade
procent av äldreomsorgstagama
månad.Vidare
marginalkronor
500
7
är
understeg
inkomst
per
som
en
i flertalet
och BTP bostadstillägget
effekterna
av skattesystem
inkomst
taxerad
med
för
pensionärer
kommuner
över 90 procent
en
upp till 9 000 kronor per månad. Detta beror dels på att nedtrappningen
för pensionärer leder till drygt 50
av det särskilda grundavdraget
dels
att BTP minskas med 40 procent av
procent marginalskatt,
För
folkpension
inkomster
+ pensionstillskott.
som överstiger
pensionärer som har l 000 kronor mer i månaden i inkomst går således
minskar
520 kronor till skatt. Bostadstillägget
således återstår endast 80 kronor för pensionären.
inkomstrelaterad

taxa går 50-60

kronor

med 400 kronor

och

I en kommun med en
dessa
80 till avgiften för
av

hemtjänsten.

Socialstyrelsens

uppföljning

av avgifterna

inom äldreomsorgen

och
taxekonstruktion
själva bestämma
avgiftsnivåer har lett till stora olikheter mellan kommunerna. Socialstyrelsen5 konstaterar i sin uppföljning av avgiñema inom äldreomentydigt går mot taxessystem som tar hänsyn
sorgen att utvecklingen
och
blir allt ovanligare
Enhetstaxor
inkomst.
till den enskildes
förekommer
endast i 5 procent av alla kommuner. Även förekomsten
av rent insatsrelaterade taxor minskar. I dag har nästan 70 procent av
alla kommuner en kombination
taxor.
av insats- och inkomstrelaterade
till insatsens
fastställs
både i förhållande
Det betyder att avgifterna
i regel
Taxan inkluderar
och den enskildes inkomster.
omfattning
personlig omvårdnad och serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.
Även hemsjukvård och rehabilitering
brukar ingå.
Kommunernas

frihet

att

I sådana
har en särskild taxa för serviceinsatser.
kan den enskilde få betala separat avgift per månad, per
för serviceinsatser
timme eller per tillfälle
som t.ex. städning, tvätt,
och övriga ärenden. Det finns också
dagligvaruinköp
fönsterputs,
Vissa kommuner

kommuner

och som hänvisar
som inte erbjuder vissa serviceinsatser
egen
personer som enbart behöver hjälp med städning till att
bekostnad anlita privata städñrmor.
tillämpas oftast en
i särskilda boendefonner
För heldygnsomsorg
kommuner

avgift

uppdelad på en hyresdel, en avgift
avgift för vård och omsorg.

för kosten och en inkomst-

relaterad

5 Äldreomsorgens avgifter, Socialstyrelsen följer
upp och utvärderar
1996:6
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De

resultat

i Socialstyrelsens
uppföljning
som redovisas
visar på stora skillnader i flera olika avseenden.

avgiftema

-
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av

Skillnaderna

i avgift inom kommunerna ökar i takt med att allt fler
går över till taxor som tar hänsyn till både inkomst och
insatsemas omfattning.

kommuner

-

Skillnaderna

i avgift mellan kommunerna är störst för dem som har
inkomster.
Reglerna om förbehållsbelopp
och jämkning
tillämpas också mycket olika i kommunerna.

höga

-

Det finns

också skillnader

i vad den enskilde betalar i avgift för
hälso- och sjukvård som beror på om landstinget eller kommunerna
svarar för insatserna.

Socialstyrelsen lyfter också fram ett antal problem som är förenade med
avgifter. Bland annat påpekas att

äldreomsorgens

-

avgifterna i flertalet kommuner

ses som ett abonnemang på service,
inte
avgiften
är direkt kopplad till den hjälp som
att
faktiskt
erhåller
under en månad
en person
vilket

-

betyder

det saknas en entydig definition

av vad som anses med begreppet

självkostnad

-

-

40 procent av kommunerna
personer med hjälp i ordinärt boende

närmare

saknar förbehållsbelopp

för

möjligheten
modern

tillägg

av att flytta till ett modernt särskilt boende eller en
bostad idag begränsas av att hyresgränsen för bostadsgår vid en hyra på 4 000 kronor per månad

De stora skillnaderna
i avgiftssystem mellan kommunerna,
de stora
och de små möjligheterna
marginaleffektema
att öka avgiftsfmansieringen talar enligt Socialstyrelsen för att andra långsiktiga lösningar för
att klara äldreomsorgens finansiering behöver övervägas.
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Landstingens
kommunernas

och

planer

inför

2000-talet

Innehållet
minskat

i korthet:

1998 räknar

volym

Under perioden

1992- 1995 har landstingen

sina kostnader

med realt 5 procent. För perioden 1996landstingen med att behöva reducera sin kostnads-

med

7,5 procent, dvs. 2,5 procent per år.
ytterligare
bedömer att besparingskraven
i landstingen
fram till sekelskiftet
uppgår till drygt 9 procent.

Landstingsförbundet

Planerna är tänkta att realiseras genom fortsatt hushållningsarbete och strukturförändringar.
komEnligt Landstingsförbundet
mer landstingen att få svårt att genomföra planerade förändringar
utan att det går ut över kvaliteten i hälso- och sjukvården. Bland
annat mot denna bakgrund anser Landstingsförbundet
att lands-

tingen behöver

tillföras

samt att statsbidragen

resurser i form av en statsbidragshöjning
därefter räknas upp i takt med tillväxten

i

skatteunderlaget.
Enligt Kommunförbundets
bedömning från våren 1996 måste
kommunernas utgifter minska med cirka 2 procent per år fram till
år 1999 för att kommunerna
skall uppnå balans i ekonomin.
Samtidigt beräknas behoven av kommunala tjänster öka med cirka
1 procent per år under den aktuella perioden. Sammantaget ger
detta ett gap mellan behov och resurser på närmare 3 procent per
år. Detta gap, kan enligt Kommunförbundet,
teoretiskt slutas med
sänkt kvalitet/service,
hjälp av höjda avgifter, höjd kommunalskatt
minskade kostnader genom en ökad effektivitet/produktivitet
samt
höjda statsbidrag.
Kommunförbundet
bedömer att antalet anställda i kommunerna
behöver minska med cirka 30 000 personer fram till 1999 för att
kommunerna
skall uppnå balans i ekonomin.
Kommunerna
cirka
planerar för en personalminskning
12 000 personer för
på
åren 1996 och 1997. Den beräknade personalminslmingen
för vård
och omsorg under de båda åren uppgår till drygt 3 000 personer.
Kommunförbundets
samlade bedömning är att endast en begränsad del av gapet mellan behov och resurser är möjligt att sluta
fram till
2000 genom bättre hushållning med befintliga resurser
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och att det därför är nödvändigt att kommunerna tillförs ytterligare
bör
till kommunerna
resurser. Vidare anses att statsbidragen
räknas upp årligen med hänsyn till hur demografiska förändringar

påverkar kommunernas

10.1

verksamhet.

Inledning

reala
redovisats i kapitel 4 beräknas kommunsektoms
1994-2000
under
cirka
perioden
minska
med
6
procent
resurser att
bedömning i fråga
enligt utredningens bascenario. Kommunförbundets
i stort med
sekelskiftet
fram
till
resursutvecklingen
överensstämmer
om
Som tidigare

gör en något mer pessimistisk
från
Enligt Landstingsförbundets
bedömning.
senaste bedömning
från maj
september 1996, där den tidigare bedömda intäktsutvecklingen
1995 och en sänkt nivå för
för taxeringsutfallet
1996 korrigerats

basscenariot medan Landstingsförbundet

under de kommande åren, antas att landstingens
behöver reduceras med närmare 9,5 procent fram till år
2000. Som tidigare redovisats är det inte olika antaganden om den sambehällsekonomiska
utvecklingen som skiljer Landstingsförbundets
skatteinkomstema

kostnadsvolym

Skillnaden
beror i
om utfallet.
nivån
de
specialbeträffande
på
på olika bedömningar
statsbidragen
destinerade
samt effekterna
av förändrade löner och
priser över tiden.
För att kommunerna och landstingen skall uppnå balans i ekonomin

dömning
huvudsak

från

basscenariot

i fråga

inför uppgiften att
år 2000 står kommunsektom
och kommunernas
intäkterna.
sina
kostnader
Landstingens
mot
anpassa
planer för att klara denna uppgift redovisas i följ ande avsnitt. Vidare
redovisas en bedömning av Landstingsförbundet
om hur landstingen
och hur detta
ekonomiska
restriktionena
klara
de
kommer att
att möta
1999 respektive

att påverka hälso- och sjukvården.
Landstingen upprättar årligen en ekonomisk plan för de kommande
antaganden om utvecklingen av löner och
tre åren. Planering bygger
skatteunderlag m.m. Som underlag används bl.a. Landstingsförbundets
prognoser för nämnda variabler. De planer som nu finns tillgängliga
kommer

fall upprättats i slutet av
1995 och avser perioden
För åren 1999 och 2000 har redovisningen
av landstingens
med en bedömning av Landstingsförbunplaner därför kompletterats
har i de flesta
1996-1998.

det.
saknas en samlad redovisning
När det gäller kommunerna
av
1999 det år då kommunena
aktuella planer som sträcker sig fram till
skall uppnå ekonomisk balans. Däremot finns en rapport angående

SOU
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och kommunernas

1996.
februari
I rapporten
bedömning av hur kommunernas utgifter
måste minska fram till år 1999 samt vilka planer kommunerna har för
budgetåret 1996 och på några punkter också för 1997.
kommunernas

ekonomiska

läge från

redovisas Kommunförbundets

10.2

Landstingens

10.2.1

Förändringen

planer

av

landstingens

kostnadsvolym

Landstingens

har minskat med cirka 5 procent realt
kostnadsvolym
perioden 1992- 1995, exklusive
effekterna
av genomförda
vilket motsvarar en minskning med
huvudmarmaskapsförändringar,
cirka 1,3 procent per år. Trots detta redovisade de flesta landsting ett
underskott
för åren 1994 och 1995. För landstingen totalt uppgick
under

underskottet

miljarder

till

kronor

cirka

6 miljarder

kronor

år 1994 och till

cirka

4

år 1995.

Under perioden 1996-1998
räknar landstingen med att behöva
reducera sin kostnadsvolym med ytterligare 7,5 procent, eller med 2,5
procent per år, för att uppnå sina resultatmål. De årliga besparingarna
som planeras för de kommande tre åren är således ungefär dubbelt så
stora som besparingarna under åren 1992-1995.
I figur 10.1 redovisas dels den planerade neddragningen för enskilda

landsting under perioden 1996-1998,
ningen under de senaste tre åren.

dels den faktiska

volymneddrag-

l Kommunernas ekonomiska läge Februari 1996. Svenska Kommunförbundet.
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Figur 10.1 Förändring av landstingens kostnadsvolym 1993-1995 respektive
1996-1998 Procent. Genomsnitt per år
2

ABTCKZPSMPCODEYRWXFMULSNHG
Län
1993-95

Större

volymminskningar

än väntat

1996-98

1997

från landstingen visar att besparingarna under 1996
bli två istället för de tre procent som landstingen tidigare
planerat för. Enligt Landstingsförbundet
torde skillnaden bero på att
effekten av beslutade åtgärder sannolikt har överskattats
samt att
åtgärderna inte hunnit genomföras i den takt som förutsatts. Därmed

Nya

uppgifter

beräknas

uppstår

inte helårseffekter

förrän 1997, vilket också bekräftas av att
nu anger en större neddragning under 1997 än tidigare.
Kostnadsvolymen
beräknas enligt de senaste uppgiñema
att minska
med cirka 3 procent under 1997.

landstingen

Med en sådan utveckling skulle besparingsbehovet
under perioden
1998-2000 successivt bli mindre. Det sannolika är dock, enligt Lands-

tingsförbundet,

att effekterna
av planerade besparingar även fortsättningsvis kommer senare i tiden än vad som planerats och att volymneddragningen därmed blir något jämnare över åren, se figur 10.2.
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Figur 10.2 Årliga förändringar
Procent

4

och kommunernas

av landstingens kostnadsvolym 1990-2000

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
E

Landstingsförbundet

E

Landstingensplaner

drar med ledning av de nya
Den slutsats som Landstingsförbundet
mellan regeringen och kommunuppgifterna är att överenskommelsen
och landstingsförbunden inte kommer att få den effekt på landstingens
i Landstingsförbundets
besparingsplaner
som tidigare förutsattes

rapportz från maj 1996.

ekonomiska

10.2.2

Prognos
under

för

utvecklingen

perioden

av

antalet

anställda

1996-2000

I figur 10.3 redovisas hur antalet anställda

i landstingen

under perioden

har utvecklats

1993-1995 samt hur antalet anställda kan komma
fram till sekelskiftet
om den procentuella förändringen

utvecklas

att

av
som den procentuella förändringen av
Antalet anställda som under perioden 1993-1996
kostnadsvolymen.
kommer att ha övergått till kommunerna i samband med verksamhetsantalet anställda blir densamma

överföringar
orsaker

staplarna

beräknas till cirka 43 000. Antalet

har slutat
i figur

eller beräknas

anställda

som av andra
framgår av de grå
i figuren visar hur många

sluta framöver

10.3. De svarta staplarna

2 Landstingens ekonomi Maj 1996. Landstingsförbundet
-
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som skulle ha slutat under perioden 1993- l 995 om personalminskningproportionell
För
kostnadsvolymen.
mot den minskade
1996-2000
visar de svarta staplarna i figuren hur antalet

en varit
perioden

anställda i landstingen kommer att förändras om sysselsätmingsutveckAv figuren kan utläsas
av kostnadsvolymen.

lingen följer utvecklingen

under perioden
att utvecklingen
antagande sannolikt underskattar

Landstingsförbundets
antalet

anställda

personalminskning

1993-1995

att ett sådant
antalet
anställda.
av
vad avser utvecklingen
av

räkneexempel

under

perioden 1996-2000
på cirka 25 000 personer.

Figur 10.3 Förändringen

tyder

neddragningen

resulterar

i en total

av antalet anställda i landstingen 1993-2000

-10 000

-15 000

20

10.3

I
l
l
I
I
I
I
I
I
l
I
19% 1991 1992 1993 1994 19% 19% 1997 1996 19% 2000

E

Överföring av verksamhet
Övrigt

I

Kostnadsvolym

Landstingsförbundets
effekterna

av

bedömning

landstingens

av

planer

har ombetts att inkomma med en bedömning av
Landstingsförbundet
hur landstingen kan förmodas klara att möta ökade resursanspråk inom
hälso- och sjukvården och samtidigt uppnå balans i ekonomi år 2000.

Landstingsförbundets
svar redovisas i det följande. Bedömningama
sker bl.a. med utgångspunkt från erfarenheterna
av de senaste årens
utveckling.
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Hush ållningsarbetet

under

1 990-talets

första

och kommunernas

hälft

under perioden
har
Hushållningsarbetet
1990-1995
sjukvårdens produktion ökat med i huvudsak bibehållen

inneburit

att

kvalitet

trots
efter
att det skett en real minskning av landstingens resurser varje
1991. l nära nog alla avseenden skiljer sig utvecklingen
under denna
period från 1980-talet, då resurserna inom den svenska hälso- och

sjukvården
Mot

ökade varje år.

denna bakgrund

konstaterar Landstingsförbundet
att erfarenhetema av att minska hälso- och sjukvårdens kostnader utan att kvalitet
och tillgänglighet
försämras ännu är begränsade. Vidare påpekas att
orsakerna till produktivitetsölcningen
under 990-talets första hälft inte
är tillräckligt analyserade. Enligt Landstingsförbundet
anta att det inte handlar om en enda förklaringsfaktor,

är det rimligt att
utan att det är en
till resultatet.

kombinationen

av olika åtgärder som bidragit
Landstingsförbundet
menar att det i huvudsak går att härleda
forändringsarbetets resultat till aktiviteter inom främst tre, övergripande, områden:
I början

av 1990-talet betonades ledarskapets betydelse. Vidare
förväntningar
om ett samlat ansvar för såväl medicinska
ekonomiska
beslut
och resultatett synsätt, som bland annat
som
fick stöd genom den så kallade cheföverläkarreforrnen
chöl.
Detta
innebar också att den medicinska professionen tydligare än tidigare
involverades i och gjordes ansvarig för hushållningsarbetet.
uttalades

Parallellt med hushållningsarbetet löpte ett administrativt
förnyelsearbete i syfte att effektivisera
Till denna del av
organisationerna.
fömylesearbetet hörde bl.a. ansträngningama att genom tydligare
roller, t.ex. beställarutförarroller,
skapa förutsättningar
konstruktiv
dialog om prestationer i relation till kostnader.

för en

Vidare tillkom

incitamentstrulmirer
sätt
ett mycket kraftfullt
som
premierade en ökad produktion. Även landsting som inte förändrade
sina ekonomiska styrsystem fokuserade diskussionen på resultat och

produktivitetsutveckling.
konkurrensutsätta

Några landsting
delar av verksamheten.

arbetade aktivt

med att

Ibörjan av l990-talet inleddes ett mer genomgripande och tydligare
målinriktat
förändringsarbete
vad avser hälso- och sjukvårdens
strukturer.
Genom att utnyttja ny medicinsk teknologi och genom
introduktionen
kom en övergång från
av nya behandlingsfonner
slutna till öppna vårdfonner
Vårdtidema
inom
att underlättats.
slutenvården förkortades.

Strukturförändringarn

ledde till att vård-
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platserna inom den somatiska korttidsvården
9 000 platser under åren 1990-1995.

minskade

1996: 163

med nära

I slutet av år 1995 farms det 26 848 vårdplatser. Mellan 1994 och
med 5,6
1995 minskade antalet platser för medicinsk korttidsvård
År
1995 farms
procent och för kirurgisk korttidsvård med 9 procent.
inom den psykiatriska

det 8 372 vårdplatser

vården, en minskning

från året innan med 14,5 procent.
En del av den utveckling som skedde åren direkt efter l990-talets
Ädelreforrnen
och till de
början kan härledas till effekterna
av
kom
för
kliniskt
gälla
ändrade
ansvarsförhållanden
att
som

färdigbehandlade

inom psykiatrin.

patienter

De senaste årens diskussion om patientens rätt att välja vårdgivare
och den offentliga debatten om väntetider har lett till att arbetet för
har stimulerats. Landstingens
att nå effektivare vårdorganisationer
för patienterna inom
om vidgade valmöjligheter
och mellan landstingen har bidragit till denna utveckling. Likaså har

överenskommelser

överenskommelsema
den så kallade
fattande

mellan staten och sjukvårdshuvudmärmen
om
haft samma inverkan. En sammanfrån uppföljningama
av fyra år med 1992 års

vårdgarantin

rapport
vårdgaranti

nationella

Även husläkarreforrnen
väntetider.

kommer

att publiceras

under hösten

1996.

fokuserade

och
på frågan om tillgänglighet
har sedemera i
tillgänglighetsregler
till den utvecklade vårdgarantin.

Husläkarrefomiens

stora delar överförts

I många avseenden fortsätter

den ovan beskrivna
den.

förändringsaktivite-

ten. I andra avseenden förtsårks

Pågående

strukturförändrin

Den svenska
strukturella

hälso-

gar

och sjukvården

förändringar.

Hälso-

genomgår

och sjukvårdens

för närvarande

stora
alla organisatoriska

delar berörs. Exempel på sådana förändringar

är bl.a. att gemensamma
två
mellan
eller flera sjukhus etableras och att två eller

klinikledningar
flera sjukhus kan få en gemensam ledning trots att sjukhusen ligger i
olika landsting. Exempel på det senare finns bland annat genom NUsjukhuset NÄL och Uddevalla sjukhus och SiSiS Mölndals
sjukhus,
Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset.

SOU

1996: 163

Landstingens

och kommunernas

På över 30 platser i landet pågår olika fomier av samverkan mellan
sjukhusen. I två regioner, Skåne och Västsverige, ändras även huvudmarmaskapet för hälso- och sjukvården.
De verksamhetsmässiga förändringarna fortskrider i form av kortare
vårdtider
och att fler insatser görs i öppna vårdformer.
Av de 21,4

miljoner läkarbesök som ordes 1995 skedde 11,2 miljoner i primärvården, varav 10,9 miljoner avsåg allmänmedicin.
Av dessa gjordes 1,6
miljoner besök hos privata husläkare. Därtill kommer 4,7 miljoner
besök hos privata läkare som
är husläkare.
Antalet

läkarbesök inom allmänmedicin
ökade mellan åren 1994
med 2,5 procent, medan läkarbesöken
inom läns- och
regionsjukvården minskade med 2,1 procent. Primärvården har därmed
haft en fortsatt utveckling som innebär att dess centrala roll inom hälso-

och

1995

och sjukvårdssystemet
Denna utveckling

förstärkts.
kommer

också till uttryck i pågående strukturalla,
förändringar
som
om än i olika grad, förutsätter
en aktivare
samverkan mellan sjukhusen och primärvården.
I vissa fall innebär
utvecklingen att primärvården helt övertar de uppgifter som tidigare
legat inom sjukhusens organisation.
En genomgående tendens i det pågående hushållningsarbetet
är
betoningen på en verksamhetsutveckling
med focus på kvaliteten.
Socialstyrelsens och sjukvårdshuvudmännens
arbete med att åstadkomma fungerande kvalitetsregister liksom Socialstyrelsen intensifierade arbete med att presentera kunskapsunderlag
SOTA
State of the
Art
stöd
for
denna
utveckling. Uppbyggnaden av en
- dokument är ett
medicinsk faktadatabas
MARS Medical Access and Result System
inom Socialstyrelsens ansvarsområde är också ett viktigt led i att göra
den samlade kunskapen tillgänglig.
Genom en ny tillsynslag och förändringar i HSL skärps kraven mot
vilket också bidrar till att underlätta det systematiska
vårdgivama
utvecklingsarbetet
.
Risk för försämrin

gar

I slutet av
1995 och början av
1996 redovisades de första negativa
konsekvenserna av de resursneddragningar
som skett inom hälso- och

sjukvården under senare år. I Landstingsförbundets
mätning av väntetider inom de områden som omfattas av den s.k. vårdgarantin, redovisas
något längre väntetider inom flera vårdgarantiområden
vid årskiftet
1995/96 än när garantin infördes
1991/92. Till viss del kan den
försämrade situationen förklaras av den sjuksköterskestrejk
som pågick
under slutet av år 1995 och början av
1996. Det finns dock tecken
under 1995.
som tyder på en allmän produktivitetsförsämring
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Inom vissa av vårdgarantiområdena,
t.ex höft- och knäledsplastik
och ljumskbråckoperationer,
finns det risk för att tillgängligheten
försämrats
inte kan återställas till
på ett sådant sätt att väntetidema
1993/94
bereds,

års nivå utan extraordinära
men de som för närvarande

tillräckliga

för att återställa situationen

insatser.

Sådana insatser

för-

1996 är inte
är kända hösten
till vad den var under 1993 och

1994.
Flera rapporter inom ramen för Socialstyrelsens Ädeluppföljning
har indikerat
brister i landstingens medicinska
insatser inom den
kommunla

äldrevården och att en växande del av kvaliteten i omvårdnaden blir beroende av patienternas och de anhörigas förmåga att göra
omfattande insatser. Det finns således anledning tro att det i dagsläget
successivt sker försämringar

i möjligheterna
att upprätthålla kvaliteten
i vården, även om effekterna ännu är svårmätbara.
I sammanhanget finns det också anledning att erinra om Priorite-

ringsutredningens3 bedömning

av vika risker

ett omfattande

hushåll-

medför.

ningsarbete
"De senaste årens organisatoriska förändringar
och införande
av
medför kraftfull stimulans för ökad produktivitet,
nya styrsystem

effektiviseringar,

rationaliseringar,
större lyhördhet för patienternas
önskemål och ökade möjligheter
Samtidigt
att få dem tillgodosedda.
detta
kommer
till
kan
det
godo
skapa
patientgrupper
stora
som
beteenden som påverkar prioriteringar
på ett sätt som inte kan anses
önskvärt.
Medan
och patientgrupper
fått en
vissa
patienter
vara
bättre tillgång till sjukvård som är anpassad till deras önskemål,
riskerar andra, särskilt svaga grupper, en försämring.
Dessa grupper
saknar i många fall förutsättningar
att utnyttja de möjligheter
förbättringar
av sin situation
som ökad valfrihet erbjuder".

Landstingens

planer

Landstingsförbundet
definitiva

-

konsekvenser

konstaterar

taxeringsutfallet

för

nadsreduceringar

till

och möjligheter

att landstingens planer, innan det
år 1995 föreligger,
innebär kostcirka 9 procent fram till sekelskiftet,

om ytterligare
utöver de 5 procent som redan genomförts under 1990-talets första
hälft. Den senaste tidens utveckling under 1996 har enligt Landstingsförbundet
medfört
för landstingen
att det ekonomiska
utrymmet
försämrats

ytterligare.
Potentialen
kostnadsreduceringar,
att åstadkomma
utan att kvaliteten påverkas negativt, ligger i att konsekvent utnyttja kunskap om

3 sou

1995:5, Vårdens svåra val.
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de mest kostnadseffektiva
behandlingsmetodema
tillgodogöra sig ny kostnadsreducerande
teknologi,

och strukturema,
förbättra

infonna-

tionsförsörjningen
samt i att utveckla samverkan inom hälso- och
hälso- och
sjukvården, t.ex. mellan landstingens och kommunernas
Alla dessa åtgärder förutsätter hälso- och sjukvårdspersosjukvård.
nalens engagemang och involvering och är tidskrävande
om irnplementeringen skall vara framgångsrik.
Även om det finns en teoretiskt möjlighet till fortsatta kostnads-

reduceringar bedömer Landstingsförbundet
att det inte är rimligt att tro
att dessa går att realisera under den tidsperiod som står till förfogande
innan landstingens ekonomi skall vara i balans. Genom de särskilda
överenskommelser
tive kommunerna
försvåras

som träffats mellan staten och landstingen respekangående sysselsättningen under åren 1997 och 1998

möjligheterna att förverkliga
av kostnaderna.

planer, vad avser

landstingens

neddragningen

Landstingsförbundets
uppfattning är att det bara ett drygt halvår
efter det att landstingen fastställt sina planer finns anledning till en mer
pessimistisk syn på möjligheterna att åstadkomma de kostnadsreduceringar som balanskravet kräver. En samlad bedömning av landstingens
planer ger i dagsläget vid handen att dessa förutsätter
en närmast
orimlig följsamhet mot de antaganden om intäkter och kostnadnader,
beräknade effekter av strukturförändringar
m.m. som gjorts för att de
ekonomiska mål som planerna anger, skall kunna förverkligas.
Det anses heller inte vara enbart fråga om en tid. Enligt Landstingsförbundet kommer landstingen att
svårt att genomföra planerade förändringar i vårdens struktur utan att totalkvaliteten
gentemot patienterI bedömningen
framhålls
såväl
att tillgängligheten,
na försämras.
geografiskt som vad avser väntetider, kommer att förändras.
Vidare
för att nå full
påtalas att vissa strukturförändringar,
ekonomisk

effekt,

kostnadseffektiva

Behov

av resurser
utveckling

också förutsätter

att patienterna

styrs till den mest

vårdnivån.

för

investeringar

i kompetens,

forskning

och

inom hälso- och sjukvården skall vara
För att strukturförändringarna
genomförbara krävs stora investeringar i bland annat kompetens. I

primärvården

betydligt större än de som för
är investeringsbehoven
planeras. De förändringar
som planeras vad beträffar
sjukhussüulcturen kommer, oaktat detta, att sannolikt ändå gynna en

närvarande

förstärkning
koncentreras.

av den medicinska

kompetensen

genom

att resurserna
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kräver att det finns ett utrymme
kontinuerlig kompetensutveck-

ling och ett systematiskt kvalitetsarbete.
De krav på ett effektivt
återfinns
i
resursutnyttjande
landstingens
planer innebär att
som
för
verksamhet
det
direkta
kommer
patientarbetet
än
utrymmet
annan
minska.
På
kort
sikt
kan
det
Varaktigt finns
att
gynna produktiviteten.
det emellertid

utvecklingsarbete

risk

för en situation där inte tillräckligt
tid ges för
samt att kompetensen tunnas ut och att möjligheterna
effektiv hälso- och sjukvård försämras. Om landsting-

till en långsiktigt
ens planer genomförs

innebär det också att hälso- och sjukvårdssystemet blir allt känsligare vad avser framtida rekryteringsmöjligheter
En hög nivå på grundutbildningama
personal.
och
av utbildad

möjligheter till en kontinuerlig rekrytering av unga människor
inom vården.
inslag för personalplaneringen

är viktiga

Vårdutbudet
har uttalat
Riksdagen
bör planera
att sjukvårdshuvudmännen
verksamheten
så att det inom varje landsting finns tillgång till ett
varierat vårdutbud med såväl offentliga som privata vårdgivare. Med

gällande ekonomiska restriktioner är det svårt att se att det finns ett utrymme för att finansiera de övergångskostnader
som följer av att
etablera nya vårdgivare. Detta kan i sin tur innebära att landstingen kan
i egen regi, på grund av kortsiktiga
tvingas föredra verksamheter

bespamingsskäl, även om en verksamhet som bedrivs i andra associationsforrner
än offentlig skulle kunna leda till lägre kostnader. Kostnaderna för nytillkommen
vårdverksarnhet
privat
med offentlig
har
hittills
blivit lägre än vad som prognosticerats,
finansiering
men
ändå sammantaget

Behov av ytterligare

lett till ökade totalkostnader.

resurser

Enligt Landstingsförbundet
tyder det mesta
att det framgångsrika
under 1990-talets
hushållningsarbetet
första hälft inte kommer att
kunna upprepas. Även om det finns en betydande potential till fortsatta
inom vården, är det enligt Landstingsförbundet
effektiviseringar
inte
rimligt att tänka sig att resultatet av detta arbete kommer att kunna
täcka det gap mellan behov och resurser som utredningens basscenario
redovisar. Om landstingens planer fullföljs i den takt som balanskraven
förutsätter
vårdens
mindre

gripande

kan det, enligt Landstingsförbundet,
komma att innebära att
kvalitet försärriras. Landstingsförbundet
bedömer det som

troligt

att kvalitetsförsämringen
sätt. Det anses mer sannolikt

sker på ett brett och genomatt den kommer att ske i en
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skala där enskilda

patienter kommer att drabbas av ändrade
vilka sammantaget kommer att leda till
i
svensk
hälsooch sjukvård. Med de restriktioner
standardsänlcning
en
bli ännu svårare att möta
som finns lär det enligt Landstingsförbundet

glidande

prioriteringar

och bedömningar,

de nya förväntningar
och krav som riktas
från patienter och övriga medborgare.
Vidare
medicinskt
eftersom

mot hälso- och sjukvården

påtalas riskerna med ett växande gap mellan vad som är
och tekniskt möjligt att göra och vad ekonomin tillåter,
dessa i sin tur kan leda till att individer som skulle kunna få

behandling,

genom hälso- och sjukvårdens
kunna
detta inom den offentligt
att

bot eller lindring

inte självklart

kommer

insatser
fmansi-

erade vården.

Landstingsförbundet

påtalar också att de ekonomiska
åren innebär att de investeringar

restriktioner-

som behöver
na under de närmaste
och utveckla
göras för att genomföra planerade strukturförändringar
kompetenser riskerar att bli alltför begränsade för att planemas mål
skall kunna uppnås.

Avslutningsvis
påpekar Landstingsförbundet
att den tidigare
bedömningen från våren 1996 angående det ekonomiska läget i allt
kvarstår. Enligt denna är det viktigt att åstadkomma
väsentligt
en
balans i landstingens och kommunernas
ekonomi i enlighet med de
med staten.
planer som överenskommits
Landstingsförbundet
anser emellertid
tillföras

resurser
standardsänkning

dragen

därefter

växten.
Därutöver

behöver
att landstingen
av höjda statsbidrag för att undvika en
i hälso- och sjukvården.Vidare anses att statsbi-

i form
behöver

framhålls

räknas

upp i takt med skatteunderlagstill-

att landstingens arbete med att effektivisera
Det resurstillskott
som staten kan ge genom
ökade statsbidrag avgör enligt bedömningen i vilken grad de närmaste
årens utveckling kommer att påverka hälso- och sjukvårdens kvalitet
och förmåga att tillfredsställa
behov.
befolkningens

vården

måste fortsätta.
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planer

av kommunernas

kostnadsvolym

19964 måste
från februari
bedömning
med 13 miljarder kronor fram till 1999
för att kommunerna
skall uppnå balans i ekonomin. Detta innebär att
konsumtionen
måste minska med i genomsnit
den kommunala
2
procent per år fram till 1999.

Enligt

Kommunförbundets

kommunernas

utgifter

minska

Samtidigt beräknas behoven av kommunala tjänster öka med cirka
1 procent under den aktuella perioden till följd av demografiska
förändringar.
Sammantaget ger detta ett gap mellan ökade behov och
minskade resurser på närmare tre procent om året.
slutas med hjälp av höjda
Gapet kan, enligt Kommunförbundet,
sänkt kvalitet/service
avgifter,
höjd utdebitering,
samt minskade
kostnader genom en ökad produktivitet
och effektivitet.
Kommunerna
själva planerar för en kostnadsminskning
på cirka 1
procent under 1996, vilket är 0,6 procent mer än tidigare planer för år
1995.

I storstäderna

genomsnittliga
kommuntyper

beräknas kostnaderna öka, vilket drar ned den
medan kostnaderna i alla övriga
kostnadsminskningen,
beräknas minska med mellan 1,5 och 3 procent, se figur

10.4.

4 Kommunernas ekonomiska läge Februari 1996. Svenska Kommunförbundet
-
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Landstingens

Figur 10.4 Planerad kostnadstörändring
Procentuell förändring, fasta priser

och kommunernas

i kommunerna under 1996

Storstäder
Förorter
Större städer
Medelstora

städer

Industri kom muner
Landsbygd
Glesbygd

Övriga

De

kostnadsneddragningama
största procentuella
områdena flyktingmottagande,
fritid
gatuförvallning,

planeras

inom

och kultur

samt

vuxenutbildning, vilket är samma mönster som för perioden 1993-1995
med undantag för flyktingmottagande
och vuxenutbildning.
Gymnasieskolan är den verksamhet som klarar sig bäst från neddragningar.
Det område inom vilket

bidragen.

Enligt

kostnaderna

Kommunförbundet

beräknas

beräknas

öka mest är socialkostnaderna öka med

cirka

18 procent under 1996, bl.a. som en följd av nedskärningarna
inom statens transfereringssystem.
När det gäller vård och omsorg beräknas kostnaderna minska med
i genomsnitt 0,4 procent under 1996. Kostnadsminskningama
åstad-

kommer
kommunerna
striktare
behovsbedömning,
lägre
genom
personaltäthet,
lägre servicenivå och färre vikarier m.m. Cirka 40
procent av kommunerna uppger att man förväntar sig ökade kostnader
för vård och omsorg under 1996. Det som åberopas som skäl till ökade
kostnader är ökade löner, ökad vårdtyngd, fler omsorgstagare och nya

gruppboenden.
Vård och omsorg innefattar också bostadstillägg till pensionärer.
Den 1 januari 1995 övertog staten ansvaret för de tidigare kommunala
KBT
fullt ut. Det nuvarande statliga tillägget som
bostadstilläggen
trappas av med ökande inkomst kallas BTP. Den l juli 1995 skärpte
staten

avtrappningen.

Pensionärema

får därmed

mindre

BTP vilket
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avgiftsutryrnmet

för

äldreomsorg.
får kommunerna betala ut kompletterande
finansieras
KKB
helt
BTP kallas
av kommunen. Syftet med detta
som
är att mildra effekterna av sänkta bostadsbidrag för vissa pensionärer.
Kommunerna räknar med att kostnaderna för KKB kommer att uppgå
Under åren 1995-1998

cirka

till

minskning

miljoner

10.4.2

160 miljoner
sedan

kronor

under

1995 då kostnaderna

1996, vilket
för

KKB

är en betydande
till 291

uppgick

kronor.

Utvecklingen

av

antalet

anställda

bedömning behöver antalet anställda i
Enligt Kommunförbundets
kommunerna minska med cirka 30 000 personer huvudmannaskapsförändringar undantagna under perioden 1994-1999 om kommunerna
skall uppnå balans i ekonomin år 1999. Neddragningen bedöms kunna
ske inom ramen för naturlig avgång, dvs. utan att säga upp fast anställd
personal.
planerar för en neddragning på cirka 12 000 personer
för
åren 1996 och 1997. Den beräknade personahninsksammantaget
och
vård
for
ningen
omsorg under de båra åren är drygt 3 000 personer.
Kommunerna

10.4.3

Utvecklingen

av kommunala

avgifter

inkomster kommer ungefär 15 procent
skattefmansierade
För de i huvudsak
avgifter.
verksamheterna står avgifterna för cirka 8 procent av bruttokostnaderna. Den affärsmässiga verksamheten finansieras till nästan 100 procent
av avgifter.
Sjuttio procent av kommunerna har för avsikt att höja avgifterna
Av kommunernas
från kommunala

nuvarande

för år 1996. De planerade
mer än den antagna inflationen
till detta
höjningarna är större än under 1994 och 1995. En förklaring
Kommunförbundet,
att många kommuner under de senaste
är, enligt
och nu bedömer att den
åren gjort stora besparingar i verksamheterna
eller helt
ytterligare,
enda möjligheten
att inte försämra kvaliteten
med

upphöra med verksamheten, är att öka inkomsterna.
De kraftigaste höjningarna beräknas ske inom barnomsorg, äldreomsorg och musikskola. Nya avgifter inom områden som tidigare inte
kommer
varit avgiftsbelagda, t.ex. privat tvätt inom äldreomsorgen,
enligt gällande planer att införas

i drygt 20 procent

av kommunerna.
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10.5

Landstingens

Kommunförbundets

kommunerna
möta

ökade

kommer
krav

på

och kommunernas

bedömning

av

klara

att

att
resurser

hur

till

äldreomsorgen
Svenska Kommunförbundet

har ombetts att inkomma med en bedömning av hur kommunenra kan förmodas klara att möta ökade resursanspråk inom äldreomsorgen
Kommunförbundets
svar redovisas i det
följande.

Resursbehoven

Utredningen konstaterar i avsnitt 5.5.2 att det beräknas finnas ett gap
mellan behov av och tillgängliga resurser för äldreomsorg
som ligger
i storleksordningen 16-17 procent eller 8-8,5 miljarder kronor år 2000.
Beräkningen bygger på att äldreomsorgens andel av intäkterna för den
kommunala verksamheten förblir lika stor som idag. Till den redovisade behovsutvecklingen
skall också läggas att det redan i utgångsläget
finns kvalitetsbrister

som kräver ytterligare resurser för att tillgodose
visar att behovssamt att utredningens expertbedömningar
ökningen i kommunerna är större än vad som följer av en demografisk
behoven

framskrivning
på grund av förändringar
i sjukligheten,
behandlingsmetoder och förändrad vårdpraxis.

förändrade

Kommunförbundet
bedömer att kommunerna
kommer att ställas
inför ett ännu större åtagande inom äldreomsorgen än vad
som följer av
dessa förändringar. Den i allt väsentligt önskvärda utvecklingen mot att
en allt större del av vården och omsorgen bedrivs i öppna former leder,
med nuvarande ansvarsfördelning mellan landsting och kommuner, till
en kraftig förskjutning av uppgifter från landstingen till kommunema.
Om landstingens planer på fortsatta kraftiga reduceringar
av antalet
slutenvårdsplatser inom akutsjukvård och geriatrik genomförs, kommer
behovet av kommunal
rehabilitering
samt vård och omsorg att öka

ytterligare.

Mot denna bakgrund bedömer Kommunförbundet
att gapet
behov och resurser för äldreomsorgen
med en ekonomisk
utveckling enligt utredningens basscenario
sannolikt kommer att ligga
i intervallet 20-25 procent vid sekelskiftet jämfört med förhållandena
mellan

1994.
Kommunerna
har under
1990-talet
bedrivit
ett omfattande
effektiviseringsarbete. Detta har lett till en positiv produktivitetsutveckling under de senaste åren samtidigt som verksamhetens
kvalitet i
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I andra

1990-talets

kommuner
första

hälft

bedöms att nuvarande servicenivå och kvalitet inom äldreomsorgen inte
verksamheten.
kan bibehållas
utan att ytterligare
resurser tillförs
Samtidigt framhålls att det i många kommuner fortfarande torde finnas

möjligheter
följande

äldreomsorg. I det
att få till stånd en mer kostnadseffektiv
redovisas
några områden där fortsatta
effektiviseringar

bedöms kunna ske, se pkt. 1-4 nedan.

Möjliga

effektiviseringar

resurser till dem som
av tillgängliga
behöver mest vård och omsorg har ägt rum under senare år. Trots
ett växande antal äldre har antalet personer som f°ar hjälp minskat
koncentration

En kraftig

samtidigt som den totala arbetsinsatsen ökat kraftigt. Fortfarande
får emellertid knappt 4 av 10 hemtjänstmottagare hjälp under endast
l till 9 timmar per månad, vilket bör betyda att det huvudsakligen
Genom att öka utbudet av service till
är fråga om serviceinsatser.
äldre
den privata marknaden bör hemtjänsten kunna avlastas
och i än högre grad än tidigare

uppgifter

för rehabilitering

Resursema

senare år. Många kommuner
ser, i många fall tillsammans

ägna sig

inom landstingen

omvårdnad.

har minskat

under

utvecklar

nu egna rehabiliteringsresurmed landstingen. En ökad satsning på
hos äldre efter akuta sjukdomstillatt återställa funktionsfönnågan
stånd begränsar behoven av långvariga service- och omvårdnads-

insatser.
har utvecklat

Kommunerna

sin organisation

mot ett ökat inslag av
tydligare
samt uppföljning
av verksamheten. Kommuner
verksamsom systematiskt konkurrensutsätter

resultatenheter,

uppdrag

heten har redovisat engångsbesparingar

i storleksordningen

5- l 0 %.

Genom att öka inslagen av flexibla resurser som dagverksamheter,
i förening med en mer
avlastning, eftervård och rehabilitering
utvecklad

biståndsbedömning

kommuner
fortsatt

och

vårdplanering

har

visat

många

kan förbättras.
Ett
att kostnadseffektiviteten
inom
detta
område
torde
systematiskt utvecklingsarbete

kunna bidra till att fler äldre får rätt insats vid rätt tidpunkt.
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Landstingens

och kommunernas

Förbättrat

stöd till närstående samt utökat samarbete med organisaav olika slag kan påtagligt komplettera och delvis ersätta kommunala insatser. Utökade satsningar
inom detta område torde kunna ge kvalitetsförbättringar
för de äldre
tioner

och medborgarinitiativ

och minskade

resursanspråk

på kommunerna.

Kommunförbundets

bedömningar utgår från genomsnittskommunen.
betonas att förutsättningarna
att klara av att ge god kvalitet
i äldreomsorgen
samtidigt som resurserna minskar varierar mycket
mellan de enskilda kommunerna.
Det finns idag betydande skillnader
Emellertid

i servicenivå,

kostnader

per insats och resurssanunansättning

mellan

kommunema.

Behov av ytterligare

resurser

Kommunförbundet

bedömer att
endast en begränsad del av det
mellan
behov och resurser är möjligt att sluta fram till
gapet
år 2000 genom bättre hushållning med befintliga resurser, även med
mycket ambitiösa utvecklingsprogram. För att förändringsarbete
av det

beskrivna

slag som ovan nämnts skall få genomslag krävs, enligt förbundet, tid
och resurser för utvecklingsarbete. Viktiga medel för att öka utbytet
av
befintliga resurser är satsningar på kompetens- och kvalitetsutveckling.
Inom dessa områden anses investeringar behöva göras.
Enligt Kommunförbundets
uppfattning krävs att ytterligare resurser
tillförs verksamheten om inte servicenivå och kvalitet i äldreomsorgen
skall försämras. Detta skulle i princip kunna ske
genom att kommunermellan sina egna verksamheter,
na omprioriterar
att resurser tillförs
från landstingen, eller att staten tillför ytterligare
resurser.
Kommunförbundet
påpekar att neddragningarna hittills under 1990talet

har varit

kommunala

mindre

inom

verksamheter

äldreomsorgen

än inom

flertalet

andra

eftersom

äldreomsorgen har varit högt
prioriterad.
Emellertid
konstateras att resursanspråken
nu även ökar
för grund- och gymnasieskolan till följd av demografiska förändringar.
Det är endast barnomsorgen som, till följd av befolkningsförändringarna, uppvisar minskande resursbehov.
Utvecklingen
och arbetsmarknadskostnadema
av socialbidragsuppfattas också som mycket oroande för kommunerna eftersom kostnaderna för dessa verksamheter

begränsar kommunernas möjligheter
att bibehålla kvaliteten i skolan, bam- och äldreomsorgen. Kommunförbundet bedömer att det, under förutsättning att inte socialbidragskostnadema fortsätter att öka kraftigt, finns vissa möjligheter
att även
framledes prioritera äldreomsorgen och skolan. Detta skulle emellertid
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endast innebära att verksamheterna ifråga inte skulle behöva vidkännas
lika stora resursneddragningar
som andra kommunala verksamheter.
hälso- och
Kommunförbundet
Vidare påpekar
att landstingens
vård och
sjukvård är funktionellt
nära integrerad med kommunernas
omsorg och att förändrad praxis i landstingens hälso- och sjukvård till
besparingar och förändringar i vårdföljd av nya behandlingsmetoder,
återverkar
åtaganden.
omedelbart
på kommunernas
strukturen
Landstingen anses liksom kommunerna stå inför en svår uppgift de
kommande åren. Kommunförbundet
anser emellertid att det allmänt sett
den hälso- och sjukvård som
finns större möjligheter att effektivisera
kommunala
vård och omsorgen eftersom
bedriver
den
landstingen
än
den senare i huvudsak består av sådan omsorg och omvårdnad som är
svår att rationalisera.
Vidare påpekas att kommunerna
genom sitt
och hälso- och sjukvårdslagen kommer
ansvar enligt socialtjänstlagen
att få bära konsekvenserna
av minskade åtagande ñån landstingens
sida.
Kommunförbundet
är det nödvändigt
att samordningen
vård och omsorg förbättras,
landstingens och kommunernas
och verksamhetsutveckling
såväl vad beträffar verksamhetsplanering
människor.
enskilda
Formema för att
som i det dagliga arbetet kring
bör enligt
gemensamt prioritera resurser över huvudmannagränsema

Enligt

mellan

Kommunförbundet

utvecklas.

Statens bidrag

till

kommunerna

har sedan 1993 varit

nominellt

Som ett led i saneringen av statens finanser har under
en rad åtgärder genomförts som minskat kommunernas
på
och ökat utgifterna. Härigenom har omvandlingstrycket

oförändrade.
1990-talet
inkomster

de kommunala
också

verksamheterna

bidragit

till

en kraftig

blivit mycket starkt. Detta tryck har
inom flera
produktivitetsförbättring

verksamhetsområden.
är det viktigt att effektiviseringsarbetet
betonas att det finns en överhängande risk för att
kan
och servicenivå
inom äldreomsorgen
försämringar
av kvalitet
komma att begränsa medborgarnas tilltro till det offentliga systemets
möjligheter
att ge god vård och omsorg. I detta läge är det, enligt

Enligt

fortsätter.

Kommunförbundet

Samtidigt

nödvändigt
att statens bidrag till kommunerna
med
till hur demografiska
förändringar
hänsyn
upp
påverkar kommunernas verksamhet. Förbundet understryker att även
kommer ett betydande
med en sådan uppräkning
av statsbidraget
omvandlingstryck
att kvarstå mot kommunerna.
Kommunförbundet,

årligen

räknas
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1

l

Uppdraget

i det nu aktuella betänkandet
är enligt direktiven
att
analysera och bedöma de krav på resurser som framför allt den demografiska utvecklingen i kombination med medicintekni sk utveckling kan
komma att ställa
hälso- och sjukvården under perioden fram till år
2010. Omvårdnadsarbetets
betydelse för kvaliteten bör särskilt beak-

Uppdraget

tas.
Kommittén

har vidare att beakta de beslut som riksdagen fattar om
för skattefmansierad
kommunal
utrymmet

det samhällsekonomiska
verksamhet.

I de allmänna utgångspunktema för kommitténs
uppdrag framhålls
hälsooch
sjukvården
att
är av grundläggande betydelse för välfärden
och människors trygghet. Principema om en solidariskt finansierad och
rättvist fördelad hälso- och sjukvård är centrala inslag i den generella

välfärdspolitiken och måste hävdas även i ekonomiskt kärva tider. Det
skall enligt regeringen vara en självklarhet för varje individ att det finns
en hälso- och sjukvård av god kvalitet och att den som är sjuk skall
den vård och omsorg
ekonomi.

han eller hon behöver

oberoende

av sin egen

Samtidigt framhålls bl.a. att svensk hälso- och sjukvård står inför
stora utmaningar. Den medicinska forskningen skapar nya möjligheter
att behandla sjukdomar, särskilt i den växande gruppen äldre, samtidigt
restriktionema
skärps. Detta ställer höga
som de samhällsekonomiska
krav
fortsatta åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten
liksom på
den politiska
processen när det gäller att åstadkomma
en folklig
förankring för de grundläggande prioriteringarna.
Kraven skärps också
på en öppen dialog mellan politiker, administratörer
och de som arbetar
i hälso- och sjukvården i syfte att utveckla verksamheten och hushålla
med begränsade resurser.
Dagens system med landsting och kommuner som finansiärer och
tillhandahållare av hälso- och sjukvården skapar enligt regeringen goda
förutsättningar
krav på såväl kostnadskontroll
att tillgodose
och
kostnadseffektivitet
styrning, insyn och kontroll.
som demokratisk
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för
älvstyrelseorgan
Enligt regeringen finns det behov av regionala
Vidare bör kommunerna
hälso- och sjukvården även i fortsättningen.
liksom nu bör vara huvudmän för en del av sjukvården. Regeringen

överväganden och
mot den bakgrunden fast att kommitténs
skall utgå från dagens system med landsting och kommuner
av hälso- och sjukvård.
som finansiärer och tillhandahållare

lägger

förslag

11.2

Bakgrund

Hälso- och sjukvården växte relativt snabbare än andra samhällssektorer under 1960- och 1970-talet. Under 1980-talet ställdes successivt
krav
att hälso- och sjukvården skulle vara i balans med utvecklingen
Under 1990-talet skärptes kraven
inom den Övriga samhällsekonomin.
ytterligare på grund av den svenska ekonomins tillbakagång.
till den snabba expansionen av hälsoDet finns flera förklaringar
och sjukvården under de senaste decennierna. En viktig förklaring
är
och att
finansiering
målsättningar
sjukvårdspolitiska
om solidarisk
En
samtliga medborgare skall få del av sjukvården på lika villkor.
är medicinska framsteg som har gjort
arman och lika viktig förklaring
det möjligt att behandla många tillstånd som tidigare inte varit tillgängliga för medicinsk behandling. Förbättrad tillgänglighet och befolkningliksom att
ens berättigade tilltro till sjukvårdens ökade möjligheter

befolkningen
förklaringar.

har ökat och att svenska folket har blivit äldre är andra
invånare som var 80 år och äldre ökade under
från cirka 140 000 till cirka 390 000 och
1960-1990

Antalet

tidsperioden
Sverige hade därmed

världens

äldsta

befolkning.

Vårdeñerfrågan,

åldrarna, ökade mycket kraftigt under samma
även ålderstandardiserat. Urbaniseringen och den minskande
andelen hemarbetande kvinnor har också haft betydelse för expansio-

särskilt

i de högsta

tidsperiod,

nen.
Hälso- och sjukvården har under de gångna decennierna kommit att
i
ta anspråk en växande andel av resurserna i den totala sarnhällsekonomin. Sektom
stimulans

har emellertid

också kommit

för samhällsekonomin.

att spela en viktig roll som
Hit hör den självklara och viktiga

uppgiften att återställa arbetsförmågan hos människor i arbetsför ålder
som drabbats av sjukdom eller skada liksom att förebygga sjukdomar
eller skador som annars skulle ha lett till nedsatt eller förlorad fonnåga
till produktivt
arbete. Hälso- och sjukvården är i grunden humanitär
och utgår från att alla människor
personliga egenskaper och funktioner

har ett lika värde oberoende av
i samhället. Sjukvården skall från

SOU
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Kommitténs

överväganden

denna vaärderingsbas hjälpa sjuka människor och därvid beakta varje
människas rätt till integritet och självbestämmande.
Hälso- och sjukvården är också en mycket betydelsefull
del av
svensk arbetsmarknad,
inte minst för kvinnor. Sektorns betydelse för
sysselsättningen är också viktig i ett regionalpolitiskt
perspektiv genom
sin geografiska spridning i landets olika delar. Detta har stor betydelse
för regioner med svagt utvecklat näringsliv, där sjukvården inte bara
har skapat arbetstillfällen
utan också har en indirekt effekt på sysselsättningen inom andra näringar. Genom den utbyggnad som skett av
vårdcentraler,
lokala sjukhem och sjukhus har denna effekt ytterligare
förstärkts.

Hälso- och sjukvården har således betydelse både när det
gäller att upprätthålla den inhemska efterfrågan och att stödja näringslivets hemmamarknad. Verksamheten spelar också
en viktig roll för den
svenska exportindustrin.
Det gäller inte minst för svensk läkemedelsindustri, vars framgångar på världsmarknaden till stor del beror på det
samarbete som utvecklats med olika medicinska forskningsinstitutioner, som i sin tur haft möjligheter till nära samverkan med kvalitativt
högtstående vård och behandling.
Den långsiktiga utvecklingen av sjukvårdskostnadema
i Sverige har
inte påtagligt skilt sig från den i andra OECD-länder
med den
skillnaden att Sverige både expanderat och stramat
sjukvårdskostnaderna i en snabbare takt. Under senare delen av 1970-talet och början
av 1980-talet fortsatte den snabba kostnadsökningen i Sverige medan
de flesta andra länder bromsade in. I praktiken innebär detta att de
flesta

andra länder under den perioden var snabbare med att vidta
åtgärder för att anpassa sjukvårdskostnadema
till den ekonomiska
utvecklingen än Sverige. Den svenska utvecklingen under den aktuella
perioden förklaras bl.a. av den överbryggningspolitik
som fördes, dvs.
den politiska målsättningen att
offentlig
stimulera
expansion
genom
ekonomin i en internationell
lågkonjunktur
för att motverka arbetslöshet. Efter 1982 avviker Sverige från det internationella
mönstret genom
att ökningstakten i sjukvårdskostnadema varit lägre än i de flesta andra
OECD-länder.
Efter 1992 avviker Sverige från de flesta andra länder
både som andel av BNP och
genom att minska sjukvårdskostnadema
realt Mellan 1992 och 1994, dvs. efter Ädelrefonnen, sjönk utgifterna
med cirka 2 procent eller drygt 2 miljarder kronor.
Som tidigare konstaterats kap. 2 ligger Sveriges utgifter för hälsooch sjukvård mätt som andel av BNP
numera i nivå med övriga
nordiska

länders och något över Storbritanniens,
men väsentligt lägre
En jämförelse
än Tysklands.
per-capitaav köpskraftskorrigerade
utgifter för hälso- och sjukvården i ett antal OECD-länder
visar som

framgår av figur 11.1 att Sverige tillhör
satsar minst på sjukvård.

de länder som för närvarande

och
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Figur 11.1 Utgifter för hälso- och sjukvård i några OECD-länder
US$ per capita korrigerad för skillnader i köpkrañ s.k. köpkrañspariteter, PPP
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anställda

Antalet
talet,

antalet

liksom

Därefter

l990-talet.

i sjukvården

att öka under hela 1980kom i början av
Trendbrottet
anställda minskat varje år. Antalet
fortsatte

arbetade timmar.
har antalet

är emellertid i stort sett oförändrat. Sverige
har ungefär lika många läkare anställda per 1 000 invånare som
Schweiz, Danmark och Frankrike
men betydligt fler än USA och
andra länder har Sverige få
med
de
flesta
Jämfört
Storbritannien.
läkare och sjuksköterskor

samt korta medelvårdtider.
ökade antalet årsarbetare
Inom äldre- och handikappomsorgen
mellan 1986 och 1994 med cirka 23 000 korrigerat för effekterna av
läkarbesök

och vårdplatser

och sjuksköterskor har ökat
Antalet undersköterskor
minskat. Även antalet
efter Ädelrefonnen, medan antalet vårdbiträden

Ädelreformen.
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arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ökat i takt med att kommunerna
byggt upp egna rehabiliteringsresurser
se avsnitt 2.7.4.
Det finns inga säkra underlag för att bedöma på vilket sätt kvaliteten har påverkats av den omvandling som hälso- och sjukvården och
äldreomsorgen genomgått under l990-talet.
Kommittén
kan konstatera
och äldreomsorgen har visat prov på mycket stor
att sjukvården
anpassningsförmåga
toriska

förändringar

och att effekterna
som genomförts

av de refonner och organisatill stora delar är positiva.
utvärdering av Ädelrefonnen
och

Samtidigt visar bl.a. Socialstyrelsens
de expertbedömningar som gjorts inom ramen för HSU:s arbete
att
det finns brister i sjukvården såväl i landstingen som i kommunerna.
Bedömrringarna av landstingens och kommunernas möjligheter att leva
upp till de nationella målen för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen måste göras mot den bakgrunden.
Saneringen av de offentliga finanserna ställer krav på fortsatta
resursminskningar under kommande
både i landsting och kommuner.
Som ett led i detta kommer antalet anställda i vårdsektom att bli färre.
Samtidigt växer kraven på vård och omsorg eftersom befolkningen ökar
och andelen mycket gamla blir fler. Detta skärper kraven på fortsatta
åtgärder för att ta vara på de rationaliseringsmöjligheter
som finns.
Svårighetema att uppnå rationaliseringsvinster
som kan uppväga de
nedskärningar som landsting och kommuner planerar för under kommande år skall emellertid inte underskattas.
Kommittén

kan konstatera att problemen for den svenska hälso- och
från samhällsekonomisk
synpunkt inte längre kan sägas
kostnadsnivån
i sig, som numera är låg i ett internationellt

sjukvården
vara
perspektiv.

Det samma torde gälla i fråga om kommunernas
äldretill
ålderstrukturen,
hänsyn
den
internationellt
tar
omsorg om man
sett
mycket höga kvinnliga förvärvsfrekvensen
och det förhållandet
att
Ädelrefonnen har medfört att
en betydande del av vården av de gamla
har förts över på kommunerna.
Det grundläggande
problemet inför
2000-talet är hur hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna
tillförsäkras
en långsiktigt stabil finansiering som säkerställer att de
nationella målen för verksamheten
förtroende

för verksamheten

kan uppfyllas och att allmänhetens
kan bibehållas. På kort sikt, dvs. före

sekelskiftet,
domineras fmansieringsproblemen
av saneringen av de
offentliga ñnansema. På lång sikt är problemet hur utvecklingen inom
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna harmoniseras
med den samhällsekonomiska
utvecklingen.
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Baskalkylema

Landstingens

kostnader

SOU

analyser

för hälso-

av

1996: 163

resursbehoven

och sjukvården,

exklusive

tand-

varav 71,7 miljarder
och 19,3 miljarder kronor primär-

1994 till 91 miljarder kronor,

vården, upppgick

avsåg läns- och regionssjukvården
vården.
Genom Ädelrefonnen

överflyttades en betydande del av hälso- och
Därför ingår även den
sjukvården ñån landstingen till kommunerna.
i kommitténs
bedömning
hälso- och sjukvården
kommunala
av
resursbehoven.
Eftersom hälso- och sjukvården i kommunerna
är
samordnade och integrerade med de sociala insatserna för de äldre har
det inte varit möjigt för HSU 2000 att avgränsa kostnaderna för den del
av verksamheten som är hälso- och sjukvård från de sociala insatserna
i komför äldreomsorgen
De totala kostnadema
kronor.
år
till
53
miljarder
1994
uppgick
knappt
munema
Kommitténs
analyser av resursbehoven tar sin utgångspunkt i en
s.k. baskalkyl. I denna antas landstingens respektive kommunernas
framtida utgiñer for vård och omsorg motsvara de krav
resurser som
följer av den demografiska utvecklingen fram till år 2010. En demografisk framskrivning bygger
att framtidens hälso- och sjukvård bedrivs
i äldreomsorgen.

på samma sätt och till samma kostnad per capita som i dag och visar
i befolkningens storlek, ålderssammansättning
enbart på förändringar
och dödlighet och bortser från alla andra faktorer som kan påverka
utvecklingen.
Baskalkylen innehåller också en prognos om hur det reala utrymmet
konsurntionsför landstingens respektive kommunernas konsumtion
kan komma att utvecklas fram till
2010. Denna prognos
volym
baseras i huvudsak på regeringens antaganden om den ekonomiska
tillväxten samt det aviserade kravet på en kommunal ekonomi i balans
före sekelskiftet.
nominellt

Statsbidragen och skattesatserna har antagits vara
har antagits
under hela perioden. Avgifterna

oförändrade

följa den allmärma

prisutvecklingen.

En demografisk
hälso-

framskrivning
och sjukvård

innebär

att kraven på resurser för
ökar med 5-6 procent fram till

landstingens
Om man ställer de demografiskt betingade kraven på framtida
för landstingskommunal
utrymmet
mot det beräknade
resurser
2010.

och antar att hälso- och
under planeringsperioden
finner
sjukvården behåller sin relativa andel av landstingens intäkter
behov
det
successivt
mellan
och
uppstår
ett
resurser se
gap
man att
omkring 8 procent
figur 11.2. Gapet är störst omkring sekelskiftet

konsumtion
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eller

7 miljarder kronor. Under perioden 2001-2010
beräknas gapet
sjunka med knappt l miljard kronor. Gapet blir större om Landstingsforbundets prognoser vad beträffar landstingens intäkter slår in.
Skillnaden
med basscenariot
jämfört
beror i huvudsak
på olika

bedömningar beträffande
samt effekterna

nivån på de specialdestinerade statsbidragen
löner och priser över tiden.

av förändrade

Figur 11.2 Behov och resurser inom hälso- och sjukvården 1994 2010
Index där l994l00
varje procentenhet motsvarar cirka 900 miljoner kronor
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Resurser

Lf

En demografisk
framskrivning
innebär att kraven på resurser för
kommunernas
äldreomsorg ökar med drygt 19 procent till
2010.
Om man ställer de demografiskt
betingade resursanspråken mot det
beräknade

för kommunal
konsumtion
under planeringsutrymmet
och antar att äldreomsorgen behåller sin relativa andel
peioden
av
kommunernas
intäkter
finner man att det successivt uppstår ett
växande gap mellan behov och resurser se figur 11.3. År 2000
beräknas det demografiskt betingade gapet uppgå till 16 procent eller
8 miljarder kronor. Under perioden
miljarder kronor 24 procent.

2001-2010

ökar gapet till totalt
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Figur 11.3 Behov och resurser inom äldreomsorgen 1994 - 2010
Index där 1994100 procent varje procentenhet motsvarar cirka 500 miljoner kronor
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i backspegeln kan konstateras
att demografiska
kraven på framtida
oftast skulle ha underskattat
resurser för hälso- och sjukvården. Att kostnadema ökat förklaras till
med en ökad andel äldre i
ålderstruktur
stor del av en förändrad
de
åldersrelaterade
sjukdomarna ökar.
medför
befolkningen
att
som
Om

man

tittar

framskrivningar

har emellertid spelat en mer avgörande roll
Medicinska landvinningar
ålderssammansättning.
för kostnadsutveoklingen
än befolkningens
Medicinska framsteg medför ofta högre kvalitet och bättre utfall mätt
i överlevnad och livskvalitet
men till priset av avsevärda kostnadsvarit mer
har befolkningsutvecklingen
För äldreomsorgen
Ädelreformen
har emellertid en betydande del
utslagsgivande. Genom

ökningar.

av sjukvården för de äldre förts över till kommunerna, vilket påverkar
både när det gäller
relevansen av de demografiska ñamskrivningama
och kommunernas
äldreomsorg
hälso- och sjukvården i landstingen
inför

2010.
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Prognoserna om det ekonomiska utrymmet för hälso- och sjukvård
kort sikt än
respektive äldreomsorg är säkrare
lång sikt. Storleken
på gapen mellan behov och tillgängliga resurser kommer att styras av
bl.a. de politiska beslut som kommer att fattas under perioden när det
gäller skatter, statsbidrag och avgifter men är i ännu högre grad
beroende

Med en bättre
utvecldingen.
av den samhällsekonomiska
samhällsekonomisk
tillväxt
och lägre arbetslöshet
än den antagna
minskar
går i motsatt riktning blir gapen
gapen. Om utvecklingen
större.

11.3.2

Demografi,

sjuklighet,

och vårdkostnader

inför

medicinsk
år 2010

utveckling
enligt

expertbedömningama
Utvecklingen
de nya möjligav sjukligheten i befolkningen -liksom
heter som den medicinska utvecklingen skapar
har stor betydelse för
kraven på resurser för vård och omsorg. HSU 2000 har tillsammans
med flera av Sveriges mest framstående medicinska experter lagt ner
arbete
ett omfattande
att analysera de krav på resurser som
den
och medicinska utvecklingen såväl vad
demografiska
genereras av
beträffar de stora folksjukdomama
i övrigt.
som sjukdomspanoramat

Tyngdpunkten

i bedömningarna

ligger

i enlighet

med direktiven

sjukdomar

som främst drabbar äldre människor.
Behovet av hälso- och sjukvård varierar mellan individer och under
livscykeln.
Hälsan är
och risken att
ämt fördelad i befolkningen
drabbas av sjukdom ökar starkt med stigande ålder. Individer
med
kroniska

och långvariga
har särskilt
sjukdomar
stora behov av
sjukvård. Det samma gäller de flesta av oss vad avser livets slutskede.
Under ett kalenderår tar drygt 10 procent av befolkningen i anspråk
cirka 50 procent av landstingens resurser för hälso- och sjukvård. Det
gäller kostnader för vården i livet slutskede
cirka l procent av
befolkningen dör varje år samt vården av patienter med en eller flera
kroniska sjukdomar eller höftfraldur. Hälso- och sjukvårdskostnadema
för övriga 90 procent av befolkningen handlar i stor utsträckning om
och förlossningar, förkylning
och öroninflammationer,
ont i
högt
blodtryck
sårskador,
frakturer
och
förgiftningar.
samt
ryggen,
Ädelrefonnen har medfört att vården i livets slutskede när det gäller
de äldsta i stor utsträckning forts över från sjukvården i landstingen till

graviditet

1 Hjäxt-kärlsjukdomar,
cancer, diabetes, inflammatoriska ledsjukdomar, astma
och kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt schizofreni och övriga psykoser.

och
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äldreomsorg.

18 procent eller 9 miljarder
Demensvården
kostnader.

1996: 163

i livets slutskede svarar för drygt
av den kommunala äldreomsorgens

Vården
kronor

är numera i allt väsentligt kommunernas
ansvar. Kostnaderna för vården av äldre med svår eller måttlig demens
beräknas motsvara cirka
med annan sjuklighet
ofta i kombination
40 procent av de totala kostnaderna för äldreomsorgen. Cancer, särskilt

i livets slutskede, och stroke är andra sjukdomar som i stor utsträckning
tas om hand inom äldreomsorgen.
De expertbedömningar
som gjorts inom ramen för kommitténs
arbete tar hänsyn till utvecklingen av sjukligheten i befolkningen
samt
kostnadsölmingar
respektive
de rationaliseringsmöjligheter
som nya
medicinska metoder och en förändrad vårdstruktur
ger. De tar också
hänsyn till de brister som för närvarande finns inom vissa delar av

sjukvården.
Bedömningarna tyder
att de sjukdomar - inklusive vården i livets
den största andelen av hälso- och
i
i
anspråk
slutskede
dag
tar
- som
sjukvårdens respektive äldreomsorgens
resurser kommer att kräva
framstegen
De medicinska
betydande resurser i även i ñamtiden.
och
medför att allt fler patienter överlever akuta sjukdomstillstånd
ñmktionsförlivskvalitet
och
förbättrad
ökad
med
kroniska sjukdomar
måga. Det innebär samtidigt att många patienter riskerar att återin-

sjukna i samma sjukdom och drabbas av ytterligare någon kronisk
sjukdom som kräver vård och omsorg. Sjukvården och äldreomsorgen
kommer därför i ökad utsträckning
att ställas inför uppgiften att ta
hand om äldre människor med en eller flera kroniska sjukdomar med
långa sjukdomsförlopp.

Några
bedöms

avgörande
inte inträffa

förändringar

i övrigt
i sjukdomspanoramat
Svenska folket har i

under planeringsperioden.

många avseenden förbättrat sina levnadsvanor och därigenom minskat
riskerna för sjukdom och för tidig död. Främst gäller detta att allt färre,
har också förbättrats.
röker. Kostvanoma
både män och kvinnor,
i hälsa ökar
Oroande trender är emellertid att de sociala skillnaderna
och att kvinnors hälsa inte utvecklas lika gynnsamt som märmens. Erfarenheterna
från Danmark och den kunskap som finns om redan
inträffade förändringar i riskpanorarnat i Sverige talar för att man inte
för given. Den höga arbetskan ta en fortsatt positiv hälsoutveckling
lösheten är enligt många företrädare inom folkhälsoområdet
ett av de
sociala
således
för
de
folkhälsan.
talar
Mycket
att
största hotet mot
i hälsa kommer att öka om de sociala klyftorna i samhället
ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar på en fortsatt hög nivå.
bedöms medföra ökade
En fortsatt dynamisk medicinsk utveckling
skillnaderna

och läkebåde kinirgiska
krav på resurser. Nya behandlingsmetoder,
medel, som gör det möjligt att behandla sjukdomar som inte tidigare
var behandlingsbara kommer att introduceras liksom mer skonsamma
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behandlingsmetoder som vidgar indikationema
för behandling. Framsteg inom medicinsk teknologi medför emellertid också att billigare och
mer effektiva behandlingsmetoder ersätter mindre effektiva och skapar
förutsättningar för en fortsatt strukturomvandling
inom sjukvården och
äldreomsorgen.
Vårdtidema

på sjukhus bedöms fortsätta att minska för i stort sett
varje sjukdomsgmpp. Patienter som i dag sköts i Specialistvård bedöms
i ökad utsträckning
kunna tas om hand inom primärvården
och i de
särskilda
boendefonnema
i kommunerna.
Primärvårdsoch sjukhusansluten
förväntas
hemsjukvård
expandera på slutenvårdens
bekostnad. Den dagkirugiska och dagmedicinska vården bedöms kunna
byggas ut ytterligare.
Sammantaget tyder expertbedömningama
att behovet av resurser
för hälso- och sjukvård i landstingssektorn
skulle kunna ligga i linje
med vad som följer av en demografisk framskrivning.
Kraven på resurser iör de äldre bedöms öka mer än vad som genereras av en demografisk framskrivning.
Denna bedömning baseras bl.a. på att vissa
kroniska sjukdomar ökar mer än vad som följer av
en demografisk
framskrivning och att det finns bristeri sjukvården, framför allt när det
gäller landstingens medicinska insatser i den kommunala sjukvården
och växande köer som behöver åtgärdas. De ökade resurskraven för de
äldre bedöms emellertid kunna uppvägas av att kraven på resurser för

åldersgruppen 15-64
kan bli lägre än vad som följer av en demograñsk framskrivning. Den bedömningen baseras på att de möjligheter till
strukturomvandling
och ett effektivare resursutnyttjande
som bl.a. ny
medicinsk teknologi ger tas till vara.
Hälso- och sjukvården i landstingen och den kommunala
kärl. Utvecklingen
är kommunicerande
mot mer öppna
ställer ökade krav på kvalificerade
medicinska insatser och
ikommunemas
äldreomsorg. En bättre samverkan mellan

sjukvården
vårdfonner
omvårdnad

kommuner
och landsting och en ändamålsenlig resursfördelning
kan bidra till att
de samlade resurserna för vård och omsorg i landsting och kommuner
kan användas effektivare
med högre vårdkvalitet
som resultat. De
expertbedömningar som gjorts i fråga om vården i livets slutskede och
de sjukdomar som drabbar äldre människor tyder på att en demografxsk

framskrivning

för äldreomsorgen
underskattar
de
av kostnaderna
kraven på resurser. Resursema och kompetensen för vården
i livets slutskede i kommunerna är bristfälliga och behöver förstärkas.

framtida

Vården av äldre patienter
kommunala
äldreomsorgen
stroke och höñfraktur.
resurser

skrivning.

i kommunerna

med cancer kräver ökade resurser i den
liksom rehabiliteringen
av patienter med
Demensvården kan också komma att kräva mer
än vad som följer

av en demografisk

fram-

och
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och sammanfattar
Expertbedömningama
är mycket kvalificerade
sjukdomar.
kunskapsläget när det gäller våra vanligast förekommande
inget annat underlag som kan ge mer
Det finns enligt kommittén
hållpunkter för bedömningar-na av de framtida kraven
tillförlitliga
och sjukvård i landsting och kommuner. Trots detta
hälsofor
resurser
tolkas med en viss
måste det samlade resultatet av bedömningama
mellan
olika
försiktighet. Polariseringen i hälsa
grupper i befolkningen
om de sociala klyftorna ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå, vilket i så fall medför att kraven
resurser blir större än vad som följer av en demografisk framskrivning.
Andra faktorer kan verka i motsatt riktning. Den medicinska utveck-

ökar sannolikt

lingen är mycket snabb och svår att förutsäga. Medicinska forskningsvid en eller
genombrott som innebär effektivare behandlingsmetoder
sådana
eller vacciner som förebygger
flera stora folksjukdomar
framtida
de
konsekvenser
för
kunna
få
skulle
sjukdomar
stora
resurslcraven. Sådan forskning pågår både i Sverige och i andra länder
kommer att inträffa
och det kan inte uteslutas att forskningsgenombrott
under

planeringsperioden.

Andra

forskningsgenombrott

kan verka i

motsatt riktning och leda till ökade resurskrav.
skulle kunna dämpa kraven
En mer offensiv folkhälsopolitik
insatserna
och
för
vård
ger avsedda effekter.
omsorg om
resurser
Regeringen beslutade i december 1995 att tillkalla en parlamentarisk
kommitté S 1995: 14 med uppgift att utarbeta förslag till nationella
Målen skall vara vägledande för samhällets
insatser for att främja folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker
sjuklighet
samt förhindra förtida och undvikbar funktionsnedsättning,
volym
för år 1997 prop. 1996/97:
och död. Av budgetpropositionen

mål for hälsoutvecklingen.

kommer att påbörjas inom kort. I
framgår att utredningsarbetet
propositionen framhålls också att hälso- och sjukvårdssektom har en
viktig uppgift när det gäller att undersöka och klarlägga samband
mellan bl.a. arbetslöshet och hälsorisker för att ge underlag för andra
Regeringen
samhällssektorers
agerande ur ett folkhälsoperspektiv.
4

att folkhälsoarbetet måste intensifieras och tydligare inriktas
strukturella insatser i forsta hand riktade mot den del av befolkningI uppdraget till HSU 2000
en som är utsatt for de största hälsoriskema.
ingår bl.a. att definiera hälso- och sjukvårdens ansvar för folkhälsoframhåller

och
arbetet och överväga hur samverkan mellan olika sarnhällssektorer
aktörer kan förbättras. Kommittén avser att redovisa sina överväganden
och förslag med anledning av det uppdraget i anslutning till slutsom skall redovisas senast den l april 1997.
Till svårigheterna när det gäller bedömningar av de framtida kraven
hör framför allt att bedöma
resurser för sjukvården i kommunerna
ökade resurser kan kompenseras
och kvantifiera i vilken mån kraven
inom
och/eller besparingar
resursutnyttjande
genom ett effektivare

betänkandet,
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andra delar av äldreomsorgen. Till bilden hör också att avgiftsintäkterkommer
i äldreomna ökar till följd av att allt fler ATP-pensionärer
sorgen samtidigt som andelen pensionärer utan ATP blir färre. Det
förhållandet
pensionärer
kommer att ha bättre
att morgondagens
inkomstförhållanden
kommer

1l.3.3

än dagens bidrar således i sig till att avgifterna
att lämna något större bidrag till finansieringen på längre sikt.

strukturomvandling

och

verksamhetsutveckling
Under

de senaste åren har landstingen påbörjat
förändra sjukvårdsstmlcturen
i mer genomgripande
Det arbetet fortsätter under kommande år och berör
och sjukvården. Förutom fortsatta minskningar av

ett arbete med att
former än tidigare.
alla delar av hälsoantalet vårdplatser

vid akutsjukhusen förändras fördelningen
av uppgifter mellan sjukhusen samt mellan sjukhusen, den öppna specialistvården
utanför
sjukhus, primärvården och de särskilda boendeformema
i kommunema.
I förändringsarbetet

ingår också ett mer flödesorienterat
synsätt utifrån
perspektiv med betoning på vårdkedjor och vårdprogram.
Enligt kommittén är en fortsatt strukturomvandling
och systematisk
verksamhetsutveckling med utnyttj ande av ny kostnadsbesparande teknologi och en bättre infonnationsförsöijning
av stor betydelse för möjlighetema att använda de samlade resurserna effektivare i hälso- och
sjukvården inför 2000-talet.
patientens

Förändringar

av vårdstrukturen

Motiven

för förändringar av vårdstrukturen
är uppenbara. Under 1990har mer än var femte vårdplats försvunnit
i akutsjukvården
samtidigt
antalet
i
akutsjukhus
det närmaste är oförändrat.
som
Ytterligare vårdplatser kommer att försvinna under kommande år sam-

talet

tidigt som vården i allt större utsträckning ges i olika öppna former och
i patientens
eget hem. En konsekvens
är att
av den utvecklingen
organisationen
den
slutna
vård
blir
kvar
måste
omprövas.
av
som
blir också mer intensifierad
Sjukhusvården
och specialiserad.
kan uppnås genom sammanslagningar
Rationaliseringsvinster
av kliniker med likartat innehåll och genom andra uppluckringar
av klinikoch allvårdsavdelningar.
gränser Centrumbildningar
Kvalitetsoch effektivitetsskäl
kan vara motiv för att överväga en
fördelning
mellan sjukhus och en samverkan i
av arbetsuppgifter
nätverk bland sjukhusen i stället för att varje sjukhus erbjuder ett komplett sortiment vårdtjänster. Ökade krav ställs också på sådant sam-
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arbete över de nuvarande landstings gränserna och en starkare regional
vårdstruktur.
samordning för att uppnå en kostnadseffektiv
Utvecklingen
av medicinsk teknologi kommer att göra det möjligt
till många
och behandlingsformer
att sprida vissa undersökningssjukhus. Samtidigt ställs krav på att dyrbar apparatur och behandling
av ovanliga sjukdomar koncentreras med hänsyn till kvalitet, säkerhet
och kostnader. Av samma skäl kan det vara motiverat att i ökad utSäkerhet
sträckning göra en profilering mellan universitetssjukhusen.
och kvalitet anförs från vissa håll som skäl för koncentration
även av

sjukdomar. Var gränserna skall sättas för koncentration respektive spridning råder det delade meningar om i professionen.
tyder på att man kan förutse en ökad spänning
Expertbedönmingarna
mindre

ovanliga

i bedömningarna av värdet av centralisering respektive decentralisering
forskpå flera områden. Den snabba utvecklingen inom biomedicinsk
kan få stor betydelse för
ning och inte minst informationsteknologi
dessa värderingar framöver. Patientemas önskemål om närhet till sjukliksom hänsynen till
vård talar mot en alltför långt driven centralisering
del av hälso- och
betydande
närstående.
förhållandet
Det
att en

sjukvårdens resurser tas i anspråk för behandling av patienter med en
eller flera kroniska sjukdomar med långa sjukdomsförlopp
är andra
i bedömningama.
Enligt kommittén bör pafaktorer som bör vägas
tienternas behov komma in starkare än i dag när den framtida sjukvårdsstrulcturen

utformas.

underlaget för bedömningar av stordriftsfördelar
av
vissa
koncentrera
är
att
typer av vårdtjänster till vissa vårdenheter
mycket svagt. Studierna är få och utländska med de begränsningar det
De
innebär när resultaten skall översättas till svenska förhållanden.
Det empiriska

antyder att lägst produktionskosmader
studier som finns tillgängliga
uppnås med relativt stora och specialiserade sjukhus. Data som använts
skillnader
och kvalitativa
bristfälliga
i dessa studier är emellertid
mellan olika alternativ har inte fullt ut beaktats
Förutsättningarna
till följd av att ny teknologi introducerats.
ändras också kontinuerligt
Ett exempel är den snabba utvecklingen inom informationsteknologi
minskar betydelsen
och telernedicin. Möjligheten till distansdiagnostik
kan via
av geografiska avstånd. Det lilla sjukhuset eller vårdcentralen
informationsoch bildöverföring
till specialister vid akutsjukhuset få

hjälp med kvalificerad

diagnostik

och behandling.

Andra

möjligheter

på distans i hemmet och
som öppnas är avancerad patientövervakning
i den kommunala sjukvården.
på de särskilda boendefonnema

2 Anell A Claesson R, Svenska sjuhus för och
nu: Ekonomsika aspekter på
struktur, politik och framtida förutsättningar, IHE, Rapport beställd av och
publicerad inom ramen för Landstingsförbundets strukturprogam, 1995
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Modern

kan således komma att få stor
informationsteknologi
betydelse för den framtida
vårdstrukturen.
Patienten kan i ökad
utsträckning få tillgång till Specialistvård på närsjukhuset, i hemmet
och i det särskilda boendet.

Med förbättrade

sarnarbetsrutiner,

gemen-

samma vårdprogram, utbildning och telemedicin bör en betydande del
av sjukhusens öppna vård kunna föras över till primärvården som får
med mer av specialistkonsultationer
och
ett delvis nytt innehåll
specialistlledd behandling lokalt.
En smikturomvandling
är också angelägen inom den kommunla
äldreomsorgen
genom insatser som så långt möjligt ersätter dyra
med mer kostnadseffektiva
omsorgsfonner
alternativ. Som Kommunförbundet

framhåller se avsnitt 10.6 handlar det bl.a. om att öka inslagen av flexibla resurser som olika former av dagvård, avlastning,
eftervård
och rehabilitering
i kombination
med en mer utvecklad
biståndsbedönaning och vårdplanering.

Strukturomvandlingen
Strukturomvandlingen
steringar i personal-

har också en kostnadssida
i sjukvården

ställer

också stora krav på inveliksom på kapitalini landsting och kommuner behöver

och kompetensutveckling

vesteringar.

Sjukvårdspersonalen
ny kompetens som är anpassad till de förändrade
arbetsuppgifterna i morgondagens sjukvård.
Ny teknologi och nya system för infonnationsförsörjning
är som
nämnts andra strategiska inslag i Strukturomvandlingen
i sjukvården,
vilketi sin tur kräver stora investeringar under de närmaste åren. I sammanhanget bör framhållas att Strukturomvandlingen förutsätter att även
stöd för att utveckla

den kommunala

Sjukvårdspersonalen förses med modern teknologi och
området. Behovet av att kunna kommunicera
med
sjukhus och vårdcentraler
och få stöd i vårdbeslut kommer att ställa
krav på att den kommunala hälso- och sjukvården f°ar tillgång till det
kan erbjuda samt till medicinsk konsultation.
som telemedicinen
kunnande

inom

Den slrukturomvandling
sikt skall ge en mer kostnadseffeksom
tiv sjukvård kräver således investeringar både i personal och teknologi
på kort sikt för att effektiviseringspotentialen
skall kunna frigöras.

Systematisk

verksamhetsutveckling

Förutom förändringar

krävs åtgärder
av sjukvårdsstrulcturen
en rad
för att öka effektiviteten
i resursutnyttjandet.
Kommittén delar Landstingsförbundets
bedömning att den största potentialen för att åstadkomma
kosmadsreduceringar med bibehållen eller
högre vårdkvalitet ligger i att konsekvent utnyttja kunskap om de mest
andra områden

och
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och strukturerna,
tillgodogöra
behandingsmetodema
teknologi och förbättra informationsförsig ny kostnadsreducerande
sörjningen samt att utveckla samverkan inom den hälso- och sjukvård
som landstingen finansierar och den kommunala hälso- och sjukvården

kostnadseffektiva

10.4.

avsnitt

Utvärderade

medicinska

och med kraftfullare

metoder bör införas

styrning

på ett effektivare sätt
än tidigare. Den pågående utvecklingen
kunskap och nationella
på uppdaterad

baserad
mot vårdprogram
bör kunna underlätta
riktlinjer

liksom samordningen
genomförandet
och kommunernas
hälso- och
sjukvård. Här bör bl.a. Statens beredning för utvärdering av medicinsk
metodik
SBU
kunna spela en mer aktiv roll.
kostDe stora investeringar i systern för Verksamhetsbeskrivning,

mellan

olika

vårdnivåer

i landstingen

och kvalitetsuppföljning
nadsredovisning
som många landsting utvecklat under senare år utgör mycket viktiga instrument för en fortsatt
Landstingen har i den meningen
systematisk verksamhetsutveckling.
bättre förutsättningar
att planera och följa upp effekterna
av de
som nu skall genomföras än när arbetet med
påbörjades i slutet av 1980-talet.
Indikationema för behandlingar varierar kraftigt över landet. Stora
skillnader bör analyseras för att undvika över- och underutnyttj ande av
olika behandlingar. Även här bör nationella riktlinjer och vårdprogram-

verksamhetsförändringar
att reducera kostnaderna

arbete kunna ge förutsättningar
för större enhetlighet baserad på
vetenskap och beprövad erfarenhet.
God kvalitet i sjukvården är i regel kostnadsbesparande.
Fortsatt
satsning på kvalitetsutveckling
är därför angelägen även av sjukvårdsekonomiska skäl. Det pågående arbetet med att åstadkomma fimgerande kvalitetsregister

och Socialstyrelsens arbete med kunskapsöversikter
är centralt i det här sammanhanget. Det samma gäller i fråga om det
arbete med kvalitetsutveckling
Spri, vårdpersosom Socialstyrelsen,
nalens egna yrkesorganisationer
och landstingen själva bedriver. Som
framhålls
är ett annat centralt bidrag till det
av Landstingsförbundet
den förändrade
systematiska utvecklingsarbetet
med
lagstiftningen

skärpta krav mot vårdgivare, som skett bl.a. genom en ny lagstiftning
när det gäller tillsynen.
Det är också angeläget att lägga ökad vikt vid systematisk uppfölji omvårdnaden och ta till vara den kimskap som
ning av effektiviteten
har vuxit fram inom vårdforskningen, något som hittills försummats på
många håll i sjukvården både i landsting och kommuner.
Här vill
kommittén

särskilt understryka att det förhållandet
att den kommunala
sjukvården numera ansvarar för en betydande del av sjukvården för de
äldre ställer krav
att kommunerna tar ett större ansvar än hittills för
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på området

kunskapsuppbyggnaden

och omsätta den kunskap
kommunala
sjukvården.

Kommitténs

1l.3.4

att

sluta

bedömning
gapet

mellan

ut av forskningen

av

behov

strukturomvandling

genom

möjligheterna

liksom

som kommer

överväganden

att följa
i den

möjligheterna
och resurser
och

verksamhetsutveckling
behov och resurser är betydande inför sekelskiftet.
gör bedömningen att det fortfarande finns möjligheter att
möta ökade behov av vård och omsorg genom ett effektivare
både i landsting och kommuner utan att vårdens
resursutnyttjande
kvalitet och tillgänglighet försämras. En strategisk fråga
kort sikt är

Gapen

mellan

Kommittén

emellertid

i vilken

utsträckning

sådana

åtgärder

kan kompensera

effekterna

av de kostnadsminskningar
som krävs före sekelskiftet för
balans
i
kommunernas
och
landstingens ekonomi år 1999
att uppnå
respektive
2000 i enlighet med de övererenskommelser
som träffats
mellan

regeringen

och de båda kommunförbunden.

Efter sekelskiftet

sådana åtgärder kan bidra till att ökade
är frågan i vilken utsträckning
behov kan tillgodoses inom ramen för intäktsutvecklingen
i kommuner
och landsting.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården under 1990-talets första
hälft har varit mycket omdanande. Den präglas bl.a. av Ädelformen,
strukturell förändring av sjukvården
som medförde en genomgripande
och skapade en betydande potential till produktivitetsförbättringar
inom akutsjukvården, en potential som landstingen också tagit till vara.
Flera andra reformer

både på nationell och lokal nivå i kombination
och teknologiutveclding
har verkat
fömyelsearbete
i samma riktning se Landstingsförbundets
redovisning i avsnitt 10.4.
Kommittén anser att utvecklingen under den första hälften av 1990talet måste betraktas som unik. Det är således inte realistiskt att räkna
med administrativt

med att vårdplatsneddragningen
kan bli lika omfattande under kommande
eller att produktiviteten
kommer att kunna öka i samma takt.
För det senare talar bl.a. att det numera finns tecken på att produktiviteten
kommande

minskar

både

i sjukvården

och i äldreomsorgen.

krävs

Under

andra typer av åtgärder om kostnadema
skall
kunna minskas utan att vårdens kvalitet och tillgänglighet
minskas. Det
arbetet måste i högre grad än tidigare inriktas
att öka den samlade

effektiviteten i hälso och sjukvården

och äldreomsorgen.

och
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Enligt kommitténs bedömning är det teoretiskt möjligt att sluta en
betydande del av gapet mellan behov och resurser inför 2000-talet
av sjukvårdens yttre och inre struktur. Systemagenom förändringar
i praxis
tiska analyser som tar sikte på att harmonisera de variationer
inom
i
alla
delar
sjukvården
finns
redovisade
är andra
stort sett
av
som
åtgärder för att sluta gapet. Det handlar bl.a. om förändringar
som rör
praxis, rutiner, indiälva kärnan i det medicinska beslutsfattandet;
vårdprograrnarbete,
kationer for behandling, behandlingstraditioner,
analyser av patientflöden etc. Sådana församordning grundad
ändringar förutsätter i hög grad engagemang och medverkan från både
läkare och omvårdnadspersonal. Det är således angeläget att ta till vara
det arbete med intern och extern effektivisering
som olika yrkesgrupper
i vården initierat.

har fått sådant arbete presenterat
understryka att verksamhetsutveckling

Kommittén

för sig.

samtidigt
av det
slaget inte kan planeras fram och ge resultat på kort sikt Däremot kan
man på olika sätt stödja att ett sådant arbete kommer till stånd genom
och utveckling
att tillhandahålla strukturer och "arenor" för uppföljning
Vi

vill

av verksamheten. Det finns således skäl att vara ödmjuk inför svårigtill stora kostheterna och inte knyta allt för stora förhoppningar
nadsbesparingar, särskilt på kort sikt.
medförde att
Det finns också skäl att erinra om att Ädelrefonnen
landstingens ansvar renodlats från en blandning av medicinska insatser
samt specifik och allmän omvårdnad mot mer renodlade medicinska
insatser och specifik omvårdnad. En betydande del av omvårdnaden,
både den specifika och allmänna, har förts över till kommunerna.
Enligt
kommitténs bedömning skapar bl.a. inflödet av ny medicinsk teknologi
särskilt

goda förutsättningar

sjukvård

som landstingen

för ytterligare

effektiviseringar

i den

finansierar.

Förutsättningarna
är inte de
sjukvården i kommunerna,
även om

samma i den omvårdnadsintensiva
det finns goda möjligheter att effektivisera

omvårdnadsarbetet

bl.a.

med hjälp av resultat från vårdforskningen.
Det är mycket svårt att bedöma vid vilken punkt kostnadsneddragningarna leder till oacceptabla försärnringar. En särskilt känslig fråga
rör vården av gamla och kroniskt sjuka patienter liksom vården i livets
slutskede.
särskilt

Kommittén

kan konstatera att landstingens i sina planer
skall ske i sådana former så
att omstruktureringen
och svårt kroniskt
sjuka skall kunna få sina vårdbehov

framhåller

att äldre
tillgodosedda.

Samtidigt är det värt att notera att den strukturomvandi hög grad rör de delar av sjukvården som har
planeras
som
för
och kroniskt sjuka. Antalet platser på medicingamla
ansvaret
klinkema
fortsätter
och ersätts av dagvård,
att minska kraftigt
primärvårds- eller sjukhusansluten rehablilitering i hemmet och annan
ling

avancerad hemsjukvård. Rehabiliteringen
kroniskt

sjuka gamla människor

liksom

och andra
av strokedrabbade
vården i livets slutskede flyttas
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i ökad utsträckning
ut från sjukhusen
boendeformema
i kommunerna.

till

hemmet

överväganden

och de särskilda

Den omstrukturering som genomförs eller planeras i flera landsting
är betydligt mer genomgripande än vad som förutsätts i de tidigare
Bl.a. minskar antalet vårdplatser
redovisade expertbedönrningama.
bör vidare framhållas
Det
betydligt
akutsjukhusen
att expertmer.

bygger på att minskningen
av antalet vårdplatser i
i den
akutsjukvården kompenseras genom vissa resursförstärkningar
öppna vården, framför allt i olika former av dagvård och i primärvården, för att verksamheten skall kunna bedrivas med oförändad kvalitet.

bedömningama

i
förutsätts också i de särskilda boendeformema
bl.a. när det gäller vården i livets slutskede. De resursförstärkningar som planeras är inte alls av den omfattning som expertbedömningarna fönrtsätter. Detta skall bl.a. ses mot bakgrund av att det
redan i dag finns brister när det gäller de medicinska insatserna för

Resursförstärlcningar
kommunerna

svårt sjuka och döende äldre patienter i landsting och kommuner och att
är beroende av anhörigas och nären växande del av omvårdnaden
ståendes insatser.
vidtar de
observerar
Kommittén
att landsting och kommuner

åtgärder som krävs för att åstadkomma de kostnadsminslcningar
som
många håll kräver betydande och
följer av balanskraven och att detta
Enligt kommittén finns det emellertid
snabba verksamhetsförändringar.
skäl att varna för att nedskärningarna kan medföra betydande kvalitetsnär det gäller vården av gamla och kroniskt sjuka om de
genomförs i den takt och den omfattning som det är fråga om i flera
landsting och kommuner.
förluster

Det är vidare utomordentligt angeläget att hälso- och sjukvården och
äldreomsorgen utvecklas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende
för verksamheten inte sviktar i grundläggande hänseenden. Få områden
så breda grupper
engagerar
av befolkningen
som sjukvård och

patienter
äldreomsorg eftersom så många berörs antingen direkt
- som
eller indirekt som anhöriga till någon som är sjuk
eller omsorgstagare
och i behov av vård och omsorg. Det är därför inte förvånande att oron
för nedskärningarna i sjukvården och äldreomsorgen breder ut sig och
tar ett växande utrymme i den alhnärma debatten. I opinionsundersökvår i ett internationellt
ningar finner man ofta att många
- trots
perspektiv höga skattenivå - är beredda att acceptera t.o.m. högre
skattetryck om man vet att pengarna går till sjukvård och äldreomsorg.
för att kunna erbjuda en
Enligt kommittén är en grundförutsättning
god hälso- och sjukvård på lika villkor för alla i nuvarande system att
och i huvudsak genom skatter och att
vården finansieras solidariskt
fördelas
rättvist
och efter behov, något som också
tillgängliga resurser

läggs fast av regeringen i direktiven.
förutsätter

emellertid

att sektorn

En fortsatt

solidarisk

kan bibehålla

finansiering
den

och utveckla

och
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och det starka förtroende

som vården och omsorgen av
Om människor upplever att den vård
i demokratiska
former beslutat om är för

har hos befolkningen.

och omsorg som samhället
och av för dålig kvalitet
otillräcklig
är det ofrånkomligt
att den
finns,
framför
allt
hos
betalningsvilja
resursstarka
som
grupper,
kommer att kanaliseras via olika former av privatfmansierade
lösningar
för sjukvård och omsorg, bl.a. genom privata tilläggsförsåkringar
för
sjukvård och privata pensionsförsäkringar
som kombineras med ett
sparande för vård och omsorg. Vidare förutses framväxten av privatfinansierade
sparfonner för olika former av seniorboende som kan

erbjuda service och omsorg se bilaga 7. I förlängningen riskerar man
vård och att grundvalen för den solidariska finansieringen
en oj
undennineras. Viljan att göra de uppoffringar
som det trots allt innebär
att betala skatt till sjukvård och äldreomsorg kan nämligen allvarligt
komma att påverkas negativt om man samtidigt måste betala privata
och äldreomsorgsförsäkringar.
sjukvårdsDet finns troligen ingen
absolut gräns for när en sådan legitimitetskris
inträffar. Enligt kommitténs bedömning ligger en legitimitetslois
grupper t.ex. genom sina arbetsgivare,
tioner anser
medlemmar.

att det finns

motiv

hotande nära om och när stora
fackliga eller andra organisa-

att teckna

försäkringar

för

sina

.
resurser för hälso- och
för hälso- och sjukvårdens utveckling i ett längre perspektiv. Svensk medicinsk forskning och
svensk hälso- och sjukvård har länge haft en internationellt
framskjuten
position.
En förklaring
till detta är att landstingen har lämnat ett
av de framtida kraven
sjukvård måste också beakta förutsättningarna

Bedömningama

betydande utrymme för forsknings- och utvecklingsarbete,
kontinuerlig
kompetensutveckling och kvalitetssäkring.
Enligt kommittén finns det
en risk för att utrymmet för sådana insatser kommer att minska till
förmån

för direkt patientarbete.

En sådan prioritering
kan synas vara
kort sikt med hänsyn till den tilltagande resursknappheten
men kan medföra allvarliga risker for kimskaps- och kompetensutvecklingen på längre sikt. Kommunerna
har, som nyss nämnts, ett motsvarande ansvar för kimskapsuppbyggnaden
när det gäller omvårdmotiverad

naden i den kommunala

sjukvården.
I sammanhanget bör nämnas att regeringen i sin forskningspolitiska
proposition
prop. 1996/97:5
och samhälle föreslår att
Forskning
hälso- och sjukvårdslagen
med en bestämmelse
kompletteras
som
preciserar landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete FoU.
Kommunerna
föreslås få ett ansvar motsvarande landstingens inom den del av sjukvården som de har ansvar för. Sjukvårdshuvudmännens ansvar omfattar även folkhälsoforskningen.
Propositionen bygger i huvudsak på förslag från HSU 2000 i delbetänkandet
SOU
1994:132
Landstingens
och
ansvar för kliniskt forsknings-

SOU

1996:163

Kommitténs

överväganden

HSU 2000 skall enligt direktiven behandla frågan
utvecklingsarbete.
i
mellan staten och sjukvårdshuvudmärmen
ansvarsfördelningen
om
redoKommittén
fråga om finansieringen av vårdforskningen.
att
avser
visa sina överväganden och förslag med anledning av det uppdraget i
slutbetänkandet,
som skall redovisas senast den l april 1997.
i baskalkylen
Till bilden hör också att de ekonomiska restriktionema
hälso- och sjukvård respektive
utgår från "genomsnittslandstingets"

"genomsnittskommunens" äldreomsorg. I verkligheten varierar de ekomellan olika landsting respektive olika
förutsättningarna
kommuner. Några kommuner och landsting har redan genomfört betydande nedragningar och behöver endast göra mindre neddragningar för

nomiska

1999 respektive år 2000. Andra står inför
att klara balanskravet till
konsumtionsvolymen
minskningar
som är betydligt större än vad
av
Svårighetema
kommitténs
baskalkyler.
att anpassa konsom följer av
varierar
samhällsekonomiska
restriktionema
till de
sumtionsvolymen

på kort sikt, dvs. före sekelskiftet.
för kommuner och landsting som trädde
Det nya utjärnningsystem
förutsättningarna.
i kraft år 1996 påverkar också de ekonomiska
Systemet syftar till att långsiktigt ge kommuner respektive landsting
således kraftigt

ekonomiska
förutsättningar
likvärdiga
att bedriva sin verksamhet,
och
sker genom en utjämning för skillnader i skatteinkomster
kostnadsskillnader.
strukturella
Systemet innebär en omfördelning av
och införs successivt under en period om 8 år. En del
inkomster
kommuner och landsting som får minskade intäkter i det nya systemet
inför anpassningsproblem
ställs, trots införandereglerna,
av olika

vilket

Många av dessa har haft relativt sett höga statsbidrag i det
tidigare systemet och utgår därför från en högre kostnadsnivå när de
måste anpassa sin ekonomi till de nya förutsättningarna.
Enligt kommittén
är det mycket svårt att åstadkomma kostnadsi den takt och omfattning
minskningar
som många landsting och
kommuner är i färd med att genomföra för att klara balanskraven utan
omfattning.

att det leder till att målen för hälso- och sjukvården

respektive

äldre-

omsorgen äventyras.
Kommittén
gör således bedömningen

att det inte är realistiskt att
sig på att problemet med de växande gapen mellan behov och
resurser före sekelskiftet skall kunna lösas enbart genom organisatoförlita

och verksamhetsutveckling
även om förutsättningarolika
olika kommuner. Sådana
varierar
mellan
respektive
landsting
na
för att lösa hälso- och
åtgärder är nödvändiga men inte tillräckliga
på kort sikt om
sjukvårdens och äldreomsorgens fmansieringsproblem
riska förändringar

kvaliteten
arbete
kräver

i verksamheten

skall kunna upprätthållas.

Det förändrings-

som krävs under kommande år har en långsiktig
uthållig strategi.
en långsiktigt

karaktär

och

och
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Utvecklingen efter sekelskiftet bestäms i hög grad av den samhällsekonomiska
utvecklingen och de beslut om de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting som regering och riksdag fattar.
Den demografiska utvecklingen medför att ñnansieringsproblemen
är
betydligt större på lång sikt för äldreomsorgen än för den hälso- och
sjukvård som landstingen finansierar.

11.4

Möjligheterna
behov

och

att

resurser

sluta

gapet

mellan

genom

resurstillskott

11.4.1

Inledning

HSU 2000 skall enligt direktiven beakta de beslut som riksdagen fattar
verksamutrymmet för skattefmansierad
om det samhällsekonomiska
het. Kommitténs
har tolkat uppdraget så att uppgiften är att
-

-

göra en bedömning av de framtida kraven
sjukvård,

sätta resultatet av denna bedömning i relation till den intäktsutveckling i kommuner och landsting som följer av den samhällsekonomiska utvecklingen och de ekonomiska förutsättningar
för kommunsektom

-

resurser för hälso- och

som riksdagen

lägger fast samt

redovisa en bedömning av konsekvenserna för hälso- och sjukvården respektive äldreomsorgen om konsumtionsvolymen
utvecklas
i enlighet med dessa ekonomiska förutsättningar.

Staten har det övergripande ansvaret för den offentliga verksamheten
och samhällsekonomin
och måste ha instrument till förfogande för att
kunna styra med hänsyn till detta ansvar. Den mest genomgripande

förändringen

av den statliga budgetprocessen är införandet av ett tak
för de offentliga utgiftema. Staten utövar inte något direkt inflytande
över den del av det offentliga utgiftstaket
som avser kommunsektom.
Däremot sker en påverkan via de allmänna ekonomiska förutsättningarverksamheten.
Staten har
na och lagregleringen av den kommunala
således ett ansvar för att kommunsektom
tillförsäkras
miska och planeringsmässiga förutsättningar.

rimliga

ekono-

SOU
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mellan
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och

överväganden

att den överenskommelse
som träffats
inte medger något
och de både kommunförbunden
för höjda skatter eller höjda statsbidrag på kort sikt,

kan konstatera

regeringen

utrymme varken
dvs. t.o.m. 1998. En annan restriktion på kort sikt är att kommuner och
landsting har åtagit sig att verka för att i möjligaste mån undvika att
säga upp fast anställd personal. Parterna har vidare kommit överens om
att staten skall införa ett lagstadgat balanskrav för kommunerna
2000.
Regeringen har nyligen överlänmat ett förslag prop. l995/96:2l3
1997 och
skattehöjningar
som syftar till att motverka kommunala
1998. Regeringen kommer vidare under hösten 1996 att överlämna en
till riksdagen som innehåller lagförslag rörande krav
proposition
1999 och för landstingen

balans i kommuner

ekonomisk
Utrymmet
konstaterar

och landsting.

sikt. Regeringen
är begränsat även
för
1997 prop. 199671997:l,
i budgetpropositionen
for skattehöjningar

l att det knappast kommer att vara möjligt att genomföra annat
framöver.
förändringar
än marginella
av det totala skatteutttaget
mellan olika skatter
Däremot kan en del justeringar och omfordelningar
aktualiseras, bl.a. mot bakgrund av den fortgående internationaliseringÖnskemål om en ökad miljörelaterering
en av den svenska ekonomin.
i skatteuttaget.
också
motivera förskjutningar
kan
skattessystemet
av

volym

staten och de både kommunprop.
ekonomiska
vårproprosition
förbunden
som i 1996
och
1995/96: 150 framhölls
att den verksamhet
som kommuner
landsting bedriver är av utomordentligt
stor betydelse för människors
välfärd. Verksamheter
som barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomSåväl

i överenskommelsen

mellan

års

sorg måste därför vämas och utvecklas även i en ekonomiskt ansträngd
grundsyn
situation.
principiella
Regeringens
är att de offentliga
verksamheterna
i kommuner och landsting skall prioriteras framför

läget var
och statlig verksamhet. Det statsfmansiella
våren 1996 enligt regeringen alltjämt så allvarligt att reformunder de närmaste åren är mycket begränsat. I den mån det

transfereringar
emellertid
utrymmet
finns något

sådant utrymme, måste de extra resurserna i första hand
av vården, omsorgen och utbildningen.
Regeringen gör en betydligt mer optimistisk bedömning i budget-

till förbättringar

Saneringen av de offentliga
för år 1997 volym
finanserna har gått snabbare än vad som förutspåddes i vårpropositionen. De förbättrade offentliga finanserna skapar enligt regeringen en
framgent än vad som har varit fallet under de
större handlingsfrihet

propositionen

senaste årens saneringsarbete. Det kommer därför
vissa fördelningspolitiskt
prioriterade
överväga

att vara möjligt
insatser under

att
de

Regeringåren förutsatt att de är ansvarsfullt finansierade.
i HSU
arbetet
vidare
med
till
det
pågående
hänvisning
uttrycker
en
kan
leda
till
äldre
i
befolkningen
det
ökade
antalet
2000
över
att
- oro

kommande
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att behoven i framtiden kan komma att överstiga resurserna inom såväl
landstingens hälso- och sjukvård som kommunernas äldreomsorg. Det
finns mot den bakgrunden enligt regeringen skäl att överväga åtgärder
och ha beredskap för att möta eventuella resursbehov volym
utgiñsområde 9. Vidare framgår att regeringen har för avsikt att snarast
återkomma
till riksdagen med sina överväganden efter det att HSU
2000 har överlänmat
sitt delbetänkande
om hälso- och sjukvårdens
resursbehov.
Kommittén
konstaterar
för
mot den bakgrunden
att utrymmet
skattehöjningar har begränsats. Hälso- och sjukvård och äldreomsorg
är samtidigt områden som enligt regeringen skall prioriteras
framför
transfereringar och statlig verksamhet. Det betyder således att kraven
på ökade resurser för hälso- och sjukvård i första hand måste mötas
genom omprövningar
giftsområden
i första

och omprioriteringar
inom andra offentliga uthand när det gäller transfereringar
och statlig
verksamhet. Det ligger i sakens natur att HSU 2000, som är en hälsooch sjukvårdsutredning, varken kan eller skall föreslå vilka omprövningar eller omprioriteringar
som bör ske. Av samma skäl ligger det
utanför kommitténs

mandat att föreslå förändringar av den ekonomiska
De avvägningar som kan behöva göras när det gäller transfereringar och statlig verksamhet liksom den ekonomiska politiken i
stort måste göras inom ramen för en samlad bedömning på nationell
nivå och prövas av regering och riksdag. HSU 2000
ser som sin
primära uppgift att lämna underlag för denna samlade bedömning i den

politiken.

del som rör hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.
Som underlag för regeringens och riksdagens kommande

ställningstill hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens fmansering
redovisar kommittén
sina bedömningar inom några områden som har
betydelse för möjligheterna att öka resurserna för hälso- och sjukvård
och äldreomsorg. Följande frågor behandlas.
taganden

-

Qmprövningar inom kommun- respektive
Okad avgiftsfinansiering
Samverkan med socialförsäkringen

I kommitténs

landstingsektom

direktiv

läggs fast att hälso- och sjukvården
skall
och i huvudsak genom skatter. Det ingår inte i
kommitténs
uppdrag att överväga några alternativ till den nuvarande
skatteñnansieringen.
Kommittén
har emellertid
mot bakgrund av
fmansieringsproblem
inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
finansieras

gemensamt

ändå valt att "vända på stenarna" och pröva om det finns några andra
ñnansieringskällor
som skulle kunna utgöra komplement till dagens
skatteñnansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.
Det bör emellertid redan nu understrykas att kommittén inte har tagit

SOU
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1996:163

överväganden

i
för något av de alternativ som diskuteras. Redovisningen
skall snarast ses som ett underlag för den fortsatta
diskussion om hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens finansiering.

ställning
avsnitt

11.4.2

l1.4.6

inom kommunOmprioriteringar
respektive landstingssektom

för hälso- och sjukvården i
baskalkylema
landstingen respektive äldeomsorgen i kommunerna bygger på att dessa
verksamheter behåller sin relativa andelar av landstingens respektive
kommunernas totala verksamheter.
Inom landstingssektom
svarar hälso- och sjukvården for cirka 80
De tidigare

redovisade

procent av kostnadema. Kollektivtrafiken
svarar för 6,5, utbildningen
för
3,5 procent av kostnaderadministrationen
centrala
den
för 4,5 och
fritid och kultur samt
na. Den sociala verksamheten, satsningama på
andra frivilliga verksamheter tari anspråk cirka 5 procent av landstingi åldern
ens samlade resurser. Fram till år 2010 kommer ungdomarna
16-18
att öka med cirka 20 procent, vilket i sin tur medför att trycket
ökar. Av bl.a miljöskäl
är det också troligt att
på vårdhögskolan
kollektivtrafik
kommer att öka under planeringsperiosatsningama
den.
svarar for cirka 23 procent av kommunernas
och skola i
med barnomsorg
och
samlade resurser
tar tillsammans
Övriga
obligatoriska
totala
kostnadena.
anspråk drygt 60 procent av de
miljö- och hälsoskydd samt
verksamheter individ- och familjeomsorg,

Äldreomsorgen

annan myndighetsutövning
av kostnadema.
De frivilliga
kommunikationer

svarar sammantaget

för drygt 20 procent

komvux 5%,
ñitid och kultur 6%,
arbete och näringsliv 2%
och satsningar

verksamheterna

4%

sammantaget 17 procent av resurserna.
- tar
innebär att kraven
Den demografiska utvecklingen
resurser
kommer att öka inom alla verksamheter - utom vad beträffar barnomsamma sätt och
sorgen - om verksamheterna även framledes bedrivs
till samma kostnad som idag, se figur 11.4.
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Figur 11.4 Den demografiska utvecklingens inverkan på resursanspråken
inom olika kommunala verksamheter
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Källor: Egen beräkning på basis av SCB:s befolkningsprognos
räkenskapssammandrag for kommunerna

och SCB:s

Nettoeffekten

utvecklingen innebär att resursanav den demografiska
språken i kommunerna beräknas öka med cirka 15 miljarder kronor,
se
tabell 11.
Tabell 11.1 Vilka krav ställer den demografiska utvecklingen på ytterligere
resurser till kommunerna
Nliljarder kronor, år 2010 jämfört med är 1994
Barnomsorg
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Övrig verksamhet
Totalt

- 4,0
+ 4,3
+ 0,9
+ 10,0
+ 4,1
+ 15,3

Källor: Egen beräkning på basis av SCB:s befolkningsprognos
räkenskapssammandrag for kommunerna

och SCB:s
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Till bilden hör också att kostnadema för individ- och familjeomsorgen
ökar,
öka till följd av att kostnaderna
för socialbidrag
också
den
åtminstone
kort sikt. I rådande arbetsmarknadsläge
anses

beräknas

kommunala

vuxenutbildningen

liksom

näringsbefrämjande

åtgärder

som prioriterade områden.
Det ligger utanför kommitténs uppdrag att bedöma möjligheterna
att effektivisera alternativt ompröva andra kommunala utgiftsområden.
vill emellertid
Kommittén
understryka att de samhällsekonomiska
för skattefmansierad
verksamhet skärper kraven på ett
inom all offentlig verksamhet liksom
resursutnyttjande
och omprioriteringar.
Självfallet skall de möjligheter
omprövningar
tillföra
hälsooch
och äldreomsorgen yttersjukvården
finns
att
som
inom andra
och omprövningar
ligare resurser genom effektiviseringar
restriktionema

effektivare

tas till vara. Kraven på
också
bör
skärpas i syfte att
omprövningar
av frivillig
värna resurserna för landstingens och kommunernas kämverksamheter.
varit
Under 1990-talets första hälft har kostnadsneddragningama

obligatoriska

kommunala

verksamhetsområden
verksamhet

mindre

inom

äldreomsorgen

verksamhetsområden.

än inom

flertalet

andra

kommunala

Äldreomsorgen har således varit prioriterad.

Kommunförbundets
bedömning är att det finns vissa möjligheter att
och skolan framför
andra kommunala
prioritera
äldreomsorgen
verksamheter
liknande sätt under kommande år under förutsättning
kan konstatera att en
inte ökar kraftigt. Kommittén
att socialbidragen
skulle innebära att gapet
en sådan prioritering
resurser för äldreomsorg krymper något jämfört

mellan

behov

och

med om äldreomsorgen behåller sin relativa andel av den kommunala verksamheten. En
i
motsvarande
prioritering
av sjukvård framför andra verksamheter
landstingen ger motsvarande effekter i fråga om gapet mellan behov
och resurser för hälso- och sjukvården i landstingen.
Den bild kommittén har av den samlade verksamheten i kommunertyder
att det är knappast är troligt att göra de omprioriteringar
na
skulle
krävas
för att lösa äldreomsorgens fmansieringsproblem
som

åtaganden.
omprövningar
utan genomgripande
av andra kommunala
Kommittén vill också starkt understryka risken för att den ansträngda
situationen i kommunerna
tagit över ansvaret för allt fler tunga
- som
och svårlösta välfärdspolitiska
kan komma att medföra att
uppgifter
äldreomsorgen trängs undan av andra kommunala åtaganden.

och
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avgiftsñnansiering

Patientavgiftemas
sjukvård exklusive

andel

för hälso- och
av landstingens kostnader
tandvård uppgår till cirka 2 procent. Avgifternas
andel av de totala kostnaderna för äldre- och handikappomsorgen
i
kommunerna uppgår till cirka 8 procent.
I HSU:s

uppdrag ingår bl.a. att göra en samlad översyn av läkemedelsförmånen
inklusive högkostnadsskyddet
för sjukvård i öppen
vård och läkemedel.
Kommittén
har i ett tidigare delbetänkande
SOU
1995: 122 Reform på recept föreslagit
att det nuvarande
högkostnadsskyddet för sjukvård i öppen vård och läkemedel reformeför läkemedel
ras. Förslaget innebär att de offentliga subventionema
minskas med närmare l miljard kronor, kostnader som i huvudsak förs
över till patienterna i form av avgifter. En viktig utgångspunkt för
förslaget är emellertid att skydda personer med stora behov av sjukvård
och läkemedel mot höga kostnader genom den utfonnning
som föreslås
för läkemedel och högkostnadsskyddet.
Förav subventionssystemet
slaget innebär att subventionema i högre grad riktas till de grupper som
har de högsta kostnaderna

för läkemedel

september 1996 en proposition
ner och läkmedelsförsörjning
bygger

på förslagen

prop.

Regeringen

överlämnade

i

l996/97:27

Läkemedelsförmåriksdagen som i huvudsak

m.m. till
i kommitténs
delbetänkande.

Kommitténs

be-

från det offentliga till
dömning är att ytterligare kostnadsöverföringar
de enskilda medborgarna skulle medföra allvarliga risker för att människor avstår från sjukvård och läkemedel av ekonomiska
skäl.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för äldre- och handikappomsorg
reglereras i socialtjänstlagen SoL,
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
LSS
och hälso- och sjukvårdslagen
HSL.
De
insatser som beviljas enligt LSS är i princip avgiftsfria.
För vård enligt
HSL får kommunerna ta ut avgifter, som dock inte f°ar vara inkomstdifferentierade.
Avgifterna
inte
enligt SoL och HSL f°ar tillsammans
den
enskilde
förbehålls
medel
för
sina
tillräckliga
större
än
att
vara

personliga

behov.

Avgzfiema för äldreomsorgen
Kommittén noterar att avgifterna
i

Riksdagens

riksdagen

ligger utanför kommitténs
uppdrag.
inom äldreomsorgen har diskuterats
Utskottet
har nyligen
hemställt
att

Socialutskott.

ger regeringen
bl.a. avgifterna

till

känna

att den på lämpligt
sätt bör
och deras effekter
äldreomsorgen
SoU 7. HSU 2000 gör också bedömningen att det finns ett
sådant behov och förordar att regeringen tar initiativ till en översyn av
avgiftssystemet inom äldreomsorgen.
överväga
1996/97:

inom
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De problem, inte minst de mycket stora skillnaderna i avgiftsnivåer
uppföljning
se
som redovisas i Socialstyrelsens

mellan kommunerna,

är enligt kommittén
ett starkt motiv för en sådan översyn.
inom äldreomsorgen, särskilt på längre sikt,
Finansieringsproblernen

avsnitt 9.9

bör man pröva om det är möjligt
är ett annat. Enligt kommittén
utforma ett avgiftssystem
där avgifterna lämnar ett större bidrag

att
till

finansieringen framöver. Kommittén
är väl medveten om att inkomstförhållandena hos dagens äldreomsorgstagare
begränsar utrymmet för
avgiñshöjningar. Utrymmet ökar emellertid i takt med att allt fler äldre
får högre inkomster.
Det kan också finnas skäl att överväga vilka tjänster som skall
inom äldreomsorgen.
har det skett en
Under senare
inom
till
äldreomsorgen
tillgängliga
kraftig koncentration
av
resurser

tillhandahållas

dem som mest behöver vård och omsorg. Den utvecklingen bedöms
fortsätta under kommande år som ett led i besparingarna inom äldrekan det finnas skäl att pröva om det är
omsorgen. Enligt kommittén
utanför äldreomsorgen. En
möjligt att lägga renodlade serviceinsatser
sådan lösning skulle innebära att den som enbart behöver hjälp med
städning och annan service inte skulle kunna få sådana tjänster inom
På så sätt skulle hemtjänsten avlastas vissa uppgifter
sina insatser på omsorgstagare
med omvård-

äldreomsorgen.

och kunna koncentrera
nadsbehov.
i praktiken
kommuner

En sådan avgränsning

av äldreomsorgens
den
praxis
att
som i praktiken
i dag fonnaliseras.
innebära

Kommittén

uppgifter

skulle

tillämpas

i flera

vill emellertid franrhålla

att serviceinsatser är viktiga för
Det är redan i dag ett problem
att en växande andel äldre blir beroende av egna eller anhörigas insatser
eller helt ställda
de inte har råd att anlita privata städfirmor.
- om
Den pågående utvecklingen
i kommunerna
i ett
är därför problematisk
välfärdsperspektiv. Problemet blir självfallet större om äldreomsorgen
äldre människors

inte skall

välfärd

tillhandahålla

och trygghet.

serviceinsatser
framöver.
Enligt
ingå i översynen att överväga om service i
hemmet till äldre människor kan subventioneras
i former som bidrar
till att sådana tjänster i ökad utsträckning kan ges inom den privata
tjänstesektom. Frågan om i vilka former staten skall kunna ge stöd till
behandlades av regeringen
privata tjänster, bl.a. inom hushållssektom,
kommittén

renodlade

bör det därför

i den sysselsättningspolititiska

prop. 1995/ 1996:222
har för avsikt
framgår
regeringen
att
sommaren
för
anlitande
och
vilken
reglerna
roll privattjänster
att se över
av
har
i
samhällsekonomin.
tjänster
l uppdraget kommer också
personers
att ingå att ge förslag till regeländringar som skulle stimulera utbud av
och efterfrågan på tjänster. Enligt kommittén bör man i det sammanhanget särskilt uppmärksamma de äldres behov av hjälp med städning,
propositionen

1996. Av propositionen

tvätt och annan service i hemmet.

och
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Slutligen bör framhållas att kommittén är medveten om att det kan
respekvara svårt att göra den avgränsning mellan omvårdnadsbehov
tive renodlade servicebehov som det här är fråga om. Den frågan måste
därför ägnas särskild uppmärksamhet
i den föreslagna översynen.

11.4.4

Samverkan

med

socialförsäkringen

I kommitténs

direktiv framhålls betydelsen av effektiva
sjukvårdsför att begränsa sjukfrånvaron
för personer i yrkesverksam
ålder, bl.a. för att motverka ökade samhällsekonomiska
kostnader i
fomi av sjukpenning och minskad produktion. Kommittén
bör, enligt
insatser

direktiven, överväga hur sådana sektorsövergripande
samhällsekonomiska bedömningar kan integreras i sjukvårdsplaneringen.

Enligt kommitténs bedömning kan den tilltagande resursknappheten
hälso- och sjukvården få återverkningar
för utgifterna
inom
sjukförsäkringen
begränsas och kapaciteten t.ex.
om tillgängligheten
for operationer och rehabilitering försämras.
inom

I dag finns inga direkta ekonomiska

planera

incitament för landstingen att
så att inte onödiga kostnader, t.ex. för sjukåsamkas socialförsäkringen. Det finns heller inga ekonomiska

sin verksamhet

penning,
incitament

för socialförsäkringen
att se till hälso- och sjukvårdens
de
utformar
sina
och tar hälso- och sjukvårdens
regelverk
när
resurser
i
för
olika
anspråk
slags
och utlåtanden. Därebedömningar
resurser
och
det
är viktigt att framhålla, ligger det tydligt inom deras allmot,
märma samhällsansvar
att ta sådana hänsyn.
Ett effektivare
insatser

samspelet

på olika
mellan

samlat resursutnyttjande

kan åstadkommas genom
Dels är det angeläget att uppmärksamma
och hälso- och sjukvårdssektom
socialförsäkringsnivåer.

i samband med resurstilldelningen
till dessa båda sektorer på nationell
nivå, dels handlar det om att försäkringskassan
och landstingen på
regional och lokal nivå samverkar så effektivt som möjligt. Ett viktigt
led i strävan
denna samverkan är den nya roll i
att effektivisera
samhällets

rehabiliteringsarbete
fått genom
som försäkringskassoma
Där stadgas att kassoma skall samordna den
prop. l990/9lzl4l.
yrkesinriktade
för individen.
rehabiliteringen
Där anges också att
kassoma skall följa hur rehabiliteringsverksamheten
i stort ñingerar
inom länet och ta de initiativ

Avvägning
Avvägningen

på nationell

som är motiverade.

nivå

mellan hur mycket resurser som avsätts för socialförsäkringen respektive for hälso- och sjukvården på nationell nivå har hittills

SOU
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överväganden

inte varit särskild

uppmärksammad utifrån ett effektivitetsperspektiv.
inom hälso- och sjukvården under de kommande
Resursknappheten
åren medför att den frågan bör ägnas särskild uppmärksamhet
inför
2000-talet. Det finns nämligen
redan
framhållits
uppenbar
- som
- en
risk för att landstingens
ansträngda ekonomiska
situation leder till
problem med tillgänglighet och köer i hälso- och sjukvården. Detta kan
i sin tur leda till ökade samhällsekonomiska
kostnader i form av
sjukpenning och minskad produktion.
Regering och riksdag har ett
samhällsekonomiska
beansvar för att sådana sektorsövergripande
dömningar som nämns i direktiven integreras i sjukvårdsplaneringen.
Det finns således skäl att göra både sjukvårdspolitiska
och samhällsekonomiska
avvägningar på nationell nivå.

och lokal

Regional

samverkan

Under senare år är det framför allt den andra aspekten
den regionala
och lokala samverkan mellan bl.a. hälso- och sjukvården och socialförhar uppmärksammats.
säkringen
Sedan några år tillbaka pågår
- som
olika verksamheter för att uppnå en bättre samordning på regional och
lokal nivå mellan främst socialförsäkringen
och hälso- och sjukvården.
har försäkringskassomas
Inledningsvis
vidgade ansvar för den

yrkesinriktade
den särskilda

rehabiliteringen
ersättning

förtjänar nämnas
nämnts. Härutöver
för rehabiliteringsoch behandlingsinsatser

inom ramen för Dagmar-överenskommelsen,
samt lokala försök med
finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring
Finsam,
och mellan dessa båda och socialtjänsten Socsarn.
Det är av intresse att påpeka att de nämnda särskilda medlen
infördes for att komma till rätta med de problem som rådde inom hälsooch sjukvården i början av 1990-talet. De svårigheter som då existerade
inom sjukvården
hade inte primärt sin grund i bristande resurser.
Medlen

sjukvårdens verkvar ett stöd i arbetet med att effektivisera
samhet och innebar ingen konflikt utifrån hälso- och sjukvårdspolitiska
prioriteringar.
Den

utvärdering

Strömberg
av Dagmar-medlen
som Bohlin
Socialdepartementets uppdrag3 visar att användningen av
successivt har förskjutits
mot åtgärder för att minska lång-

genomfört
medlen

tidssjukskrivning.
Med tanke på att projektmedlen fanns kvar trots att
hälso- och sjukvården lyckades höja produktiviteten
och effektivisera
verksamheten
det
naturligt
försökte
finna
är
andra angelägna
att man

3 Bohlin
ber 1995

Strömberg, Rapport till Socialdepartementet, 30 septem-

och
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för de extra
användningsområden
riktas mot samverkansprojekt för att
och problem av
sjukdomstillstånd
det hållet.
projekten inriktas bl.a.
Insatser
fortfarande

163

resurserna. Medlen kom bl.a. att
ta hand om människor med oklara
sammansatt natur. Även FinsamDenna utveckling ligger väl i linje

behov inom försäkringskassomas

med klart uttalade

1996:

för att samordna samhällets resurser
angelägna. De båda kommunförbunden

ansvarsområde.
detta område

är
i en skriförsöksverk-

föreslår

till
regeringen våren 1996 att möjligheterna
mellan hälso- och sjukvård,
samhet med finansiell
samordning
skall utvidgas.
socialtjänst, socialförsäkring
samt arbetsmarknadsstöd
De önskar vidare att regeringen skall verka för förändringar av regel-

velse till

och arbetsmarknadsområdet
och styrsystemen inom socialförsäkringsför
nuvarande
redan
inom
organisation,
ger större
som,
ramen

handlingsfrihet.
I kommitténs
Socsarnförsöken.

utvärderingarna

nämns också de pågående Finsam- och
Regeringen anser dock att resultatet av de pågående
av dessa försök bör avvaktas innan ställning tas till
direktiv

Kommittén
har tolkat direktiven så
frågor som rör huvudmannaskap.
att de inte ger HSU 2000 något mandat att lägga fram förslag om en utmed Finsam och Socsam.
byggd eller utvidgad försöksverksamhet
Kommittén anser principiellt att man bör se positivt på olika former
av samverkan mellan olika huvudmän som syftar till ett effektivare

resursutnyttjande.

Samtidigt

vill kommittén

här peka

och stryka

samverkan mellan olika offentliga
under det krav på en ansvarsfull
organ som alltid finns, och vill varna för att ett alltför frekvent
ändrande på gällande förutsättningar
kan riskera att legitimera brister

Mycket går således att göra inom de ramar som
finns, men det är också angeläget att successivt arbeta bort regler som
förhindrar samverkan.
De lokala förutsättningarna
ser olika ut varför
samverkan gärna kan organiseras
olika sätt och gärna som tidsbegi detta hänseende.

projekt. Detta synsätt ligger också i linje med förslagen i en
inom
nyligen publicerad statlig utredning om lokala samverkansprojekt
rehabiliteringsområdetf

ränsade

Sjuk- och arbetsskadekommitténs

förslag

föreslår i sitt slutbetänkande
SOU
Sjuk- och arbetsskadekomrnittén
skall få använda delar av inbetalda
1996:113 att försäkringskassoma
kunna stärka sjukvården
avgifter till försäkringen för att finansiellt

4 Egon Jönsson En kartläggning
av lokala samverkansprojekt inom
rehabiliteringsomrâdet, SOU1996:85
.

SOU

Kommitténs

1996: 163

överväganden

inom sådana områden som är viktiga för försäkringen.
Medlen föreslås
disponeras av varje försäkringskassa. Kassoma bör, enligt förslaget,
vidareutveckla

inom rehabiliteringen
och det
en beställarfunktion
arbetet liksom för vård och behandling. Det aktuella
förebyggande
förslaget innebär i praktiken att de socialförsäkringsmedel
som tillförs
skulle bli en finansieringskälla
för sjukvården.
sjukvården
Mot

inom hälso- och sjukvården kan
av finansieringsproblemen
detta synas vara en tilltalande lösning. En sådan utveckling kan dock
komma att stå i konflikt med hälso- och sjukvårdslagens grundläggande
bestämmelser
lika villkor samt den prioriteringsordning
om vård

bakgrund

i betänkandet
som föreslås av Prioriteringsutredningen
Vårdens svåra val. Om förslaget genomförs skulle

riktas.

1995:5

få en särskild
i yrkesverksam ålder

för människor
av sjukvårdsinsatser
det är mot den gruppen som försäkringskassans
insatser
Yrkesverksamrna
skulle
således
kunna
komma
att
personer

finansiering
eftersom

SOU

framför t.ex. gamla och kroniskt sjuka.
Det grundläggande problemet med ett sådant bidrag till lösningen

prioriteras

sjukvårdens finansieringsproblem
är att det inte primärt skulle vara
behov som styr hälso- och sjukvårdens insatser utan
människors
Detta skulle i sin tur kunna
försäkringskassans
betalningsfönnåga.
medföra att det inte är behovet av vård som ensamt blir avgörande för
vårdens

och karaktär utan vem som har behovet och de
bristande
till vård kan föra med sig
tillgänglighet
t.ex.
som
för försäkringen.
Det bör också påpekas att ett sådant system kan få
starka styreffekter
för de prioriteringar
som görs i sjukvården om

omfattning

kostnader

insatser för yrkesverksamma

personer betalas av försäkringskassan.
det
är angeläget att värna om ett system som
anser att
lika villkor och fördelas efter
att hälso- och sjukvård ges
inte minst i tider när resursknapphet
råder. Detta framhålls

Kommittén
innebär
behov

också av regeringen
HSU 2000.

11.4.5

i de allmänna

Kompletterande

utgångspunktema

i direktiven

till

finansieringskällor

Det ingår, som tidigare nämnts, inte i kommitténs uppdrag att överväga
några alternativ till den nuvarande skatteñnansieringen.
Kommittén
har
dock

det finns några andra finansieställning
- utan att ta
- prövat om
ringskällor
som skulle kunna utgöra komplement till dagens skattefmansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.
De områden som
har tagit upp till diskussion är trafikförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. En liknande diskussion kan också

föras

andra områden som genererar sjukvårdskostnader,

t.ex. tobak,

och
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alkohol och miljö. Vi har också diskuterat en
ñnansieringsväg som förts fram i den allmänna
tid, nämligen möjligheterna att införa någon form
Kommittén vill understryka
omsorgsförsälding.

1996: 163

annan kompletterande
debatten under senare

äldreav obligatorisk
att det inte rör sig om
några förslag utan snarare om underlag för den fortsatta beredningen.
En översikt av de olika alternativen redovisas i bilaga
Kommittén
kan konstatera
att det alternativ
som innebär att
bär en större del av de sjukvårdskostnader
trafilçförsäkringen
som
skulle kunna bidra till att lösa en
av trafrkskador
Det
begränsad del av hälso- och sjukvårdens fmansieringsproblem.
samma gäller det alternativ som innebär att arbetsgivarna bär sjukvårdens kostnader för arbetsrelaterade sjukdomar och/eller olycksfall
orsakas

samhället

Kommittén
har inte haft möjlighet
via arbetskadeförsäkringen.
att
Det kan
närmare analysera nackdelarna med de olika lösningarna.
emellertid inte uteslutas att båda alternativen kan få negativa näringsoch arbetsmarknadspolitiska
konsekvenser.

Enligt

kommittén

finns

det också principiella

invändningar

mot
som knyter finansieringen till orsaken till sjukdom.
Den vedertagna normen i sjukvården är att behandla människor utan att
efterfråga orsaken till sjukdomen. Ett förändrat synsätt i detta hänseen-

ñnansieringssystem

till att enskilda individers
långt
- ytterst
i vården
läggs till grund för prioriteringar
och inte behov, vilket rimmar illa med Prioriteringsutredningens
förslag
till grunder för prioriteringar
i hälso- och sjukvården.
Trots dessa principiella
invändningar kan det bli nödvändigt
att
de skulle kunna föra mycket
livsvillkor

och levnadsvanor

överväga någon fonn av kompletterande frnansieringskälla
som kan
bidra till att lösa finansieringsproblemen i hälso- och sjukvården. Enligt
kommitténs bedömning har det alternativ som innebär att trafikförsäkringen bidrar till finansieringen av sjukvårdens mindre nackdelar än det
alternativ

En sådan komparbetsskadeförsäkringen.
i Danmark och
också
sjukvård
tillämpas
av
skulle kunna ta ett större
Finland. Frågan om hur trafrkförsäkringen
ansvar för de kostnader som uppkommit i samband med en trafrkskada
har också tagits upp av Försäkringsförbundet
ett samarbetsorgan för
letterande

som bygger
finansiering

i ett förslag till finansdepartementet våren 1996. Vilken utfonnning
en sådan lösning skulle få
behöver i så fall studeras närmare bl.a. mot bakgrund av de systemlösningar som valts i våra nordiska grannländer och F örsäkringsförbunde privata försäkringsbolagen

i Sverige

dets förslag.
Kommittén

kan vidare

konstatera

sorgsjörsäkring

har fordelningspolitiska

på obligatoriska

avgifter
se bil

delas eiter behov

att en obligatorisk
fördelar eftersom

äldreomden bygger

och försom tas ut efter betalningsförmåga
Kommittén kan konstatera att svårigheterna

här bl.a. ligger i att hitta lösningar

som återför

resurserna

till pensio-

SOU
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närskollektivet

i fonn av vård och omsorg. De tekniska problemen i
fråga om den närmare systemutfommingen
skall inte heller underskattas. Därtill kommer, vilken lösning man än väljer, att systemet måste
utformas så att medborgarna
litar på att de avgifter som betalas in
verkligen används till vård och omsorg. Till bilden hör också att varje

lösning som bygger på att inordnar avgifterna i pensionssystemet kan
leda till politiska komplikationer i frågan om hur det framtida pensionssystemet skall utformas.
Finansieringsproblemen for kommunernas äldreomsorg kan emellertid vara betydande på sikt. Enligt kommittén
är det mycket som talar
för att det är svårt att göra de omprioriteringar
som skulle krävas för att
lösa äldreomsorgens
fmansieringsproblem
inom den kommunala
sektorn utan genomgripande
omprövningar
av andra kommunala
åtaganden. Ökade avgifter kan i framtiden
spela en ökad roll för
finansieringen,
men kan troligen inte mer än marginellt bidra till att
lösa problemen. Alternativet
är att tillföra sektorn ytterligare resurser
Om inte
genom kraftigt ökade statsbidrag och/eller skattehöjningar.
åtgärder av det slaget är möjliga av samhällsekonomiska
och politiska
skäl återstår att försöka hitta komplement till den nuvarande fmansieringen. I det sammanhanget kan en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring vara en väg som kan prövas, eventuellt i en form som är kopplad
till betalning av vårdavgifter.
Enligt kommittén är offentligt reglerade
försäkringar

obligatoriska
avgifter som tas ut efter
som bygger
betalningsfönnåga och fördelas efter behov att föredra framför de olika
former av mer eller mindre privatfmansierade
lösningar som annars
kommer att växa fram om medborgarna inte f°ar sina behov tillgodosedda inom det solidariskt
Kommittén

vill

finansierade

slutligen

systemet.

erinra

om att avgifterna till sjukförsäkringen inte enbart används till kostnaderna för själva försäkringen
utan också täcker statens underskott på andra områden. Avgifterna till
sjukförsäkringen bidrar på det sättet till saneringen av statsfmansema.
skulle en lösning kunna vara att sjukförsäkringen
Enligt kommittén
bidrar till finansieringen
av sjukvården och äldreomsorgen när det
statsfrnansiella
läget medger detta i stället för att man inför nya

ñnansieringsfonner. Det rör sig om en solidarisk fmansieringsfonn
redan finns och som har mycket nära anknytning till sjukvården.

11.5

Kommitténs

slutsatser

som

och förslag

Sjukvården har i grunden ett humanitärt syfte och utgår i sin verksamhet från de etiska värderingar
som bär upp västerländsk humanism.

och
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är människovärdesprincipen
som säger att alla ha ett lika
i samhället.
och funktioner
egenskaper
oberoende
personliga
värde
av
Sjukvården skall från denna värderingsbas hjälpa sjuka människor och
Centralt

rätt till integritet och självbestämmanlika villkor för alla är
berör oss alla och bra vård
främsta
grundpelare.
välfärdens
en av
för vård och
framskrivning
En demograñsk
av kostnaderna
därvid beakta varje människas

de. Sjukvården

omsorg innebär att kraven
sjukvård ökar med 5-6 procent
demograñskt betingade kraven

resurser för landstingens hälso- och
fram till år 2010. Om man ställer de
resurser mot det beräknakonsumtion under planerings-

framtida

för landstingskommunal
de utrymmet
perioden - och antar att hälso- och sjukvården behåller sin relativa
andel av landstingens intäkter - finner man att det successivt uppstår
Gapet är störst omkring sekelett gap mellan behov och resurser.
8
7
kronor. Under perioden
miljarder
eller
skiftetomkring
procent
2001-2010 beräknas gapet sjunka med knappt 1 miljard kronor.
äldreomsorg
för kommunernas
framskrivning
En motsvarande
innebär att kraven på resurser ökar med drygt 19 procent till år 2010.
År 2000 beräknas det demograñskt
betingade gapet uppgå till 16
Under perioden
kronor.
procent eller 8 miljarder
gapet till totalt 12 miljarder kronor 24 procent.

2001-2010

ökar

som finns till strukturomvandling
tyder expertbedömningarna
sammantaget på att behovet av resurser för hälso- och sjukvård i landsskulle kunna ligga i linje med vad som följer av en
tingssektom
framskrivning
framskrivning.
En demografisk
demografisk
av
Om man beaktar de möjligheter
resursutnyttjande
och effektivare

kostnaderna

för äldreomsorgen

i kommunerna

underskattar

däremot

Detta skall ses mot bakgrund av att hälsode framtida resurskraven.
äldremsorgen
är
och sjukvården i landstingen och den kommunala
kärl. Utvecklingen
kommunicerande
mot kortare vårdtider på sjukställer ökade krav på kvalificerade
husen och mer öppna vårdformer
äldreomsorg.
medicinska insatser och omvårdnad i kommunernas
och landsting och en ändasom tar hänsyn till bristerna i äldreomsorgen kan bidra till att de samlade resurserna för vård och omsorg
och med högre
kan användas effektivare
i landsting och kommuner
En bättre samverkan

mellan kommuner

resursfördelning

målsenlig

och
är en fortsatt strukturomvandling
med utrensning av mindre effeksystematisk verksamhetsutveckling
teknologi och en
tiva metoder,
utnyttjande av kostnadsbesparande
möjligheterna
for
betydelse
bättre informationsförsörjning
att
av stor
vårdkvalitet.

använda
inför

kommittén

Enligt

resurserna effektivare
Det är också angeläget

de samlade

2000-talet.

i hälsoatt lägga

och sjukvården
ökad

vikt

vid

SOU
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uppföljning
i omvårdnaden
och ta till
av effektiviteten
den
vuxit
fram
inom
kunskap
vårdforskningen.
vara
som
Kommittén har gjort en samlad bedömning av behov och resurser
för hälso- och sjukvård respektive äldreomsorg.
Slutsatsen är att det

systematisk

svårt att åstadkomma kostnadsminskningar
i den takt och
landsting
många
och
kommuner
i
färd med att
är
som

är mycket

omfattning

för att klara balanskraven
utan att det leder till att de
målen för hälso- och sjukvården
och äldreomsorgen

genomföra
nationella

Det finns särskilt

äventyras.

kan medföra

ningarna
vården
finns

skäl att varna för att kostnadsneddragkvalitetsförluster
när det gäller

betydande

av gamla och kroniskt sjuka, ett område där det redan i dag
brister
insatserna och där en
när det gäller de medicinska

växande

andel

av omvårdnaden
insatser.

närståendes
Kommittén
kunna

är beroende

av

anhörigas

och

vill

erbjuda

befolkningen

också framhålla att en grundförutsättning
för att
god
hälsooch
lika
villkor
sjukvård
på
för
hela
en
är att vården finansieras solidariskt och att tillgängliga

resurser fördelas rättvist och efter behov, något som också framhålls
av regeringen i direktiven. Mot den bakgrunden är det utomordentligt
utvecklas på
att hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
sådant sätt att allmänhetens
förtroende
för verksamheten
inte

angeläget

ett
sviktar i grundläggande

hänseenden. Få områden engagerar så breda
befolkningen
Det är
grupper
av
som sjukvård och äldreomsorg.
därför inte förvånande
för
nedskärningarna
inom
vården
att oron
börjar ta ett växande utrymme i den allmänna debatten. Det är således
systemet förmår att göra de avvägav stor vikt att det demokratiska
ningar och de prioriteringar
som krävs för att de nationella målen för
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
skall kunna uppfyllas.
Kommittén

gör således bedömningen

att det inte är realistiskt att
med de växande gapen mellan behov och

förlita

sig på att problemet
resurser före sekelskiftet skall kumia lösas enbart genom organisatoriska förändringar
och verksamhetsutveckling
även om förutsättning-

arna varierar
Utvecklingen
ekonomiska
ningarna
fattar.

mellan

olika

landsting

respektive

olika

kommuner.

efter sekelskiftet bestäms i hög grad av den samhällsutvecklingen

för

kommuner

Den demografiska

blemen efter sekelskiftet
den hälso- och sjukvård

och de beslut om de ekonomiska förutsättoch landsting som regering och riksdag

utvecklingen
är betydligt

medför

att ñnansieringsprostörre för äldreomsorgen
än för

som landstingen finansierar.
krävs det en långsiktigt
hållbar lösning för
finansieringen av hälso- och sjukvården i landstingen och kommunerna. Frågan om hur hälso- och sjukvården respektive äldreomsorgen

Enligt

kommittén

och
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medel måste noga övervägas. Bl.a. bör uppmärksammas
varierar mellan olika landsting
förutsättningarna

att
och

överväganden

Kommitténs

tillförs

och

SOU

de ekonomiska
kommuner.

Hälso- och sjukvården

i landstingen

och den kommunala

sjukvår-

kärl. Den pågående
den är, som tidigare nämnts, kommunicerande
inom den hälso- och sjukvård som landstingen
omstruktureringen
medicinska
insatser och
finansierar ställer ökade krav på kvalificerade
i den kommunala

omvårdnad

ning och en förbättrad
förutsättningar

sjukvården.

samverkan

mellan

En väl avvägd

landsting

resursfördel-

och kommuner

är

resurserna för vård
och omsorg skall kunna användas optimalt som för att vården och
i fråga om den ökande andelen äldre med kroniska
omsorgen
medicinsk vård och omvårdsjukdomar skall kunna ges kvalificerad
såväl för att de samlade

viktiga

nad.
visar att det har krävts
Hänsyn bör också tas till att erfarenheterna
verkför
åstadkomma
omvandlingstryck
att
ett
mer genomgripande
produktivitetsutveckTrendbrottet när det gäller
samhetsförändringar.
med budgetneddraglingen under 1990-talet, som i tiden sammanföll
trycket skapade en
är ett exempel på detta. Det finansiella
till
i sjukvården som stimulerade
ökad kris- och kosmadsmedvetenhet

ningen,

under
Den kraftiga ökningen av dagldrurgin
en ökad produktivitet.
senare år är ett annat exempel på att nya, mer kostnadseffektiva,
arbetsmetoder och behandlingsprinciper
mycket snabbt kan få sprid-

organisationen
utsätts för ett starkt förändringstryck.
Ädelreformen
visar att även huvudmannaskapsav
förändringar kan bidra till en snabb strukturomvandling
som leder till
ning

när

Erfarenheterna

att de samlade resurserna används effektivare.
vikten av att
Kommittén
vill mot den bakgrunden
understryka
tillförs medel på ett sådant
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
för en strukturen
förnyelse och verksamhetssätt att drivkrafterna

utveckling
denna

upprätthålls.

att effekterna
av
bör analyseras såväl ur ett
och patientperspektiv.

kontinuerligt

arbetsmiljö-

som befolkningsmotiv
för fortsatt strukturell
Ett

ling är enligt kommittén
fortsätter

även efter

demografiska

trycket

och äldreomsorgen

bör framhållas

Samtidigt

strukturomvandling

förnyelse

och verksamhetsutveck-

att utvecklingen
mot en allt äldre befolkning
år 2010 enligt befolkningsprognosema.
Det
kommer

således att vara starkt på sjukvården
tid, vilket skärper kraven på att

under överskådlig

resurser används så effektivt som möjligt även i ett längre
konkurrerar
tidsperspektiv. Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen

tillgängliga
också

om

resurserna

med

andra

centrala

vällärdsområden

inom

SOU
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Kommitténs

överväganden

kommunsektorn,

till
som ställer krav på ökade resurser i framtiden
följd av befolkningsutvecklingen.
Frågan om hur ñnansieringsproblemen
inom hälso- och sjukvården
och äldreomsorgen skall lösas bör prövas inom ramen för en samlad

bedömning

på nationell

nivå.

Kommitténs

delbetänkande
innehåller
ett brett faktaunderlag för en bedömning av behoven. Det ankommer
nu ytterst på regering och riksdag att besluta om hur resursbehovet
skall tillgodoses så att de nationella målen i hälso- och sjukvårdslagen

och de nationella

målen för äldreomsorgen

kan uppnås.

och
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yttrande

Carlson

Kommittén
står
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inför

Kommittén

av

ledamoten

m

har i enighet påvisat det betydande resursgap som vården
olika sätt att minska detta.
samt diskuterat
konstaterar också att det fortfarande
finns en betydande

i framtiden

i hälso- och sjukvården som skulle kunna
effektiviseringspotential
utnyttjas utan att vårdens kvalitet och tillgänglighet
försämras i något
avgörande hänseende, liksom att det föreligger behov av en långsiktigt
hållbar lösning för hälso- och sjukvårdens finansiering.

Tyvärr
direktiv,
enligt min mening, onödiga
reser kommitténs
hinder för att diskutera förslag som tillvaratar dessa effektiviseringsoch samordningsvinster.
Kommittén
för vissa resonemang
nmt

kompletterande ñnansieringskällor,
vilket är bra. Det visar på en insikt
i att problemen
har med bl.a. fmansieringssystemet
att göra.
Kommittén
får dock inte ta upp till diskussion en genomgripande
ändring av dagens fmansieringsfonn,
vilket jag beklagar. Kravet att
överväganden och förslag skall utgå från dagens system med landsting
och kommuner
minskar kraftigt möjligheterna
som finansiärer
att
reducera

gapet då gapet uppkommer i dagens system som uppenbarligen har svårt att mobilisera de resurser och samordningsmöjligheter
som finns i vården. Dagens svenska vårdsystem är starkt politikerstyrt

med därav åtföljande

läsningar, prestigekamp,

oklara mål och detalj-

styrning.
Frågor som sjukvårdens långsiktiga finansiering är utomordentligt
viktiga för hur hela samhället kommer att gestalta sig. Det finns inga
enkla lösningar och inget land har det perfekta systemet. Det är svåra
frågor som enligt min mening kräver att nya lösningar diskuteras.
Lösningar med inbyggda incitament
att ta till vara och frigöra de
och att nyttja
resurser som finns i vårdsystemet genom effektivisering
de samordningspotentialer
finns
varför
kommitténs
direktiv
som
angående fmanseringen helt i onödan minskar möjligheterna
att föra
fram

sådana förslag. Det krävs en större öppenhet än vad
som nu är
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hållbar lösning för hälso- och sjukvårdens
om en långsiktigt
finansiering skall kunna skapas.
Jag menar att en allmän hälsoförsäkring
av
som den föreslagits
Moderata samlingspartiet löser de flesta av problemen. Det tar till vara

fallet

genom konkurrens
resurserna, stimulerar effektivitet
i producentledet samtidigt som patientens inflytande

och samordnar
och mångfald
stärks.

inom nuvarande
system med
klara
finansiärer
sjukvården
landstingen
av
som
allmän
obligatoDärför
bör
framtidens vård
ett acceptabelt sätt.
en
överväganden
risk hälsoförsälcring
ingå i kommande
om hur det
skall slutas och
vården
i den framtida
förväntade
resursgapet

Enligt

min

mening

kan

vi

inte

och kommunerna

fmansieringsproblemen

Särskilt

yttrande

Inger Hallqvist

lösas.

långsiktigt

av

ledamoten

Lindvall

mp

uppdrag att fastställa resursbehovet för hälso- och sjukvården
år 2010 har varit svårt och komplicerat, då det gällt att se in i
har lagt ner ett
Utredningen
med alla dess osäkerheten
framtiden
och
de
bedömningsgrunder
arbete
sig
förtjänstfullt
använt
som står
av
HSU:s
inför

till

buds utifrån

de redovisningssystem

om sjukvårdskostnader

som

finns idag.
för intressanta resonemang
om relevansen av den
och lyckas därmed problematisera
framskrivningen
på ett pedagogiskt bra sätt. Det
merparten
av osäkerhetsfaktorema
utifrån de mest kostnadsockså
bedömningama
i
gäller
stort
samma
krävande diagnosema.
kommer de närmaste
Det mest utslagsgivande för resursbehoven

Utredningen

demografiska

och tyngdpunkten
åren att vara den ökande andelen äldre i befolkningen
direktiven
också
på
sjukdomar som
i bedömningama
ligger
enligt
drabbar äldre människor.

gällande direktiven
Därför
kan jag, trots de invändningar
som
redovisas nedan, ställa mig bakom utredningens slutsatser när det gäller
och den
bedömningama av resursbehoven både inom landstingssektom
kommunala

vårdsektom

liksom

vårdgapet givet de ekonomiska
dagens beslut.

beräkningarna

förutsättningar

gällande det s.k.
som följer av riks-
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och miljömedicinska

Angående folkhälsa

yttranden

frågor

skall behandlas i ett
anger att folkhälsa/frågorna
har detta viktiga område hamnat vid sidan om
i stället för att vara en
i de resonemang som förs om resursbehoven
brist,
förutsätter i viss mån
Detta
jag
utgångspunkt.
viktig
är en
som
något som också förutskickas
kan kompenseras i vårt slutbetänkande,
Eftersom

direktiven

särskilt delbetänkande,

sid 298 i kapitel

11.

och den riskutveckling
frågorna
När det gäller de miljömedicinska
ökad
till
ändrad
livsmiljö, så har
följd
finns
för
sjuklighet
av en
som
dessa frågor inte specifikt belysts i detta delbetänkande, beroende
att

regeringen valt att låta en separat utredning arbeta med detta parallellt
Miljö för en hållbar hälsoutveckling,
med HSU, Miljöhälsoutredningen,
SOU 1996: 124. Det är ur min synpunkt beklagligt att detta område på
med tanke på
så sätt kommit att hamna utanför resursdelbetänkandet
den närmast ödesdigra dimension som finns
helhetsperspektivet och
lite längre sikt. Även
i dessa frågor, också for sjukvårdskostnadema
här hoppas jag att detta kan föras in i kommande slutbetänkande och
till åtgärder som kan minska miljödärmed ge ytterligare motivation
hälsoriskema.
Om vi inte
skulden och därmed också de rniljörelaterade
vårdgapet komma att Öka
lyckas med detta kan det nu beräknade
okontrollerat.

förankring

De "nya sjukdomarna",
i vissa expertsammanhang,
s.k.

särskild

som ännu inte fått tillräcklig
s.k. kroniskt trötthetssyndrom,

kemisk

känslighet,
el-överkänslighet,
andra tungmetallrelaterade
sjukdomar och störningar p.g.a. upplagring i kroppen av svåmedbrytbara ärrmen, kommer då sannolikt att bidra till ytterligare ökade sjukvårdskostnader.
Oroande tendenser är också ökningen av sjukdomar
fibromyalgi,

sjukdomar relaterade till tandvårdsmaterial,

som kan relateras till störningar
cancerformer
och autoimmuna

i irnmunsystemet,

sjukdomar

tex. allergier,
såsom diabetes.

vissa

Omvänt gäller att det finns en stor potential till minskade sjukvårdskostnader i ett folkhälsoarbete som också inriktas på miljöförbättiingar
i vid mening och på åtgärder/forskningsinsatser
som tar sikte på de
orsaker till sjukdom som går att påverka genom en långsiktigt hållbar

samhällsplanering

Särskilt
Till

denna

Studien

med goda livsförutsättningar.

yttrande
utredning

av

bilägges

Ylva

Thörn

forskningsstudier

tar enbart upp den omvårdnad
vilket jag anser vara en brist.

som utförs

kring

omvårdnad.

av sjuksköterskor,
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hälso-

omvårdnad,

och sjukvården

finns

grupper som utför
Jag anser att det
den totala omvårdnaden
som utförs

såsom undersköterskor

fordras

1996: 163

det flera

och skötare.

ett helhetsperspektiv
inom såväl sjukvården som i kommunernas äldreomsorg, för att kunna
ha och få en bra uppfattning
Detta är
om kvalitén på omvårdnaden.
särskilt viktigt, eftersom det enligt min mening är så, att kommittén
har

tagit ställning till, att omvårdnad
berörs i forskningssammanhang.

endast utförs

Särskilt

Bernt

yttrande

av

av de yrkesgrupper

som

Hedin

Östman

och Lars

generella analys och de mer principielbeskrivningar av de finansiella problem som sjukvården resp. äldreoch handikappomsorgen står inför. Vi är samtidigt av den uppfattningmed konsekvensen att utredningens analys skulle ha kompletterats

Vi delar i huvudsak kommitténs

av hur de båda gapen inom sjukvården resp. äldre- och
kommer att påverka förhållandet
för de många
handikappomsorgen
människor som är beroende av dessa nyttigheter. Med utgångspunkt i
dagens situation och utredningens framskrivning
av morgondagens,

beskrivningar

drar

den slutsatsen att statsmaktema snarast möjligt måste tillskjuta
borde dessa
För att nå största möjliga verkningsgrad

extra resurser.
medel inriktas

att möjliggöra
pågår
runt
som
om i landet.

Konsekvenser

för

och förstärka

det effektiviseringsarbete

patienterna

Handikapprörelsens samarbetsorgan och Pensionäremas Riksorganisation samlar tillsammans en stor grupp människor med olika former av
kroniska sjukdomar och andra mer eller mindre varaktiga sjukdomstillstånd och handikapp.

fortlöpande

kontakt

Gemensamt

med sjukvården

för dessa grupper är att de har en
och/eller kommunernas
handi-

kapp- och äldreomsorg. De rapporter och den information
som nått oss
från olika håll inom organisationerna är entydiga. Nedskärningarna
och
inom vården i kommuner
och landsting har lett till
besparingarna

kvalitetsförsåmringar
som förstärker vårdens ojämlikhet. Den bild
kan avläsa inom organisationerna
bekräftas dagligen i artiklar och
nyhetsinslag i olika media.

SOU
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sjukdomsförlopp
men samtidigt komplicerade
har
inte
tid eller råd att
vården.
Ofta
inte
med
i
man
man
fördjupa diagnoserna bland dessa patienter. Låt oss vidare peka
att
efter en
åtskilliga patienter som är s.k. medicinskt färdigbehandlade
Mindre glamourösa

hinner

sjukhusepisod skrivs ut till en kommunal vård och rehabilitering
som
i praktiken ofta är mycket outvecklad. Resultatet blir i åtskilliga fall att
patienten efter kort tid måste tillbaka till sjukhus för en ytterligare
vårdepisod. På detta sätt fortsätter denna "jo-jo metod" vilket i många
fall slutar med att patienten avlider. Vård i livets slutskede upplevs inte
bara otillfredsställande
utan i många fall direkt ovärdig.
Ett närliggande problem är att personer med oklara sjukdomstillstånd harrmar mellan olika vårdgivare och huvudmän. I många fall leder
till att patienterna för en s.k. nomadiserande
och huvudmän. Orsaken till detta
vårdinrättningar
tillvaro mellan olika
besparing för den enskilde
förlopp
är i många fall en kortsiktig
För den enskilde människan innebär det att han inte får
vårdgivaren.
får
bot men långsiktigt en betydande kostnad. Även sjukvårdssystemet
äldre
är
långsiktigt kostnader. Genomgående är att rehabilitering
ett
av
särskilt eftersatt område.
i primärvården. Det
når oss också om kvalitetsbrister
Rapporter
dessa gråzonesjukdomar

gäller brister i behandling och omvårdnad och att medlemmarna inte f°ar
del av nya och verksamma metoder och läkemedel. Dessa oroande
lät
Astrna-Allergiförbundet
signaler
styrks av den SIFO-studie
nyligen bland 6 000 personer med astma och allergi.
genomföra
Resultatet visar att 75 % av de tillfrågade anser att de inte f°ar den vård
På sannolika
grunder torde man kunna utgå från att
är lika för många andra sjukdomsgrupper.
Ett område som också inger oro är den kommunala äldreomsorgen.
Vi kan inom detta område avläsa en rad brister. Ett problem som tagits
är
upp i skilda sammanhang och inte minst inom organisationerna

de behöver.
situationen

bl.a. kontinuerliga läkarins atser i de särskilda boendeforrneräldre över tid ökar
takt
med att de boende blir genomsnittligt
na. I
också behovet av omvårdnad och medicinska insatser. Ett område som
också kräver förändring till det bättre är rehabiliteringen
av äldre och
bristen

patienter. Det gäller bl.a. de patienter som skrivs ut
och omvårdnad. För att
sjukhusen till kommunal rehabilitering
uppnå konkreta snabba resultat i dessa delar behövs någon fonn av
statligt stöd. Detsamma gäller vården i livets slut.
den bedömningen att det finns en stor
Sammanfattningsvis
gör
i landstingens och kommunerbland
medlemmarna
bristerna
över
oro
nas sjukvård och inom hela den kommunala handikapp- och äldreom-

funktionshindrade
från

sorgen. Bland dessa grupper finns redan en utbredd legitimitetskris.
Den genomgång
nu gjort av bristerna förstärker utredningens
skriver, att det är
konstaterande
i sina överväganden. Utredningen
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svårt att åstadkomma
i den takt och
kostnadsminskningar
omfattning som många landsting är i färd med att genomföra utan att
de nationella
målen för hälso- och sjukvården
Detta
äventyras.
konstaterande
hälso- och
gäller i lika hög grad den kommunala

mycket

sjukvården och äldreomsorgen.

från våra
om nedskärningar
denna
entydiga
på
punkt.
är
håll
På vissa
i landet är det redan nu fråga om kvalitetsförluster
när det
gäller vården av gamla och kroniskt sjuka.

Signalema

förbund respektive distriktsorganisationer

De

framtida

gapen

Vi

utredningen gör av
är av den uppfattningen,
att den beskrivning
framtida behov och tillgängliga resurser dvs. gapen i basscenariema
för
bedriva
vård,
i
landstingen respektive kommunernas
möjligheter
att
huvudsak ger en korrekt bild av den framtida väntande utvecklingen.
konstatera att många huvudmän redan nu, år 1996, har
Samtidigt kan
stora balanserade underskott. Ett ytterligare bekymmer är landstingens
avvikande och mer pessimistiska
beträffande
nedskäruppfattning

balans. Detta
ningarna de närmaste åren för att uppnå ekonomisk
medför en stor osäkerhet om utvecklingen de närmaste åren. Med den
insikten måste utvecklingen de närmaste åren för vissa landsting och
kommuner bedömas som prekär. Vi gör den bedömningen att många
redan
kort sikt står inför helt oacceptabla
sjukvårdshuvudmän
i
den
hälsonedskärningar
och sjukvården och äldreomsorgoffentliga
en. Genomför huvudmännen sina sparplaner äventyras samhällets mål
för hälso- och sjukvården, dvs. en god hälsa och en vård på lika villkor
för hela befolkningen.
Gapet i de redovisade basscenariema

består av två komponenter,
dels
framskrivning
inom
hälsooch
behovsutvecklingen
sjukvårdsen
av
sektom, dels den finansiella svikt som hänger samman med den statsñnansiella kris samhället befinner sig
De finansiella problem inför år
2000 är så stora att de inte är möjliga att lösa genom besparingar och
inom hälso- och sjukvården. Tanken att man skall
rationaliseringar
kunna driva besparingar och effektiviseringar
så långt att hälso- och
sjukvården kan lämna ett bidrag till saneringen av den statsfmansiella
krisen förefaller helt orealistisk, enligt vår mening. Driver man effekså långt innebär det risk för nedmontering
tiviseringen
av viktiga
värdeni

svensk hälso- och sjukvård. Vi är naturligtvis
inte beredda att
till en sådan utveckling. Vi anser att det överskott sjukförsäkringen genererar bör kunna tas i anspråk för att täcka en del av det
finansiella gapet inom sjukvården och äldreomsorgen. Vi understryker
att medel snarast bör tillföras kommuner och landsting så att planerade

medverka
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ytterligare nedskärningar kan begränsas eller undvikas. Det finns här
anledning att peka på att om medel kan tillföras detta viktig samhällsområde kan ytterligare uppsägningar av personal förhindras, vilket
får ses som ett icke oväsentligt bidrag till en gynnsammare samhällsekonomisk

De

balans.

långsiktiga

effektiviseringsbehoven

De finansiella

problemens svårigheter har varit så stora att de förträngt
och
beskrivning
analys
av den långsiktigt allvarliga frågan om hur
en
inom hälso- och sjukvården skall mötas. Enligt vår
behovssökningen
uppfattning är det nödvändigt
att redan under den närmaste framtiden
en långsiktig modell och göras strategiska insatser och investeringar för att i det långa perspektivet kunna utveckla och effek-

utveckla

tivisera våren. Det gället bl.a. insatser som kompetensutveckling,
medicin och vårdorganisation.
Vi

tele-

vill

vår syn på effektivitetsbegreppet.
Med
även förtydliga
i dess rätta bemärkelse menar
inte enbart kostnadseffekutifrån de mål som ställs upp
tivitet utan främst att vården blir effektiv
i hälso- och sjukvårdslagen.
framförallt
Där sägs bl.a. att målet är en
lika villkor, en vård av god kvalitet som tillgodoser patientens
vård
effektivitet

behov

av trygghet samt en vård
och integritet.
självbestämmande

byggd

på respekt

för

patientens

Vi tror att en ökad effektivisering
går att finna i gränslandet mellan
verksamhetsområden
och huvudmän. Det behövs bl.a. en samplanering mellan sjukhusanknuten
Specialistvård och primärvård. Vi
olika

för vårdplanering
och vårdkedjor över
anser att nationella riktlinjer
verksamhetsgränsema och inte minst över huvudmannaskapsgränsema
kommun, landsting
viktiga åtgärder.
- vara
Stora delar av hälso- och sjukvården kännetecknas av en hierarkisk
struktur. Om denna struktur kunde ersättas av en öppnare diskussion

-

och prövning av fler personalgrupper
borde verksamheten kunna utvecklas i positiv riktning. I ett mindre hierarkiskt
system skulle naturligtvis patienternas kunskaper och erfarenheter också kunna tas tillvara
för att därmed
i vården.
ett verksamt sätt kunna öka effektiviteten
Den pågående strukturomvandlingen
medför bl.a. allt kortare medelvårdtider
inom bl.a. den slutna somatiska vården. Härutöver
vill
huvudmännen

i ökad utsträckning

bl.a. satsa
vård i hemmet och i
hemsjukvård. Vi är av den mycket bestämda uppfattningen att om huvudmännen skall ha framgång i detta strukturarbete
måste man samtidigt utveckla och höja kompetensen inom primärvården. Görs inte detta riskerar huvudmännen
betydande kvalitetsvissa fall avancerad
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Med andra ord det behövs

en offensiv satsning
ÄDEL-refonnen
har
av
pekat på behovet av ökade

I anslutning till utvärderingen

i skilda sammanhang
Socialstyrelsen
och inte minst specialistsjukvård
för äldre bl.a. i särskilda
boendefonner.
Äldre- och handikappomsorgen
skall inrymma ett visst mått av valfrihet enligt lagstiftaren. Den enskilde skall ha möjlighet att välja vård
och omvårdnad i eget hem alternativt i särskilda boendefonner.
Skall
läkarinsatser

kommunerna

som huvudmän för denna vård lyckas krävs en fortsatt
för dagvård, rehabilitering
och avlastningssatsning på institutioner
vård. Samtidigt
för kommunerna
är det viktigt
att slå vakt om
hemtjänstens betydelse för många äldre och handikappade. Kommunernas behovsbedömning
av äldres hemtj änstbehov har skärpts
många håll i landet. Vi vill slå fast att hemtjänstens sociala servicefunktion har stor betydelse för äldre och handikappade. Utvecklingen
som innebär att den sociala servicen inom hemtjänsten reduceras till
förmån för mera sjukvårdande
insatser måste brytas. Båda dessa
insatser av hemtjänsten är mycket viktiga.
Huvudmannen,

både kommuner

ning på hemsjukvård.

och landsting, satsar i ökad utsträckVissa huvudmän bedriver också s.k. avancerad

hemsjukvård. I många fall innebär denna vårdform att make, maka eller
anhörig har att svara för en betydande del av denna hemsjukvård. Vi
anser att det behövs en systematisk genomlysning
av denna vårdfonn
både vad gäller ett patientperspektiv
och ur ett vårdgivarperspektiv.
Även vården i livets slutskede kräver ökade insatser. Vården
av
döende är idag oña torftig och utgör en svår press på närstående. Även
i ökande utsträckning kommer att avlida i sina hem
om människor
måste särskilda insatser i fomi av team för symtombehandling
och
avancerad omvårdnad finnas som kan ge stöd till de närstående som tar

på sig ansvar för sådan avancerad hemvård. Enligt vår uppfattning
kommer dock vården i livets slut i framtiden att i ökad utsträckning
kräva särskilda institutioner,
bör kunna
hospice. Dessa institutioner
vård
i eget rum och kunna erbjuda växelvård och avlastning
erbjuda
även for människor som väljer att dö hemma. Först därmed skapas en
viss valfrihet under denna starkt vårdkrävande fas i livet. Dessa hospice
bör även ha till uppgift att utveckla den palliativa
stöd för anhöriga och närstående.

Våra

vården och utgöra ett

slutsatser

Vi anser att svensk sjukvård och äldreomsorg i dag är i starkt behov av
ett snabbt finansiellt tillskott. Uppgiften brådskar varför i första hand
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åberopat att medel bör
De tillskott
sjukförsäkringen.
kunna
får bör i första hand utformas som Stimulansbidrag,
huvudmännen
vilka bl.a. har till uppgift att främja effektiviseringen
av vården. Den
ekonomiska
förstärkningen
långsiktiga
av sjukvårdshuvudmärmens
bör införas.

särskilt statsbidrag
tillföras

denna

möjligheter

finansiella

I detta sammanhang

sektor

Vi har tidigare
från

bör senare lösas genom skatteutj ämningsbidrag.
måste ges ökad vikt i
att åldersfaktom
menar

bidragssystemet.

Särskilt

yttrande
Thörn

Ylva

av

Karin

och Anders

Olsson,
Milton

i vård och omsorg måste följas särskilt noga;
är armars stor för att patienterna drabbas hårt. Noggranna
i landsting
och
måste göras om hur besparingarna
avvägningar

Kostnadsminskningar
risken

och kvalitet i patientvården. För oss står
i centrum. De anställda har också utvecklat verksamheten på ett sätt som inneburit att kvaliteten kunnat vidmakthållas
trots de kraftiga besparingar som ägt rum. Nya medicinska metoder har
kommuner

slår

effektivitet

kvalitetsfrågoma

vilket bland annat ställt ökade
såväl
patienter som anhöriga samt
av
i
i hemsjukvårpatienterna
primärvården,
omhändertagande
ett gott
av
särskilda boendeforrner.
den och i kommunernas

utvecklats
krav

och vårdtidema

har kortats

information/utbildning

som HSU redovisar framgår, att om saneringen av
ska vara möjlig att genomföra fram till år 2000 måste

Av det underlag

statsfmansema
besparingarna i landstingssektom fortsätta i samma takt och t.o.m. öka
med dem som redan åstadkommits.
Flera landsting och
jämfört
kommuner visar stora underskott och neddragningarna
inom vården
börjar nu märkas tydligt för patienterna, genom ökade köer och längre
väntetider

till undersökningar
och vissa behandlingar.
Ytterligare
kommer med stor sannolikhet att betyda försämresursminskningar
ringar som inte är acceptabla. Såväl Landstingsförbundet
som Svenska
Kommunförbundet
hyser stor oro för att medicinska behandlingar och
kvalitén

i omvårdnaden

ska försämras. Vi har svårt att se att man med
ande åtgärder kan täcka gapen mellan befolkningens behov av hälso- och sjukvård och de resurser som finns tillgängliga.
Vi vill framhålla några utgångspunkter för att vi som organisationer
enbart etfektivitethöj

ska kunna ge vårt stöd till förändringsarbetet.
även fortsättningsvis
Det är nödvändigt, som
ser det att budskapet från statens sida år
målet
ska uppnå
entydigt
är att landsting och kommuner
om att
effektivitet
i sin verksamhet. Detta gäller inte minst i valet av arbets-
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marknadspolitiska
sekvenser

för

åtgärder.

Dubbla

att åstadkomma
egna ambitioner
Kraven
kompetens hos vårdpersonalen

effektiviseringar.

ringsarbete

kan få förödande

sektorns

det senaste decenniet ökat kraftigt.
sonalens förbättrade
utbildningsnivå
bibehållen

budskap

varit

så framgångsrikt
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kon-

kostnadshar under

Det är bland annat genom persom de senaste årens förändoch kunnat

ske med i stort

sett

kvalitet.

Vi vill understryka

att det inte är möjligt att bedriva god patientvård
yrkesutbildning.
Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder som tar fasta
utan
i enlighet med
på möjligheten
kompetensutveckla
vårdpersonal
att
verksamhetens

behov ser
därför positivt på. Utbildningsvikariaten
Vi
en åtgärd som visat sig fungera bra inom vårdsektom.

är exempel
ställer krav på att ett systematiskt och ambitiöst utbildningsprogram
tas
fram vilket samtidigt kan ge redan arbetslös vårdpersonal och dem som
hotas av uppsägning möjlighet till fortsatt sysselsättning.
Vidare krävs det en betydligt längre omställningsperiod
för att hälsooch sjukvården ska kunna genomföra det planerade förändringsarbetet.
Hittills har strukturomvandlingen
huvudsakligen skett inom sektorns
egna ekonomiska ramar. Det betyder att investeringarna har bekostats
av medel från driftsbudgeten. Vid strukturomvandlingar
som tidigare
genomförts inom industrisektom
har staten tillfört betydande summor
for att underlätta omställningsprocessen.
Det är enligt vår uppfattning
orimligt
att kommuner och landsting ska klara sin omvandling
utan
motsvarande
stöd, särskilt med tanke
att sektorn är ålagd skattestopp.
Den resursbrist som HSU redovisar för framtiden pekar på att besparingarna nu nått en nivå där det inte längre är möjligt att enbart
förlita

sig på att effektiviseringar
och rationaliseringar
kan klara
vårdbehov. Risken är överhängande att snävt fokuserade
besparingsambitioner kommer att styra sjukvårdshuvudmärmens
åtgärpatienternas

der för att klara de krav som ställs på balans i ekonomin; åtgärder som
dessutom medför risk för att befolkningens
tilltro för vården avtar och
solidariteten med det gemensamma frnansieringssystemet
går förlorad.
Den nödvändiga strukturomvandlingen

måste ske i rimlig takt och med
kan behållas. Det
att effektiviteten
som
till
sig
det behövs
att spara
en ny vårdstruktur,

fortsatt högt ställda krav
vi ser det, omöjligt
investeringar.

Särskilt bekymmersamt är det för kommunerna
att klara vården av
äldre, handikappade och långvarigt psykiskt sjuka med berättigade krav
på kvalitet utan mer permanent ekonomiskt tillskott. Kommittén
har

granskat olika möjligheter

att lösa ñnansieringsfrågan
men lägger inget
forslag, vilket heller inte varit utredningens uppgift. Sjuk- och arbetsskadekommittén, som nyligen presenterat sitt betänkande, har emellertid föreslagit att delar från sjukförsäkringens överskott ska få användas
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för att stödja vissa områden inom sjukvården.
av forsäkringskassoma
Vi delar HSU:s invändningar mot just detta förslag men
anser att en
transferering av liknande art bör övervägas. I avvaktan
att en mer
definitiv ñnansieringslösning tas fram vore det enligt vår mening
mera
rimligt än det som nu sker: att medlen används till att täcka det
statsfmansiella
underskottet medan hälso- och sjukvården inte klarar
sina åtaganden
ett acceptabelt sätt.
Vi vill slutligen

poängtera att som fackliga organisationer
har
ett
starkt intresse av att medverka till att hälso- och sjukvården fortsätter
sin eñektivisering. Även om det hittillsvarande arbetet varit framgångsrikt i många avseenden har det präglats av svårigheter och tvära kast i

målsättningarna, både om vad som måste åstadkommas och hur det ska
utföras. En del har sin förklaring
i förskjutningar
i de politiska
majoritetema, men framför allt har omställningsprocessen
kännetecknats av allt för snabb takt, bristande tydlighet och ofullständig insikt
om hur vårdpersonalen på ett positivt sätt kan involveras i förändringhållbara resultat
arna. Ett förändringsarbete
som vill åstadkomma
måste ta sig an befolkningens totala hälsoproblem, inom ett distrikt
eller sjukvårdsornråde,

i stället för att som för närvarande enbart den
avdelningen,
eller vårdcentralen
mottagningen
sätts i fokus.
egna
Sannolikt kan mer intressanta förslag till innehåll, uppläggning och
organisation åstadkommas om de olika yrkesgruppema inom vården,
tillsammans
tvärprofessionellt
bidrar med sin samlade kompetens.
Fördelen med ett sådant förändringsarbete
är att man samtidigt bygger
in mekanismer som gör att de olika yrkesgruppema
får insikter om att
innehåll och organisation ständigt måste förändras för att möta be-

folkningens

över tiden förändrade

hälsoproblem.

LO vill dessutom framhålla att arbetslösheten är hög bland sjukvårdsframförallt
undersköterskoma,
vilket är en direkt följd av
genomförda
besparingar. Av det skälet är det viktigt att arbetsmarknadspolitiska åtgärder är anpassade för rådande förhållanden och
som
särskilt tar fasta på de arbetslösas situation och möjlighet att kompe-

personalen,

tensutveckla
framhålls
en utmärkt

nuvarande personal for att möta morgondagens krav. Som
annan plats i detta särskilda yttrande är utbildningsvikariat

åtgärd.

T C0 och SACO vill särskilt

framhålla det som HSU också konstatenämligen
stmkturforändringama
inom hälso- och sjukvården
att
rar,
om
ska kunna genomföras krävs betydande investeringar i kompetens hos

vårdpersonalen,

i ny teknologi och i forskning. Som vi
ser det bör
överskott från sjukförsäkringen
tillgodose dessa behov.
Pengarna bör riktas till alla vårdgivare. Det behövs även ett
mer
stadigvarande alternativ till ny finansiering i hälso- och sjukvården. Ett
nuvarande
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krav är att utreda och analysera frågan om olika varianter på
och andra
av vården, samordning med sjukförsäkringen
försäkringar för att hitta en långsiktig lösning. I likhet med HSU vill

rimligt

finansieringen

peka
att sjukförsäkringen rör sig om en solidarisk fmansieringsfonn
och passar därför väl in i det system som redan används.
framhålla behovet av att en tydlig gränsdragning görs
Slutligen vill
ska
uppgifter. Politikerna
och de vårdanställdas
mellan politikernas
verksamhetens
följa
anslå
sätta mål för verksamheten,
upp
resurser,
överlämnas
måluppfyllelse och kvalitet. I övrigt bör verksamhetsfältet
till yrkesgruppema

Särskilt

inom vården.

yttrande

Hemsjukvården

för

av

Karin

Olsson

de äldre

Jag anser att det är en brist att HSU nöjer sig med att konstatera att
endast drygt hälften av landets kommuner har övertagit ansvaret för
genomfördes redan
hemsjukvården i det egna boendet. Ädelreformen
att lösa
1992 och denna fråga överlämnades till sjukvårdshuvudmärmen
innebär att många gamla inte har tillgång till
det sätt som reformen syftade till,
för sin vård
Jag
i kommunerna.
nämligen i en integrerad hemsjukvårdsorganisation
det
brist
klargjort
borde
ha
kommittén
tydligare
är
att
att
att
en
anser
delad
fortfarande
har
landets
sjukvårdshuvudmän
hälften
en
av
lokalt.

Situationen

distriktssköterskor

hemsjukvårdsorganisation.

F

örlossningsvârden

15-64 år
samlade resurser i åldersgrupperna
Räknar man totalt
17 procent för graviditet och förlossning.
vad kvinnosjukvården kostar utgör denna del cirka 50 procent. Den
strukturomvandling
som idag genomförs i landstingen innebär att för-

Av

alcutsjulcvårdens

används

medan
lossningsvården koncentreras till våra större specialistsjukhus
läggs ner.
de mindre förlossningsenhetema
Att föda bam är inte en sjukdom utan ett naturligt tillstånd hos en
verki övrigt frisk kvinna. Följderna av att koncentrera
vanligtvis
också
samheten till specialistsjukhusen är förutom att vården fördyras
går förlorat. Under lång tid har de som
att ett viktigt utvecklingsarbete
inriktat sig på att utforma
arbetar inom mödra- och forlossningsvården

vårdmiljöer

som tar hänsyn till att förlossningsarbetet

i första hand är

SOU
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den blivande mammans och pappans angelägenhet även om det kräver
stöd av en barnmorska.
professionellt
Enligt min uppfattning
bör
frågan om vården vid graviditet och förlossning utredas i ett nationellt
sammanhang. Såväl betydelsen av att familjen kan vara samlad i detta

betydelsefulla ögonblick bör utredas som de möjligheter den utvecklade
tekniken ger ifråga om hur kommunikationen
mellan en förlossningsbarnmorska och exempelvis en gynekologisk specialist, kan fungera för
olika
att undvika risker för mor och bam; även om de befinner sig
platser. Utredningen bör även ha siktet inställt på hur barnmorskan kan
utveckla sitt eget kunnande och få stöd av modern teknik för att kunna
göra säkra urval mellan vad som är en nonnal graviditet och vad som
kan innebära komplikationer.
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Kommittédirektiv

till Kommittén
Tilläggsdirektiv
S 1992:04
sjukvårdens
finansiering
och organisation
Dir.

om hälso-

och

1994: 152

Beslut vid regeringssammanträde
l

Sammanfattning

den 22 december

1994.

av uppdraget

Kommittén
HSU
döma

om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation
skall enligt sina nuvarande direktiv dels analysera och behälso- och sjukvårdens resursbehov
fram till år 2000, dels

2000

överväga hur hälso- och sjukvården bör finansieras
den övergripande samhällsnivån.
Kommitténs
arbete bör nu slutföras med ändrade
direktiv.
Kommitténs

överväganden och förslag skall utgå från dagens system
med landsting och kommuner som finansiärer och tillhandahållare
av
hälso- och sjukvård.
Kommittén
-

skall bl.a. överväga
åtgärder som kan vidtas för att stärka patientens
och sjukvården,

ställning

i hälso-

hälso- och sjukvårdens

resursbehov fram till år 2010 och särskilt
den demografiska
utvecklingens
betydelse för de äldres
behov av hälso- och sjukvård,
beakta

-

formerna för den statliga styrningen inom hälso- och sjukvården och
vilka avvägningar som bör göras mellan generella och riktade fman-

-

samt finansiella
de
av
nya former för
hälso- och sjukvården som tillämpas
kostnadsansvaret
för läkemedel m.m.

-

siella styrinstrument

och andra styrinstrument,

erfarenheterna

styrning

läkemedelsfönnånen

sjukvård

i öppenvård

och organisation av
sjukvårdshuvudmännemav
i öppenvård,
inklusive nuvarande högkostnadsskydd
för
och läkemedel,
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skall definieras och
och sjukvårdens folkhälsoarbete
mellan
och
uppgiftsfördelning
stat,
följande
ansvarslandsting och kommuner samt
i
mellan staten och sjukvårdshuvudmännen
ansvarsfördelningen
fråga om finansiering av vårdforskning samt i vilka former stöd kan

hur hälso-

w

därav

-

ges till vårdforskningens

utveckling.

Bakgrund

2

och organisation
om hälso- och sjukvårdens finansiering
dels
1992:30
Dir.
direktiv
HSU 2000 skall enligt sina nuvarande
till
år
analysera och bedöma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram

Kommittén

2000, dels överväga hur hälso- och sjukvården skall finansieras och
samhällsnivån.
Kommitténs
den övergripande
överorganiseras
hand
i
första
och
värdering
analys
tre
väganden skall grundas
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Uppdraget

3.1

Allmänna

Bilaga

utgångspunkter

Hälso- och sjukvården är av grundläggande betydelse för välfärden och
trygghet. Principema om en solidariskt
finansierad och
rättvist fördelad hälso- och sjukvård är centrala inslag i den generella
människors

välfärdspolitiken och måste hävdas även i ekonomiskt kärva tider. Det
skall vara en självklarhet för varje individ att det finns en hälso- och
sjukvård av god kvalitet och att den som är sjuk skall få den vård och
han eller hon behöver oberoende av sin egen ekonomi.
omsorg
bör vara så låga att de inte leder till att sjuka
Patientavgiñema
avstår från att uppsöka sjukvården. Hälso- och sjukvården
har också ett befolkningsinriktat
ansvar att förebygga ohälsa och
människor

handikapp.
Dessa grundläggande
för hälso- och
förutsättningar
sjukvårdspolitiken
har ett brett parlamentariskt
stöd och är starkt
förankrade i den svenska befolkningen.
De fmansieringsaltemativ
som anges i de nuvarande direktiven till
HSU 2000 är skatter, socialavgifter
eller obligatoriska
försäkringspremier som tas ut efter betalningsförmåga
och oberoende av risk för
den enskilde. Egentliga försäkringspremier
utesluts i och med att
betalningen skall ske oberoende av risk. De expertrapporter
om hälsooch sjukvårdsrefonner
i andra länder som har tagits fram på kommittens uppdrag ger inga belägg för att Sverige skulle ha något att vinna

på att överge skatteñnansieringen. Tvärtom tyder de internationella
erfarenheterna på att de skattefmansierade
hälso- och sjukvårdssystemen
fungerar bättre i fördelningspolitiskt
avseende än de försäkringsfmansierade systemen. Detta är ett starkt motiv för att slå vakt
om skatte-

finansieringen.
Det har inte heller framkommit några bärande motiv för att frångå det
svenska systemet med regionala och lokala självstyrelseorgan som
ansvariga för finansieringen och tillhandahållandet
av hälso- och sjukvård. Kommuner
och landsting har skapats för att finansiera och
tillhandahålla

den verksamhet som ligger närmast människorna och där
insyn, påverkan och delaktighet är särskilt stora. Syftet är att
demokratins och solidaritetens grund bidra till rättvisa och jämlikhet

kraven

i levnadsvillkor.

Det innebär ett särskilt ansvar för utsatta grupper som
gamla, sjuka och handikappade. En viktig orsak är att någon
rättvisa inte är given när det gäller hälsans fördelning mellan olika
individer
och grupper. Till detta kommer att
mer omfattande och

barn,

angelägna vårdbehov som uppkommer, desto sämre är möjligheterna
i regel för den enskilde att på egen hand hävda sina intressen.
Svenskarnas hälsa är i ett internationellt
perspektiv mycket god även
om det under senare år finns tecken på ökade skillnader i hälsa mellan
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grupper. Hälso- och sjukvården har haft en
betydelse för den allmänna förbättringen
av hälsoläget hos
befolkningen även om det i första hand är välfardsutvecklingen
genei folkhälsan. Hälso- och
rellt som ligger bakom de stora förbättringarna
insatser leder till att många lever längre och har bättre
sjukvårdens
olika

socioekonomiska

märkbar

Jämförelser av s.k. åtgärdbar dödlighet, dvs. död på
grund av orsaker som hälso- och sjukvården anses kunna påverka, visar
att dödligheten oftast är ca 30-50 procent lägre i Sverige än i andra
europeiska länder. Den åtgärdbara dödligheten i vårt land har dessutom

funktionsfönnåga.

stadigt minskat under de senaste två decennierna. Studier av vårdutnyttj andet i olika socioekonomiska
grupper visar på små skillnader
och
De personer som bör
till
dödlighet
sjuklighet.
hänsyn
när man tar
får
vård,
de
långvarigt
sjuka,
behov
ha störst
mer vård än andra
av
emellertid
oroande
visar
En rapport från Socialstyrelsen
grupper.
att en ökande andel av befolkningen
som anser sig ha behov
av vård inte söker sig till sjukvården. Framför allt gäller detta i arbetargrupper. Den svenska sjukvården är emellertid rättvist fördelad vid en
tecken

jämförelse.
Svensk hälso- och sjukvård hävdar sig således väl internationellt
när
det gäller hög medicinsk kvalitet och rättvis fördelning av vården efter

internationell

under senare år visar dessutom att det svenska
Utvecklingen
och
hälsosjukvärdssystemet hañ stor förmåga både att anpassa hälsooch
utvecklingen
till den samhällsekonomiska
och sjukvårdsutgiñema
behov.

verksamheten. Under samma period har kostnaderna
att effektivisera
ivissa försälcringsfmansierade
system i andra länder ökat snabbare än
Därtill kommer att de administrativa
den totala samhällsekonomin.
kostnaderna
är låga, vilket innebär att resurserna huvudsakligen
används till direkt hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har påtagliga samband med socialförsäkringarÄdelreforrnen
har uppgiftsfördelningen
na och socialtjänsten. Genom
inom
vård
och omsorg förändrats.
mellan kommuner och landsting
mil. flyttas nu över från landsting
Ornsorgema om utvecklingsstörda
Även inom stödet till människor
med psykiska
till kommuner.

störningar förändras uppgiñsfördelningen
ting.
På fem orter

i landet

bedrivs

försök

mellan kommuner

och lands-

med kommunalt

ansvar för

primärvården. För närvarande bedrivs försök med finansiell samordoch hälso- och sjukvården, dels
ning dels mellan försäkringskassa
båda
och
Regeringen
socialtjänsten.
mellan dessa
anser att resultatet av
de pågående utvärderingarna
av dessa försök bör avvaktas innan
ställning tas till frågor som rör huvudmarmaskap.
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. De mycket
gamla blir fler. Den medicinska forskningen skapar nya möjligheter att
behandla sjukdomar, särskilt i den växande gruppen äldre, samtidigt
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restriktionema
har blivit allt mer uppensom de samhällsekonomiska
bara. Detta ställer höga krav på fortsatta åtgärder för att öka kostnadseffektiviteten
liksom
den politiska
processen när det gäller att
åstadkomma

folklig

förankring

för de grundläggande

prioriteringarna.

Kraven skärps också

en öppen dialog mellan politiker, administratöoch
de
arbetar
i hälso- och sjukvården i syfte att utveckla
rer
som
verksamheten och hushålla med begränsade resurser. Enligt regeringen
skapar dagens system med landsting och kommuner som finansiärer
och tillhandahållare

att
av hälso- och sjukvården goda förutsättningar
krav på såväl kostnadskontroll
och kostnadseffektivitet
som
demokratisk styrning, insyn och kontroll. Regeringen anser således att
det finns behov av regionala självstyrelseorgan
för hälso- och sjukvården även i fortsättningen samt att primärkommunema
som nu bör vara

tillgodse

huvudmän

för en del av hälso- och sjukvården.
fortsatta arbete skall ha följande

Kommitténs

inriktning.
Kommitténs

överväganden

med landsting
hälso-

och kommuner

och sjukvård.

offentliga

som Regionberedningen
slutbetänkande
i början

och

och förslag skall utgå från dagens system
som finansiärer och tillhandahållare
av

Kommittén

verksamhetens

utgångspunkter

skall

ta del av de förslag om den
och indelning på regional nivå
1992:06
kommer
att redovisa i sitt

uppbyggnad
C

1995. I det sammanhanget bör särskilt
av
uppmärksammas
att den geografiska indelningen på regional nivå är
utfonnad så att kraven på en hög kvalitet i vården, en effektiv resursan-

vändning och medborgarnas möjlighet att påverka verksamheten genom
den demokratiska
processen tillgodoses.
En arman utgångspunkt
skall vara att systemet är förenligt med sjukvårdshuvudmännens
för vården enligt hälso- och
planeringsansvar
och ge möjligheter
sjukvårdslagen
att styra sjukvårdens kostnadsutveckling. Som ett led i detta har finansieringsansvaret
för ersättningläkare och sjukgymnaster förts över till
arna till privatpraktiserande
från år 1994. I ett nästa steg bör sjukvårdssjukvårdshuvudmärmen
huvudmännen ges ett samlat kostnadsansvar för läkemedel. I anslutning
till

detta finns det skäl att göra en översyn av det samlade fönnånssystemet för läkemedel och se över utfonnningen
av högkostnadsskyddet.
Den kommunala

sektorn är av grundläggande betydelse för välfärd,
och tillväxt.
Staten har ett ansvar för att sektorn
rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättning-

Samhällsekonomi
tillförsäkras

stabilt bidrags- och
ar, vilket bl.a. kan ske genom ett långsiktigt
utjämningssystem. Staten har vidare det övergripande ansvaret för den
offentliga verksamheten och samhällsekonomin
och måste ha instrument till sitt förfogande för att kunna styra med hänsyn till detta
ansvar.
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har under senare år fått en starkare ställning i hälso- och
b1.a.
sjukvården,
att välja vårdgivare har ökat.
genom att möjligheterna
Steget till ett mera allmänt patientinflytande
är dock ännu långt, inte
minst i fråga om möjligheterna för patienten att älv medverka i val av
Patienten

då

behandlingsmetod

medicinska

det

beslutsfattandet

erbjuder

bör stärkas, b1.a. i detta hänseende.
Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor har avSocialstyrelsen
görande betydelse för den framtida hålsoutvecklingen.
den
pågående
i sin senaste folkhålsorapport
konstaterar
att
alternativ.

ställning

Patientens

kan leda till ökade socioekonomiska

samhällsutvecklingen

skillnader

i hälsa. Statens politik påverkar hälsan
en rad områden. Staten måste
för en god
därför ta ett ökat ansvar när det gäller att ge förutsättningar
hälsa. Hälso- och sjukvårdens kunskaper och erfarenheter har också
stor betydelse för det förebyggande arbetet. Dess roll på folkhälsoområdet behöver förtydligas och förstärkas.
Svensk medicinsk forskning har länge haft en internationellt
sett fram-

skjuten position.

Sverige har därmed lämnat väsentliga

bidrag till den

Det är av yttersta vikt att denna position kan
bibehållas. Att förebygga, bota eller lindra sjukdom kräver emellertid
inte enbart medicinska kunskaper utan också kunskaper inom omvårdÄven
ligger
och rehabilitering.
nad, habilitering
om vårdforskningen
jämförelse så år
väl framme inom vissa områden vid en internationell
den inte
långt när lika utvecklad, etablerad och accepterad som den
medicinska

utvecklingen.

medicinska

forskningen.

Det finns därför skäl att intensifiera insatserna
samt även i övrigt främja utvecklingen inom
till
i syfte att uppnå bästa möjliga patientnytta
kostnad.

inom vårdforskningen
omvårdnadsområdet
minsta möjliga

Ett centralt
vården

ställning

Patientens

3.2

mål för refonnsträvandena

under senare

vid

sluten

i den svenska hälso- och sjuk-

att stärka patientens ställning, b1.a.
ökade möjligheter
att välja vårdgivare inom

har varit

genom att ge individen
och olika
t.ex. primärvård

sjukhus

i hälso- och sjukvården

vård.

vårdens tillgänglighet,

typer

av Specialistvård

liksom

Åtgärder har också vidtagits

b1.a. vårdgarantiåtagandena.

för

att välja
att öka

Denna utveckling

skall b1.a. ses mot bakgrund av den värderingsförskjutning
som skett,
generationer, som ställer större krav
framför allt bland efterkrigstidens
och möjligheter
på inflytande
att påverka sin situation än vad som

tidigare

varit

vanligt.

är en viktig
att välja vårdgivare
hittills inte lika
En väl så viktig
- men
för
patientinflytandet
är möjligheterna

Möjligheten

aspekt av patientinflytandet.
aspekt
uppmärksammad
-
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patienten att själv medverka val av behandlingsmetod då det medicinska beslutsfattandet
erbjuder alternativ.
Under senare år har ambitionen att ge god information
ökat i vården
och patienterna har i ökad utsträckning
önskat bli delaktiga i det
medicinska beslutfattandet
och i den dagliga omvårdnaden. Steget till
ett mera allmänt patientinflytande
är dock ännu långt.
Kommittén bör överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att brygga
över det underläge som patienten naturligen befinner sig i gentemot
hälso- och sjukvården. Kommittén
skall bl.a. redovisa förslag till
det
förbättringar
möjligt
gör
att nå patienten med balanserad
som
information
om sjukdomen och att medverka i valet av behandling.
Vidare bör övervägas om det finns skäl att vidta särskilda åtgärder för
att ge stöd till patienter för vilka valet av behandling har stor betydelse
för ñamtida livskvalitet.
Det kan t.ex. gälla valet att utsätta sig för
särskilt
riskfyllda
och där vetenskap och beprövad
behandlingar
erfarenhet inte ger precisa svar. Här bör särskilt behovet av systematiska uppföljningar,
som kan bilda underlag för inforrnationsspridning
till patienter om effekter och risker, uppmärksammas.
Vidare bör
prövas hur patientens egna erfarenheter och resurser bättre kan tas till
vara i vården och rehabiliteringen. Kommittén bör också överväga vilka
åtgärder som kan vidtas av staten tex. genom lagstiftning och tillsyn,
sjukvårdshuvudmännen respektive vårdgivaren för att stärka patientens

ställning.

3.3

Hälso- och sjukvårdens

resursbehov

Under de senaste åren har kommuner och landsting bedrivit ett framarbete för att öka produktiviteten
gångsrikt
och effektiviteten
i
verksamheten.
Det arbetet måste drivas vidare för att medborgarnas
behov av vård och omsorg skall kunna tillgodoses på bästa sätt. Det
krävs ett kontinuerligt
för att anpassa hälso- och
förändringsarbete

sjukvården till nya tider, förändrade behov och andra förutsättningar.
Det är för närvarande utomordentligt
svårt att bedöma möjligheterna
öka produktiviteten
och effektiviteten
i hälso- och
att ytterligare
sjukvården.
under de senaste åren skall bl.a. ses mot
Utvecklingen
bakgrund av att produktivitetsutvecklingen
Det har således funnits
var negativ.

under 1970- och 1980-talet

för en betydande
engångsökning av produktiviteten.
Det är knappast realistiskt att anta
att produktiviteten kan öka i samma takt under återstoden av 1990-talet
utan man får räkna med en långsammare utveckling.
Till bilden hör också att möjligheterna
att rationalisera verksamheten
varierar

inom olika

fortsatta

produktivitetsökningar

utrymme

delar av hälso- och sjukvården. Potentialen för
torde vara mindre inom omvårdnads-
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korttidsvård,
geriatrik och
som intemmedicinsk
metoder
sjukvård än inom kirurgi, där nya medicinska
möjliggör en fortsatt utveckling mot kortare vårdtider och övergång till
dagkirurgi. Socialstyrelsen framhöll t.ex. i en rapport till regeringen i
maj 1994 att omfattningen av och takten i ytterligare rationaliseringar
och
äldreomsorgen
vid medicinklinikema
samt den kommunala
intensiva

områden

kommunal

sjukvården noga måste övervägas om den medicinska och omvårdnadsmässiga kvaliteten skall kunna upprätthållas.
Kommittén skall mot den bakgrunden analysera och bedöma de krav
resurser som framför allt den demografiska utvecklingen i kombination med medicinteknisk utveckling kan komma att ställa på hälso- och
bör ligga
under perioden fram till år 2010. Tyngdpunkten
med
till
resurskraven
hänsyn
utvecklingen
mot
att
en bedömning av
en ökad andel äldre över 80 år, den grupp som främst ställer krav på
samhällets vård och omsorg, kommer att fortgå under överskådlig tid

sjukvården

bör i det sammanhanget särskilt
enligt SCB:s prognoser. Kommittén
beakta omvårdnadsarbetets betydelse för kvaliteten. Vidare bör belysas
hälso- och
hur samordningen mellan landstingens och kommunernas
samt hur de brister i den
finns
i
den
kommunala
sjukvården kan
som
bör
kommittén
bl.a.
del
Socialstyrelsens
Därvid
åtgärdas.
ta
av
Ädelreformen.
uppföljning
av
Det bör här även framhållas betydelsen av effektiva sjukvårdsinsatser
för att begränsa sjukfrånvaron för personer i yrkesverksam ålder, bl.a.

sjukvård

kan förbättras

medicinska

och utvecklas

kvaliteten

kostnader
i form av
för att motverka
ökade samhällsekonomiska
Kommittén
bör överväga hur
sjukpenning och minskad produktion.
samhällsekonomiska
bedömningar kan
sådana sektorsövergripande
integreras i sjukvårdsplaneringen.
Kommittén skall vidare beakta de beslut om det samhällsekonomiska
utrymmet för skattefmansierad
fattar våren 1995.

3.4

kommunal

verksamhet

som riksdagen

Statlig styrning

som staten förfogar över för att styra utvecklingen inom
och sjukvården är i första hand finansiella
styrinstrument,
sanktioner
Staten
har vidare
tillståndsgivning,
lagstiftning, tillsyn,
m.m.
De instrument

hälso-

ansvaret för merparten av forskningen och betydande delar av utbildoch utvärdering
för den
ningen. Uppföljning
är andra instrument
statliga styrningen och kan ses som stöd för och komplement till den

övriga styrningen.
Flera av de nämnda styrinstnunenten
ringskansliet.

övervägs

för närvarande

i rege-
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Beredningen för statsbidrag och utjämning inom kommunsektom
har
nyligen avlämnat sitt slutbetänkande
Utjämning av kostnader och
intäkter i kommuner
och landsting SOU
1994:144.
I betänkandet
lämnas förslag till ett nytt statsbidragsoch utjämningssystem
för
kommuner

och landsting.

Det föreslagna systemet innebär bl.a. en
möjligheter
statens
att styra det skattefmansierade
av
för kommunsektom.
Samtidigt frånhänder sig staten i allt
finansiella instrument för att påverka/styra den kommunala

förstärkning

utrymmet
väsentligt
sektorns prioriteringar
och utformning
eftersom
av verksamheten
statsbidragen i huvudsak förutsätts vara generella. Enligt beredningen
kan det i vissa lägen finnas skäl att använda en mindre del
av bidragen
i styrande syfte. Systemet har därför utformats
så att det finns en
flexibilitet i detta hänseende, dvs. systemet kan samtidigt
rymma både
kommunal självständighet och möjlighet till viss statlig styrning.
Frågor som rör tillsyn m.m. kommer att behandlas i en proposition
om
verksamhetstillsyn inom hälso- och sjukvården som regeringen avser
att lämna till riksdagen i början av år 1995. Därutöver kommer att
staten har ett särskilt ansvar för att hälso- och sjukvården skall fungera
även i kriser och krig.
Kommittén bör göra en samlad bedömning av vilka krav
som utveck-

lingen kan komma

att ställa på den statliga styrningen inom sektorn i
avvägningar som bör göras mellan generella och
riktade finansiella styrinstrument
samt finansiella och andra styrinstrui
relation
till
de
nationella
hälso- och sjukvårdsvårdspolitiska
ment
målen.
framtiden

och vilka

3.5

Sjukvårdshuvudmännens

Det

styrsystem

och organisation

svenska

sjukvårdssystemet
har genom landstingen och komatt parallellt
munerna en unik möjlighet
pröva olika modeller och
system, något som också framhålls i de nuvarande direktiven. Denna
möjlighet har i hög grad utnyttjats under de senaste åren. Kommittén
har studerat erfarenheterna av nya former för styrning och organisation
både i den svenska hälso- och sjukvården och i ett antal OECD-länder.
Flertalet av dessa refonner är av så sent datum både i vårt land och i
andra länder att det är svårt dra några säkra slutsatser
om resultatet.
Därtill kommer att det är svårt att veta vilka effekter
som kan hänföras
till de nya styrsystemen
eftersom sektorn under samma period i hög
grad påverkats både av ekonomiska restriktioner
och andra reformer,
och husläkarrefonnen.
t.ex. Ädelrefonnen
Kommittén

bedömning
organisation

bör mot den bakgrunden så långt möjligt göra
en samlad
erfarenheterna
de
former
för
och
styrning
av
av
nya
som tillämpas

i den svenska

hälso-

och sjukvården.
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göras mellan landsting och kommuner
som
traditionellt
och
och
organisation
för
styrning
fonner
nya
styrda huvudmän. Vidare bör kommittén i relevanta delar bedöma vilka
i fråga om styrning och organisation
lärdomar
som kan dras av
bör därvid

Jämförelser

tillämpar

reforrnarbetet

3.6

i de studerade OECD-ländema.

Kostnadsansvaret

för läkemedel

i öppen vård

ingår som en resurs i den samlade hälso- och sjukvården
och kan vara såväl komplement som alternativ till andra sjukvårdande
insatser. Detta starka samband mellan läkemedel och annan sjukvård
ett samlat
är ett bärande motiv för att ge sjukvårdshuvudmärmen
Härigeoch
sjukvård.
hälsoövrig
läkemedel
och
för
kostnadsansvar
läkemedelsbehandför
förutsättningar
att
nom torde man skapa goda
ling och andra sjukvårdande insatser vägs mot varandra på likvärdiga
villkor och därmed till en bättre avvägning mellan olika behandlingsfor-

Läkemedel

utveckling skall
mer. Därtill kommer att om läkemedelskostnademas
hos förskrivarna.
kunna dämpas, krävs ett ökat kostnadsmedvetande
har det
Här torde ett system som bygger på att sjukvårdshuvudmännen
samlade kostnadsansvaret for läkemedel innebära bättre förutsättningar
för att åstadkomma detta jämfört med nuvarande system. I sammanhanget har bl.a. läkemedelskommittéema
en viktig funktion.
i
sitt
fortsatta arbete utreda och
kommittén
Mot denna bakgrund skall
för
lämna förslag om en ändrad fördelning i fråga om kostnadsansvaret
läkemedelsförmånen.
Kommitténs överväganden och förslag skall ha sin utgångspunkt i att
för läkemedlen i
sjukvårdshuvudmärmen bör överta kostnadsansvaret
Förändringen
den öppna vården från den alhnärma sjukförsäkringen.
för läkemedel, dvs. även förbrukskall omfatta hela fönnånssystemet

ningsartiklar
Kommittén

och speciallivsmedel.

bör vidare överväga formerna för den ekonomiska regleringen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen vid ett överförande av
Principema för fördelningen
kostnadsansvaret.
av det ekonomiska
utrymmet mellan sjukvårdshuvudmännen bör också övervägas. Strävan
bör därvid vara att finna kriterier för fördelningen
som så långt möjligt
läkemedelsbehov
faktiska
skilda
till
de
hänsyn
tar
som möjligen kan
föreligga hos de olika huvudmärmen.
Prissättningen av de läkemedel och övriga produkter som ingår i den
bör prövas. I prövningen ingår att
allmänna läkemedelsförsäkringen
utvärdera vilka effekter som nuvarande system med Riksförsäkrings-

hänsyn är det
som ansvarig prissättare haft. Av finansiella
viktigt att bedöma prissättningen för läkemedel i öppen och sluten vård
talar för att det av
ur ett helhetsperspektiv. Det finns dock mycket som
verket
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rättviseskäl

bör vara en statlig uppgift att prissätta de läkemedel som
Kommittén
bör
även i fortsättningen.
av subventionering
också beakta att det kan vara mer rationellt att bygga upp den speciella
kompetens som krävs för ändamålet på central nivå jämfört med ett
decentraliserat system för prisförhandlingar
och prissättning. Kommittén bör vidare överväga om det är ändamålsenligt att ge staten ett
samlat ansvar för prissättning även för övriga produkter som omfattas
omfattas

av förrnånssystemet.
Kommittén bör vidare överväga vilka åtgärder som kan behöva vidtas
for att stärka läkemedelskommittéemas
inflytande. I det sammanhanget
bör särskilt uppmärksammas möjligheterna
att erbjuda de privatpraktiserande

läkarna

möjlighet
att medverka i arbetet med att ta fram
rekommendationer.
Frågan om hur uppföljningen
av
förskrivningama och de kostnader dessa genererar kan förbättras såväl
i den offentligt som privat bedrivna hälso- och sjukvården bör också

komrnittéemas

övervägas.

3.7

Läkemedelsförrnånen

inklusive

högkostnadsskyddet

Kommittén
bör vidare göra en översyn av utformningen
av förmånssystemet för läkemedel, som även fortsättningsvis bör vara statligt
reglerat. I det sammanhanget bör beaktas den av Merkostnadskommittén genomförda

översynen av bl.a. läkemedelsförmånen.
Utredninglämnade
i
sitt
slutbetänkande
SOU
1992:
129
flera
alternativa
en
möjligheter
till förändringar av fömiänssystemet
bör
övervägas.
som
En utgångspunkt bör därvid vara att fönnånssystemet för läkemedel
bör reformeras for att skapa större enhetlighet och rättvisa mellan olika

patientgrupper
medel.
Kommittén

som har betydande

kostnader

för sjukvård

och läke-

bör redovisa

ett huvudaltemativ
som bygger på att de nu
och förbrukningsartiklarna
görs prisnedsatta
och förs
i ett högkostnadsskydd. I anslutning härtill bör kommittén
göra en bedömning av om en sådan förändring
kan behöva kompletteras med någon annan åtgärd inom socialförsäkringssystemet
för
kostnadsfria

läkemedlen

dem som har livslånga sjukdomstillstånd
och betydande merkostnader.
Med hänsyn till det statsñnansiella läget krävs att kommittén redovisar
förslag som inte ökar de offentliga utgifterna eller minskar statsinkomstema. Kommittén skall också uppmärksamma
eventuella effekter

på vårdens kvalitet

av förändrade förskrivningsmönster.
bör vidare pröva vilka förändringar
av högkostnadsskyddet som behöver vidtas med hänsyn till det ovan nämnda huvudalternativet där de kostnadsfria
läkemedlen och förbrukningsartiklarna
fors
i systemet med prisnedsättning. En utgångspunkt skall
vara att
Kommittén
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är statligt reglerat. Med
högkostnadsskyddet
även i fortsättningen
hänsyn till att kommitténs förslag skall utgå från att sjukvårdshuvudför läkemedel och övrig hälsomännen har ett samlat kostnadsansvar
huvudmärmen
och sjukvård bör
ges rätt att kunna besluta om en lägre
inom högkostnadsskyddet
än den av
nivå på egenkostnadstaket

riksdagen beslutade högsta nivån.
bör redovisa ett huvudaltemativ
att
Kommittén
som bygger
förskrivna
prisnedsatta
öppenvårdsbesök,
för
patientavgiftema
inordas i ett
och speciallivsmedel
förbrukningsartiklar
läkemedel,
Vidare bör övervägas om även sjukresoma
samlat högkostnadsskydd.
i detta högkostnadsskydd.
kan utformas efter mönster av det nuvarande
Högkostnadsskyddet
kostnadsfrihet
uppnås när egenavgiftema för den
systemet, dvs. att hel

kan inordnas

försäkrades sammanlagda kostnader överstiger ett visst bestämt belopp
Alternativ
är
inom en tolvmånadersperiod.
som bör övervägas
viss
så
högkostnadskyddet,
nivåer
i
införande
flera
att
t.ex.
en
av
avtrappning av den enskildes avgifter sker när egenavgiftema passerar
ett visst belopp upp till en ny gräns efter vilken fullständig kostnadsfrihet gäller.
bör även pröva möjligheterna att utforma ett system, där
enskildes
kostnader sprids jämnare över tolvmånadersperioden.
den
Merkostnadskommittén
berörde frågan om införande av ett periodicerat
30 alternativt
högkostnadsskydd för sjukvård och medicin baserat
Kommittén

90 dagar. Den lämnade dock inget förslag om ett sådant bl.a. med
hänsyn till att frågan bedömdes ligga utanför kommitténs uppdrag.
Kommittén bör vid sina överväganden om hö gkostnadsskyddet ta del
S 1993: 13 om avgifter inom
av det förslag som Utredningen
kommer att redovisa i början av år 1995.
handikappområdet

3.8

Folkhälsoarbetet

folkhälsoansvar
Landstingens
belyser i rapporten
Socialstyrelsen
konstateras att
folkhälsoområdet.
Bl.a.
rad
brister
inom
en
flera håll saknar fastlagda mål, övergripande strategier
landstingen
verksamför den samhällsmedicinska
och konkreta handlingsprogram
Styrelsen noterar vidare bl.a. att det finns
heten och folkhälsoarbetet.

199416

om vad som är landstingets, kommunernas
och påtalar
forskningens
respektive
ansvar på folkhälsoområdet
och aktöremas
behovet av att fastslå de olika samhällssektoremas
ansvar på ett tydligare sätt.
bl.a. mot bakgrund av de problem som redovisas
Kommittén
skall
oklarheter

i uppfattningen

analysera upp gifts- och ansvarsfördeli den ovan nämnda rapporten
ningen mellan stat, landsting och kommuner när det gäller folkhälso-
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arbete

samt hur samverkan mellan de olika aktörema kan förbättras.
bör kommittén
belysa hur de olika organisationsoch styrsystem som sjukvårdshuvudmännen utvecklar påverkar förutsättningarKommittén
skall slutligen överväga om det
na för folkhälsoarbetet.
finns behov av att precisera kommunernas
och landstingens folkhälsoansvar i hälso- och sjukvårdslagen.
Vidare

3.9
HSU
SOU

Kliniskt
2000

forsknings-

och utvecklingsarbete

har, som framgått tidigare, avlämnat ett delbetänkande
landstingens
som preciserar
ansvar för kliniskt
och utvecklingsarbete
inom hälso- och sjukvårdssektom.

1994:32

forskningsFrågan om primärkommunemas
ansvar för kliniskt forsknings- och
utvecklingsarbete behandlas inte i delbetänkandet. Däremot framgår att
kommittén i sitt fortsatta arbete avser att överväga
om det finns behov
av en lagändring
som preciserar primärkommunemas
ansvar för
patientnära forskning inom de delar av hälso- och sjukvården som de
för. Det forskningsområde
är huvudmän
i detta
som är aktuellt
sammanhang torde i första hand vara vårdforskning,
dvs. forskning
med inriktning på omvårdnad, habilitering, rehabilitering,
m.m.
Vårdforskningen i den svenska hälso- och sjukvården har nyligen kartpå uppdrag
forskningsrådet
MFR
och
av Medicinska
Landstingsförbundet.
Vidare har Statens beredning för utvärdering
lagts

av
nyligen gett ut en rapport om behov av
utvärdering inom sjuksköterskans område, som bl.a. innehåller förslag
till studier och utvärderingar inom omvårdnadsområdet.
Av de två först
nämnda studierna framkommer bl.a. att landstingen har spelat
en viktig
roll för omvårdnadsforskningens
utveckling, bl.a. som dominerande
forskningsfmansiärer
inom området. Andra finansiärer är forskningsråden, främst MFR samt Landstingsförbundet.
Genom beslut av
riksdagen våren 1994 har ytterligare en forskningsfmansiär
tillkommit;
Stiftelsen för vård- och allergiforskning
som tillförts kapital från de
medicinsk

metodik

SBU

tidigare löntagarfondema.
Det finns inga studier som belyser hur kommunerna
ser på sitt ansvar
för vårdforskning
efter Ädelreforrnen.
Det samma gäller i fråga om
psykiskt långtidssjuka som kommunerna får ett lagstadgat
ansvar för
from.
den l januari 1995.
Kommittén
skall i sitt fortsatta arbete ge en bred belysning
av
vårdforskningens
läge, finansiering och organisation i den svenska
hälso- och sjukvården. De ovan nämnda studierna torde begränsa
behovet
Kommittén
bör däremot belysa
av egna kartläggningar.
Ädelreformens
och den senaste psykiatrireformens
konsekvenser för
inom vårdforskningen
utvecklingen
och den kliniska
medicinska
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och därvid särskilt

forskningen

uppmärksamma
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primärkommunemas

engagemang på området.
mellan staten
skall vidare överväga ansvarsfördelningen
Kommittén
och sjukvårdshuvudmännen i fråga om finansieringen
av vårdforslming
utveckling. I det
och i vilka former stöd kan ges till vårdforskningens
sammanhanget bör beaktas bl.a. behovet av att forskning och utveckling inom området fär en starkare förankring i vård och vårdutbildning
inom högskolan
som dess samband med övrig forskning
bör också översamordning
nationell
stärks. Behovet av regional och

samtidigt
vagas.

3.10

Övrigt

till samtliga komarbete gäller kommittédirektiven
För kommitténs
åtaganden dir.
offentliga
utredare
särskilda
mittéer och
om att pröva
dir.
utredningsverksamheten
i
1994:23,
att beakta EG-aspekter
1992:50
dir.
konsekvenser
1988:43,
att redovisa regionalpolitiska
konsekvenser dir. 1994: 124.
samt att redovisa jämställdhetspolitiska
Utredningens arbete skall redovisas etappvis i fonn av delbetänkanför läkemedelsden. Ett första betänkande i fråga om kostnadsansvaret
för läkemedel och högkostnadsskyddet
förmånssystemet
fömiånen,
skall redovisas senast den 31 maj 1995. Arbetet skall bedrivas så att
det är slutfört

i sin helhet senast den 30 juni
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vård

Prevalens,
for

vårdtunga

Av Thor Lithman,

och

vårdkostnader

grupper

Dennis

Noreen

samt Anders

Norlund

I denna rapport visas material, metoder och resultat av beräkningar av
antal personer,
vård och vårdkostnader
i olika sjukdomsgmpper.
Materialet
hämtades från register över sluten och öppen vård i
Malmöhus
läns landsting samt från beräkningar
av kostnader per
vårdkontakt

i offentlig

vård. Landstinget bedriver regionvård varför
kontakter sker i den egna verksamheten.
befolkningens
av
Eftersom materialet relaterades till befolkningen i landstingsområdet
exkluderades kontakter för boende utanför området. I de ekonomiska

huvuddelen

kalkylema

räknades

avseende

landstingets

kostnaderna

upp så att de också omfattade vård
befolkning hos andra huvudmän och i privat

verksamhet.

Befolkningen

i Malmöhus

läns landsting 1993-12-31
var 562 684
var antalet 568 709, motsvarande 6,5 procent
Åldersstrukturen
var likartad med rikets, dock
hade landstingsområdet
något högre andel i yrkesverksam ålder och
något lägre andel i högre åldrar.
Från externa material visas också den socioekonomiska
strukturen för
personer 1994-12-31
av rikets befolkning.

personer

med de sjukdomar

som ingår i analysen.

Syfte
Syftet var att beräkna antal personer som hade vissa definierade
sjukdomar samt att för dessa ställa samman och kostnadsberälcna alla
vårdkontakter, oberoende av om vården avsett den aktuella eller någon
annan sjukdom
i vårdregistren

för respektive person. Detta var möjligt genom att det
fanns en krypterad identifikation
av personer; samma
vid olika vårdkontakter.
Därmed kimde vårdkontakter
länkas samman
per person.
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ukdomsgrupper
De sjukdomar som studerades valdes i första hand utifrån att de var
inom det psykiaDessutom togs sjukdomar
vanligt förekommande.
niska området med. Dessa var inte lika vanliga men krävde omfattande
vårdinsatser.
defmierades

Följande

-

De personer i populationen
som avled
i en egen grupp, kallad sista året i livet.
ICD-9:
grupper ingick i beräkningarna

under

1994

sista året i livet
cancer 140-208
cerebrovaskulär

sjukdom

430-43

8

diabetes 250
inñammatorisk

696A,

274A,

ledsjukdom

710-712,

714 och

725
-

artros 715
chemisk hjärtsjukdom
höftfraktur

410-414

820

astma, kronisk obstruktiv
schizofreni 295

lungsjukdom

övriga psykoser 290-294,

296-299

491-493

Metoder

Sista

levnadsåret

Gruppen sista året i livet omfattade de som avled under 1994 med vård
under 365 dagar närmast fore dödsdatum. Från löpande aviseringar till
landstingets register över befolkningen togs fram uppgifter om avlidna
personer 1994. Genom att kryptera registret med samma nycklar som
i landstingets vårdregister
gruppAntal

avlidna

kunde uppgifter

om vård tas fram för denna

64
Av dessa ingick
deras hemort inte var
var i åldern 0-4 år. Populationen

1994 var totalt 5 530 personer.
beräkningarna eftersom

i de fortsatta

personer
känd. Flera av dessa, 27 personer,
utgjordes därmed av 5 466 personer.

För ca 80 personer var dödsdatum inte känt. Dessa gavs ett fiktivt
dödsdatum, månad 12 då månad saknades och dag 28 då dag saknades,
farms registrerad på tid efter
för att undvika att vårdkonsumtion
Ålder
definierades vid dödsdatum och hemort definierades
dödsdag.
1993- 12-3
enligt befolkningsregistret
För de avlidna personerna togs fram uppgift om all sluten och öppen
1993 och 1994. Vården angavs
vård vid landstingets vårdenheter
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vårddagar och operation. Perioden
som besök hos läkare, vårdtillfälle,
för vård bestämdes till sista året före dödsdatum. Sluten vård som
pågick vid dagen för ettårsgränsen räknades som ett vårdtillfalle
inom
den definierade
perioden. Om patienten
opererades under detta
vårdtillfalle
räknades operationen in i perioden efter ettårsgränsen.

Kroniska

sjukdomar

Grupperna cancer, cerebrovaskulär
sjukdom, diabetes, inflammatorisk
ledsjukdom, artros, astma, schizofreni samt övriga psykoser omfattade
vård 1994 för de som hade denna diagnos som huvud- eller bidiagnos
vid något tillfälle under 1993 och/eller 1994 med vissa restriktioner.
Avgränsningama
cerebrovaskulär

framgår

sjukdom

nedan under exempel cancer. Cancer och
från diagnoser i sluten vård

identifierades

eftersom dessa sjukdomar nästan alltid medför någon intagning i sluten
identifierades
från diagnoser i både sluten och
öppen vård för att få med så stor del som möjligt av de personer som

vård. Övriga sjukdomar

fanns i respektive grupp. Hypotesen var att under en tvåårsperiod hade
de allra flesta någon kontakt med vården.
Vid beräkning av värdinsatser för personer med kroniska sjukdomar
fanns ett specifikt problem for de personer som insjuknade under 1994.
Dessa fick vård för sjukdomen endast under en del av året, tiden efter
insjuknande. Detta gav dock en förhållandevis
marginell underskatteftersom antalet nyinsjuknade
ning av vårdinsatsema,
incidensen
under ett år utgjorde en mindre del av de som hade sjukdomen

prevalensen.

Exempel

Ett exempel

visas nedan för gruppen

cancersjukdom:

cancer

Ca 40 000 personeri Sverige får sjukdomen under ett år. Beräkningarstudien visade uppräknat till Sverige en
na i den här föreliggande
prevalens på ca 105 000 personer. Med hänsyn till att en cancersjukdom varar flera
och att ett visst antal personer avlider i sjukdomen
förefaller
relationen,
mellan incidens och prevalens
ca 40 procent,

rimlig.
Eftersom
nyinsjuknande
sker successivt under året bortfaller
ca
hälften av vården för nyinsjuknade
personer. Det betyder totalt en
underskattning med ca hälften av ca 40 procent, således ca 20 procent.
För nyinsjuknade gäller dock också att eventuell annan vård under 1994
räknats
också for tiden fore det att sjukdomen uppträder. Vårdsökande kan

ske också innan diagnos fastställs.

ningen ytterligare

begränsad.

Därmed blir underskatt-
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för personer med kroniska
För att visa metoden för beräkningar
sjukdomar ges här data för cancer. Antal personer med cancer bosatta
i Malmöhus läns landsting vid diagnostillfället
var 4 905 år 1993 och
då
bort
tagits
Från
materialet
hade
1994.
4 125
personer med okänd
försumerfarenhetsmässigt
hemort. Antalet kontrollerades
men är
1993 fick l 240 personer åter
bart. Av de som diagnosticerades

diagnos 1994. Det totala antalet personer var därför 7 790. Av de som
kan
vård 1994. Anledningen
1993 erhöll l 333
fick cancerdiagnos
vårdkontakt
1994,
avlidit
någon
avlidit
1994
de
1993,
utan
att
vara
sökt vård.
längre var bosatta i området eller
De så definierade 6 457 personerna med cancer utgjordes därmed dels
av de som fått diagnos 1994 eller både 1993 och 1994, dels av de som
fått diagnos 1993 och vård 1994.
Ålder och hemort defniierades
Undantag
vid sista vårdkontakt.
vid
gjordes för personer som avled 1994 där ålder defmierades
Skälet
1993-12-31.
dödsdatum och hemort enligt befolkningsregistret
med de definitioner
för detta var att nå överensstämrnmelse
som gjorts
för gruppen avlidna. I de fall uppgift om hemort saknades vid sista
vårdkontakt

hämtades

uppgiften

från

närmast

föregående

angivna

vårdkontakt.
För de så definierade personerna togs fram uppgift om all sluten och
öppen vård vid landstingets vårdenheter år 1994. Vården angavs som
vårddagar och operation. Perioden för
besök hos läkare, vårdtillfälle,

pågick över årsskiftet
vård länkades av till kalenderåret om vårdtillfälle
under 1994
räknades som ett vårdtillfälle
1993/94. Sådant vårdtillfalle
Om patienten opererades under detta
1993-12-31.
med indatum
vårdtillfälle
Vård

räknades

med identiskt

1994-12-31

i perioden

operationen

in- och utdatum

gavs utdatum

erhöll

1995-01-01.

efter ettårsgränsen.

en vårddag.

Inneliggande
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Övriga kroniska
Metoderna

sjukdomar

för bearbetning

cancer.
identifierades

samtliga

Sjukdomar

med

För

var identiska med de ovan redovisade för
cerebrovaskulär
sjukdom
grupper exklusive

inte endast från register över sluten vård utan
också från register över öppen vård. Även tekniken för att få fram vilka
personer som skulle ingå i resp sjukdomsgnipp
var identisk med ovan
beskrivna.

patienter

kroniska

inslag

Ischemisk hjärtsjukdom
och höftfraktur
har inte samma karaktär av
kronisk sjukdom som de övriga. En person kan ha sjukdomen men efter
en viss tid vara frisk. Därför måste annan metodik än för kroniska
sjukdomar övervägas vid bearbetning av dessa sjukdomar.
Patienter med ischemisk hjärtsjukdom
identifierades
från register i
sluten och öppen vård. Eftersom det var oklart om sjukdomen metodvaldes samma metodik som för
mässigt betraktades som kronisk eller
kroniska
sjukdomar. Det gav rimligen en viss överskattning
av den
sarma
prevalensen.
För höftfrakturer

valdes dock en annan bearbetningsmetod. I denna
population
nyinsjuknade patienter på följande sätt:
en
Personer med diagnosen i sluten och öppen vård med inskrivnings- resp
besöksdatum under perioden 1993-07-01- -1994-06-30
identifierades.
Därefter exkluderades de personer som haft vårdkontakt
för diagnosen
definierades

inom en tidsperiod av ett år före första vårdkontakten
under perioden.
Den tidigast noterade tidpunkten var således 1992-07-0
Sluten vård
före
1993-07-01
och
påbörjats
vid
detta
pågick
datum
exkluderasom
des.
För de personer som därefter var kvar i gruppen beräknades vård per
eller besöksdatum då diagperson under ett år från det inskrivningsVårdinsatsema
således
följdes
nosen gavs.
som längst till 1995 -07-01.

Flera

grupper

samtidigt

Samma person kunde förekomma
i mer än en av sjukdomsgmppema.
För att undvika dubbelräkning då de olika sjukdomarna kombinerades
räknades därför vården för en person
mer än en gång enligt följ ande:
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all vård under ett

före

För de som hade någon av sjukdomarna ovan och avled under
1994 exkluderades vård under 1994 då grupperna kombinerades. Denna vård farms således kvar för gruppen avlidna.
avled men hade två eller flera av sjukdomarna
För de som

-

-

exkluderades vård i hierarkisk ordning då grupperna kombinerades. Det betyder att en person i en sjukdomsgrupp
som också
förekom i en tidigare grupp fick sin vård exkluderad från den
Ordningen
var: cancer, cerebrovaskulär
senare gruppen.

sjukdom,
ischemisk

inilammatoiisk

diabetes,

hjärtsjukdom,

höñfraktur,

ledsjukdom,
artros,
schizofreni
och
astma,

övriga psykoser.
Insjuknande i höñzfralctur gällde perioden 1993-07-01
1994- 06-30 medan övriga grupper gällde förekomst
av sjukdom
under kalenderåret
1994. Sammankopplingen
av höñfraktur

-

med övriga grupper gällde därmed inte helt identiska populationer. Det bedöms dock ha en obetydlig inverkan på resultaten.
inte
För att göra det möjligt att studera prevalens och vårdkostnader
också
i
kombinationer
enbart per sjukdomsgrupp
utan
av grupper
antal personer och kostnader kumulativt
i den ordning
redovisades
mellan sjukdornsgruppema
kombinera

om grupperna

som nämndes ovan. Det är också möjligt
i annan ordning.

att

Vårdkostnader
I landstingets underlag för fördelning av budget 1995, vilket gjordes
1994, åsattes alla vårdkontakter
1993 en kostnad. Den beräknades
genom att för varje kostnadsställe använda en total kostnad uppdelad
vårddagar, operationer och besök hos läkare. Den
på vårdtillfállen,
kostnaden
relaterades till given vård för personer
eller från andra landsting
primäivårdsdistrikt
uppdelat
fick högre á-kostnder
Patienter som erhöll regionsjukvård
ñck läns- och länsdelssjukvård och de som fick länssjukvård
totala

från olika

på ålder.
än de som
fick högre

Vid kostnadsställen
med
á-kostnader än de som fick länsdelssjukvård.
befolkfå eller inga vårdkontakter
olika
tumörregister
gjordes
t ex
dokumentation
ningsbaserade fördelningar
av kostnadema. Utförlig
finns i särskilda
Vårdkontakter
kostnadsställe,
ställen
hämtade
ålder.

rapporter
i detta material

gavs dessa kostnader, fördelade per
För att kunna inkludera kostnadsräknades kostnaderna
upp med kvoter

ålder och hemort.

utan vårdkontakter
från kostnader för hela befolkningen

För privat

och
per vårdområde
vård och vård hos annan huvudman beräknades en
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andel av samtlig
kostnad proportionell mot respektive sjukdomsgmpps
vård inom övriga vårdområden somatisk och psykiatrisk sluten och
öppen vård samt primärvård.
För personer som avled 1994 summerades kostnader för all vård
under sista levnadsåret.
För personer med kroniska sjukdomar och
summerades

ischemisk hjärtsjukdom
För

personer
som
summerades samtliga

vårdkostnader

ett år framåt

från diagnosdatum.

karakteristika

Populationens
Åldersstrukturen

samtliga vårdkostnader för 1994.
höftfraktur
1993-07-01-1994-06-30

fick

för respektive

sjukdomsgrupp

jämfördes

med hela

befolkningen.
Eftersom underlaget var uppdelat geografiskt kunde förekomst av
i
i olika områden jämföras med den sociala strukturen
sjukdom
kommunmotsvarande områden; s k ekologiska jämförelser. För de 19
läns landsting studerades ett antal socioekonomiska
erna i Malmöhus
Hälsan

faktorer

i MLL

åldersstandardiserade

1993, Malmöhus

läns landsting

1993.

Den

förekomsten

av i denna studie ingående sjukdomar jämfördes med den sociala strukturen i kommunerna mätt som
åldersstandardiserat
andelen
förtidspensionerade
samt andelen
arbetare.
Statistiska
i en bearbetning
Centralbyrån tillförde
av samtliga
från sluten vård under sjuårsperioden
bl a
utskrivningar
1987-1993
socioekonomiska
variabler
från Folk-och
bostadsräkningen.
Varje
individ
MLL

med

sista levnadsåret
angiven diagnos
som var bosatt i
tabellerades. Ålder bestämdes till den som

vid diagnostillfallet

gällde 1990-12-31.
För personer i åldern 16-64 år togs fram socioekonomisk
enligt uppgifter 1990 i Statistiska Centralbyråns material.

tillhörighet

För de som
1985, i de fall

saknade

uppgift 1990 kompletterades med data från
sådan uppgift då fanns. Detta material jämfördes med den socioekonomiska
i hela populationen,
sammansättningen
enligt Folk- och
Bostadsräkningen
ning omräknades
fördelning

efter

sjukdomsgmpp.

1990. Befolkningens socioekonomiska
sammansättvid jämförelse för varje sjukdomsgmpp till samma
ålder och kön som den som gällde för respektive
uttrycktes som index.

Jämförelsen
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Bortfall
Materialet togs fram successivt under 1995. Eftersom det farms vissa
i inrapporteringen
saknas ett antal diagnoser under
eftersläpningar
slutet av 1994. Dessa var dock förhållandevis
få, då täckningen för
samtliga diagnoser var 98-99 procent.
Ett annat bortfall utgörs av att diagnosregistreringen
i öppen vård
Ca
hälften
alla
besök
hos
läkare
fick
fullständig.
diagnos.
var
av
Genom att studera prevalens i olika distrikt gavs en viss indikation

omfattningen av detta bortfall. Detta redovisas
tas upp nedan under diskussion.

i underlagsrapport

och

Resultat

Antal
Antal
Tabell

personer
framgår
personer som ingick i de olika sjukdomsgiuppema
I tabellen kan samma person tillhöra olika grupper.

Tabell L Antal personer efter sjukdomsgrupp
Grupp

och ålder

Ålder
0-4

Sista året

5

Cancer

50

Cerebrov sjd

av

5-14 1544

45-64

65-74

75-84

85+

Totalt

2

175

687

1 053

1 824

1 720

5 466

153

498

1 713

1 816

1 635

592

6 457
4 091

5

7

96

708

1 071

l 518

686

Diabetes

18

162

1 548

3 894

3 409

2 687

809 12 527

Infl ledsjd

45

116

949

1 917

1 311

1 161

299

Artros

0

0

58

536

629

564

140

Ischem
hjärtsjd

4

3

211

3142

4 091

4133

1583

5 798
l 927
13167

Höñfraktur
2
6
13
88
198
408
348
1 063
Astma
2 490 3 270 4 396 3 099 2 303 1 764
504 17 826
Schizofreni
0
2
362
283
112
70
18
847
Övr psykos
11
30
858
831
578
994
569 3 871
Osäker siffra p g a bortfall
Anm. Sammapersoni olika sjukdomsgrupperräknas varje gång, kolumnerna i tabellen
kan därför summeras.
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material, men var person räknas
nedan ges motsvarande
l Tabell
där var grupp
endast en gång. Därmed kan tabellen visas kumulativt,
inkluderar samtliga föregående grupper.
Tabell II. Kumulativt antal personer efter sjukdomsgrupp
och ålder där var person räknas endast en gång.
Grupp
+före
gående

Ålder

Sistaåret
Cancer
Cerebrovsjd
Diabetes
Infl ledsjd
Artros
Ischem
hjänsjd
Höññaktur
Astma
Schizofreni
Övr psykos
Totalt

041

5-14

5
53
58
76
121
121
124

2
155
161
322
435
435
437

126
2 604
2 604
2 613
2 613

443
3 675
3 677
3 703
3 703

75-84

85+

Totalt

687 l 053 1 824
175
624 2 106 2 461 3 026
712 2 752 3 366 4172
2 242 6 396 6 312 6 281
3 168 8152 7 390 7145
3217 8611 7885 7575
3 394 11074 10688 10067

1720
2 121
2 568
3 143
3 352
3446
4 371

5 466
10 546
13 789
24 772
29 763
31290
40 155

3 406
7 690
8 030
8 790
8 790

4 548
4 773
4 783
5 053
5 053

40 763
55 768
56 468
58 959
58 959

15-44 45-64 65-74

11 139 10803
13623 12207
13868 12269
14502 12 584
14502 12584

10298
11 196
11 237
11714
11714

Osäker siffra p g a bortfall
I hela materialet
tillhörde

således 58 959 personer. Som framgår av
del
fram
en stor
av dessa de högre åldersgmppema,
höftfraktur.
Med gruppen astma inkluderades
to m sjukdomsgmppen
dock också yngre personer i den studerade populationen.

ingick

tabellen

Prevalens

och

incidens

visas i Tabell lll förekomst
sjukdomar utom höftfraktur
invånare
100
under
visas nysjukdom
1994.
För höftfraktur
av
per
insjuknade per 100 invånare under perioden 1993-07-01- -1994 -06-30.
Resultaten
gällde för befolkningen
i Malmöhus
läns landsting.
Sammanlagt omfattade här beskrivna sjukdomstillstånd
10,5 procent

För samtliga

med
av befolkningen
tabellen. Befolkningsdata
den population
för höftfraktur.

enligt
en specificering
per sjukdomsgrupp
for 1993-12-31 användes, eftersom detta gav

som fanns vid början

av perioden

i mitten av perioden
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i Malmöhus läns landsting 1993-12-31.
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och ålder per 100 invånare

Ålder

Grupp

0-4
Antalinv

5-14

15-44

45-64

65-74

38429 67480 229591 134720 49694

75-84

85+

32237

Totalt

10533 562684

Sistaåret
0,013 0,003 0,076 0,510 2,119
5,658 16,330 0,971
Cancer
0,130 0,227 0,217 1,272 3,654 5,072 5,620
1,148
Cerebrovsjd
0,013 0,010 0,042 0,526 2,155 4,709 6,513
0,727
Diabetes
0,047 0,240 0,674 2,890 6,860 8,335 7,681
2,226
Infl ledsjd
0,117 0,172 0,413 1,423 2,638 3,601 2,839
1,030
Amos
0
0
0,025 0,398
1,266 1,750 1,329 0,342
Ischem
0,010 0,004 0,092 2,332 8,232 12,821 15,029 2,340
hjänsjd
Höüaktur
0,005 0,009 0,006 0,065 0,398
1,266 3,304 0,189
6,479 4,846
Astma
1,915 2,300 4,634 5,472 4,785 3,168
Schizofreni
0,000 0,003 0,158 0,210 0,225 0,217 0,171
0,151
Övr psykoser
0,029 0,044 0,374 0,617
1,162 3,083 5,402 0,688
Totalt "
6.800 5.488 3 829 10765 25.323 36.337 49.973 10.478
Osäker siffra p g a bortfall
Personer som tillhörde mer än en grupp räknades endast en gång.

Vård
Personer

med ovan angivna
I Tabell
IV

vårdkontakter.

sjukdomar
visas

antal

svarade
besök

för
hos

ett stort
läkare,

antal

antal
och antal vårddagar under 1994. För sista levnadsåret var
den studerade perioden ett år före dödsdatum och för höñfrakturer
ett
efter vårdkontakt. Det bör observeras att siffrorna
kan summeras,
vårdtillfallen

eftersom

samma person med sina vårdkontakter

mer än en sjukdomsgrupp.

kunde förekomma

i
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Tabell
IV. Antal
sjukdomsgrupp.

vårdkontakter

Besök

Grupp

under

ett

år

för

Vårdtillfallen

personer

i resp

Vårddarzar

48 847

12 199

127 009

58 807

12 490

98 653

Cerebrov sjd

31 031

6 357

76 137

Diabetes

87 372

8 521

76 681

Intl ledsjd

46 418

4 328

40 813

Artros

15 259

2102

19 037

Ischem hjärtsjd

97 212

15 076

108 212

7 170

2 014

26 379

Sista året
Cancer

Höftfraktur

59 151
8 248
113 596
61 798
1 346
5 464
Schizofreni
Övr psykos
89 975
5 004
28 735
Anm. Kontakter tillhörande sammaperson i olika sjukdomsgrupper räknas varje gång,
kolumnerna i tabellen kan därför
summeras.
Astma

1 Tabell V nedan visas kumulativt antal vårdkontakter
räknades endast en gång.
vårdkontakter
Tabell V. Kumulativt
sjukdomsgrupp.

antal vårdkontakter

Besök

Grupp
+ föregående
Sista året

under ett år för personer i resp

Vårdtilltällen

48 847

Cancer
Cerebrov sjd

där varje persons

12 199

Vårddagar
127 009

96 738

20 739

187 288

121 725

25 383

245 052
292 933

Diabetes

195 518

31 158

Intl ledsjd

233 229

34 106

319 295

Artros

244 354

35 571

331 899

43 402

378 142

Ischem hjänsjd
Höñfraktur

306 431

44 315

389 868

Astma

392 784

48 433

415 308

Schizofreni
Övr psykos

397 071

49 562

469 993

413 796

52 094

518 222

Totalt

413 796

52 094

518 222

i landstinget var antalet besök hos läkare ca
För hela befolkningen
1 403 000, antal vårdtillfallen
ca 93 000 och antal vårddagar ca
717 000. De ovan visade grupperna svarade således för 29,5 procent av
och för 72,3 procent
besök hos läkare, för 56,2 procent av vårdtillfallen
av vårddagar.
I Tabell

respektive

VI

relateras

antal vårdkontakter

grupp ingående antal personer.

mer än en grupp.

till i
per sjukdomsgrupp
Samma person kan finnas i
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sjukdomsgrupp.

Grupp

Besök
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under ett år per person i resp

Vårdtillfällen

Várddagar

Sista året

8,9

2,2

23,2

Cancer

9,1

1,9

15,3

Cerebrov sjd

7,6

1,6

18,6

Diabetes

7,0

0,7

6,1

Inñ ledsjd

8,0

0,7

7,0

Artros

7,9

1,1

9,9

Ischem hjärtsjd

7,4

1,1

8,2
24,8

Höñfraktur

6,7

1,9

Astma

6,4

0,5

Schizofreni
Övr psykos

6,5

1

73

7,4

1,3

23,2

Totalt

u

0,9

8,8

3,3
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Kostnader
Kostnader per sjukdomsgnipp visas i Tabell VII. Kostnaderna speglade
i olika åldrar. Därmed farms en stor del av kostnaderna
kontaklmönstret
i högre åldersgrupper.
Tabell
ålder.
Grupp

VII. Vårdkostnader

mkr

för personer i resp sjukdomsgrupp

efter

Ålder

85+ Totalt
75-84
65-74
5-14 15-44 45-64
0-4
450,6
115,8
132,1 81,8
25,4
93,8
1,6
0,2
Sistaåret
31,3
458,0
135,4
100,6
142,2
7,4
37,8
3,2
Cancer
248,7
83,8 31,2
67,4
11,6
54,0
0,2
CerebrovSjd
0,4
86,0 26,2
349,3
101,0
32,6
98,0
1,5
4,1
Diabetes
195,9
49,7 11,1
52,2
22,9
55,8
ledsjd
3,3
11111
0,9
85,7
5,4
27,4
27,1
2,7
22,9
0
0
Artros
i
59,2
523,8
165,6
167,9
120,6
0,0
10,4
Ischem
0,0
hjârtsjd
83,8
34,0 22,4
18,1
0,5
8,6
Höñüaldur
0,1
0,1
345,3
66,1
18,8
74,0
76,5
19,6
53,2
37,1
Astma
188,5
10,2
4,0
13,0
48,1
Schizofreni
0
0,0 113,2
ÖV"psykos
310,5
63.4 30,3
72.6
50,3
0,2
94,0
0,1
Anm. Kostnader tillhörande samma person i olika sjukdomsgrupper räknades
varje gång, kolumnerna i tabellen kan därför
summeras.
för befolkningen i Malmöhus läns landsting
Totalt var vårdkostnaden
4 462 tkr under 1993. De personer som tillhörde
ovan definierade
Sammanlagt
vårdkostnadema.
for
del
svarade
av hela
en stor
av
grupper
i Malmöhus
läns landsting omfattar här beskrivna
vårdkostnaden

sjukdomar 50,6 procent. Detta framgår
redovisas kumulativt.

av Tabell

VIII,

där kostnaderna
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Tabell VIII. Kumulativa vårdkostnader mkr
Grupp

per sjukdomsgrupp

1996: 163

och ålder.

Ålder

+foregående

041

Sistaåret
Cancer
Cerebrovsjd
Diabetes
Infl ledsjd
Artros
Ischem
hjänsjd
Höñfraktur
Astma
Schizofreni
Övr psykoser

1,6
4,7
5,1
6,6
7,5
7,5
7,5

0,2
7,6
7,7
11,9
14,5
14,5
14,5

25,4
53,7
64,1
95,1
115,6
l 17,7
124,9

93,8
192,3
238,6
314,0
358,2
375,9
453,2

115,8
208,1
258,4
324,2
360,3
379,2
464,0

132,1
199,9
260,8
313,3
343,0
360,9
433,4

81,8
101,4
121,6
137,7
144,2
147,6
174,0

450,6
767,8
963,3
1202,8
l343,3
1403,3
167l,6

7,6
43,9
43,9
44,0

14,7
33,3
33,3
33,4

125,4
174,5
282,1
353,0

457,5
498,1
542,3
590,1

471,8
500,1
507,3
530,8

449,9
471,7
479,1
502,6

183,8
189,2
191,1
204,3

l7l0,6
1910,9
2079,2
2258,2

5-14

15-44

45-64 65-74

75-84

85+

Totalt

Totalt
44,0
33,4 353,0
590,1 530,8
502,6 204,3 2258,2
Andra
251,2 176,7 927,4
480,7 182,3
150,7 34,8 2203,9
Helabefolkn
295,2 210,1 1280,4 1070.8 713,1
653.3 239,1 4462.1
Kostnader som tillhörde mer än en grupp räknades endast en gång.
" I denna grupp återstår de personer som finns i en eller Hera av gmppema
ovan
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Samma
IX visas kostnader per person i resp sjukdomsgrupp.
i
kunde
förekomma
kostnader
sina
än
med
mer
en grupp.
person
I Tabell

Tabell IX. Kostnader tkr
Grupp

1993 per person efter sjukdomsgrupp.

Ålder
0-4

321,6
Sistaåret
54,9
Cancer
79,3
Cerebrovsjd
Diabetes
82,8
19,7
Infl ledsjd
0
Artros
8,5
Ischem
hjänsjd
1151185155: 30,2
14,9
Astma
Schizofreni
.
Övrpsykos

45-64

65-74 75-84

85+ Totalt

5-14

15414

103,9
48,2
34,7
25,8
28,3
0
3,7

145,2
75,0
120,5
21,0
24,2
45,5
49,1

136,5
83,0
76,3
25,2
29,1
42,8
38,4

109,9
74,5
63,0
29,6
39,8
43,5
40,5

72,4
51,5
55,2
32,0
42,8
48,1
40,5

22,0
6,0
1,3
5,2

42,0
12,1
312,8
109,5

98,1
23,9
170,0
87,4

91,3
33,2
115,9
87,0

83,3 54,3 78,9
37,5 37,2 19,4
145,9 222,5 222,5
53,8 52,7 80,2

40,2
9,0
15,8
Totalt 5
4,2
2,8
7,0
Andra
5.5
3.1
78
Helabef
Kostnader som tillhörde mer än en grupp
I denna grupp återstår de personer som

47,5
52,8
45,5
32,3
37,1
38,9
37,4

82,4
70,9
60,8
27,9
33,8
44,5
39,8

42,3 39,1 38,3
41,9
40,5
7,4
6,6
4,4
5,7
4,0
7.9
80
14.3 202 22,4
räknades endast en gång
finns i en eller flera av grupperna

ovan

Populationernas

karakteristika

För alla sjukdomsgrupper som ingick i studien utom för astma fanns en
överrepresentation
var andelen
av äldre personer. I hela befolkningen
med 50
vilket
kan
jämföras
16
år
något
65
över
procent,
personer över
studie.
i
denna
ingick
de
för
procent
personer som
I kommuner med högre andel förtidspensionerade
var prevalensen av
högre 95
höftfrakturer
signifikant
och
cerebrovaskulära
sjukdomar

signifikanta samband farms
Positiva men
procent signifikansnivå.
också för diabetes, psykos och schizofreni. För artros, astma, cancer,
ärtsjukdomar sågs inga
inflammatoriska
ledsjukdomar och ischemiska
samband. Då andelen personer med arbetaryrken i populationen valdes
som variabel var grupperna diabetes och artros mer vanligt förekommande i kommuner med högre andel i arbetaryrken.
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Den socioekonomiska

sammansättningen av personer i åldern 15-64 år
sjukdom, vårdad i sluten vård 1987-1993,
redovisas i
Tabell X. Tabellen ska läsas så att av personer med cancer tillhör 25,0

med respektive

facklärda. I tabellen visas också antal
gruppen arbetare,
i
materialet
från
sluten
vård under sjuårsperioden, dels totalt
personer
dels i åldersgruppen 15-64 år.
procent

Tabell X. Personer i åldern 15-64 år med sluten vård i Malmöhus
landsting 1987-1993 efter socioekonomisk grupp. Procent.

mL

SJWMMWPP

Cancer Cerebr
Arbetare,
25,0
24,2
facklârda
Arbetare,
11,2
12,1
facklärda
Tjänstemän,
14,0
12,9
lägre
Tjänstemän.,
13,9
10,4
mellan
Tjänstemän,
8,1
7,9
högre
Friayrken+
4,6
5,5
företag
lantbrukare
2,2
2,4
uppgiñ
5,9
7,9
yrkesverk15,0
16,8
sam
Totalt
100
100
Ant.pers.i
5 809 2 292
åldersgruppen
Ant.pers.i
19027 13877
samtl.åldrar
I Tabell

läns

XI jämförs

Diab
22,9

Infl Artros IschemHöññ Astma Schizo Psykos
21,9
29,9 23,8 19,9 26,8 14,6
24,1

12,5

10,7

14,2

14,7

8,1

11,9

5,7

10,3

l 1,2

13,9

11,2

10,8 10,8

10,0

6,7

9,0

9,6

12,5

9,8

11,5 10,1

7,3

2,7

7,8

6,5

5,7

5,2

8,6

5,7

3,4

2,2

5,6

4,3

2,9

4,8

6,2

4,4

4,4

0,5

3,1

1,7
8,3
23,1

2,3
8,1
22,0

6,3
8,0
10,7

3,1 2,0
7,8 8,8
13,4 30,3

1,7
8,6
25,9

0,5
10,0
57,2

0,9
11,4
27,8

100
100
771 1 109

100
3 032

100 100
3 136 1 750

100 100
1906 4 761

9 815 4 675

6 071 18726 6 762

den socioekonomiska

100
594

3 795

1583

sammansättningen
per
sjukdomsgrupp
med den socioekonomiska
i hela
sammansättningen
populationen, där fördelning efter ålder och kön gjorts likartad.

8 773
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Tabell XI. Personer i åldern 15-64 år med sluten vård i Malmöhus läns
med hela
1987-1993 efter socioekonomisk grupp, jämfört
landsting
populationen 16-64 år med motsvarande sammansättning efter ålder och kön
100.
som respektive sjukdomsgrupp. Index
Sjukdomsgrupp
Cancer Cerebr

SEI-grupp

Arbetare,
facklårda
Arbetare,
facklårda
Tjänstemän,
lägre
Tjänstemän,
mellan
Tjänstemän,
högre
Fria yrken+
företag
Lantbrukare
uppgift
yrkesverksam
Samtliga
Nedan

Diab

Infl Artros lschemHöññ Astma Schizo Psykos

116

125

114

102

143

129

93

131

71

116

104

95

97

95

127

110

73

105

41

80

105

111

95

105

87

100

83

79

59

75

103

75

71

92

72

83

76

S3

21

58

82

67

60

61

49

68

56

30

23

58

97

94

84

67

91

97

89

80

13

71

109
123
77

95
167
95

80
149
126

132
149
113

272
179
57

108
169
80

94
187
158

69
194
141

30
146
297

56
183
145

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

kommenteras

signifikanta

skillnader

i varje sjukdomsgrupp.

är i samtliga fall populationen. Personer utan yrkesuppgiñ
och
yrkesverksamma slås samman och benämns ej yrke.
fackl ärda arbetare var
1 gruppen cancer fanns relativt färre ej yrke.
J ämtörelsetal

överrepresenterade medan högre tjänstemän var relativt färre.
sjukdomar farms relativt fler ej yrke.
I gruppen cerebrovaskulära
medan tjänstemän
facklärda
arbetare var överrepresenterade,

på

mellannivå

och högre nivå var relativt färre.
facklärda arbetare
I gruppen diabetes fanns relativt fler ej yrke.
på mellannivå och högre nivå
var överrepresenterade, medan
var relativt färre.
I gruppen inflammatorisk
ledsjukdom fanns relativt
Högre tjänstemän och företagare var relativt färre.

fler ej

yrke".

I gruppen artros fanns relativt färre ej yrke. Arbetare, facklärda och
facklärda, samt lantbrukare var överrepresenterade. Samtliga grupper
var relativt färre.
I gruppen ischemisk hjärtsjukdom
var arbetare, facklärda och
mellannivå
och högre
facklärda,
överrepresenterade. Tjänstemän

tjänstemän

nivå var relativt färre.
fanns relativt
I gruppen höftfraktur

fler ej yrke.

Facklärda

arbetare

högre nivå och mellannivå
samt tjänstemän
I gruppen astma farms relativt fler ej yrke.
överrepresenterade.
För schizofreni

var relativt farre.
facklärda arbetare var
alla nivåer var realtivt färre.

Tjänstemän
var yrkesverksamheten

hade därför lägre tal än populationen.

låg. Samtliga yrkesgrupper
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För övriga psykoser fanns relativt fler ej yrke.
Samtliga andra yrkesgrupper

var överrepresenterade.
tal.
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facklärda

arbetare

hade relativt

lägre

Diskussion
Syftet med denna rapport är att definiera vilka personer som tillhör
vissa sjukdomsgnipper och för dessa kostnadsberäkna
alla vårdinsatser
under ett år. Det framgår av materialet att en stor del av vårdinsatsema
rör personer med långvariga eller kroniska sjukdomar. Det rör sig inte
enbart om vård för den aktuella sjukdomen utan med denna följer för
många personer ofta andra sjukdomar utöver den kroniska
grundsjukdomen.
Därmed fokuseras de totala vårdinsatsema
för de kroniskt sjuka och
inte enbart den specifika

förändring

Exempel

när

sjukdomen. Det är en nödvändig
ska diskuteras.

perspektiv-

a prioriteringar

diabetes

Så har t ex diabetiker,
i förhållande
till
utöver diabetes mellitus,
i motsvarande åldrar förekomst av njursjukdom
normalbefolkningen
hjärtsjukdom
och behöver för detta dialysbehandling,
och behöver
for detta
lcranskärlsoperationer,
behöver
för detta
fotproblem
och
a
fotvård,
vid sårvård mm och i hög grad också
omläggningar

amputationer, dvs Ortopediska ingrepp,
detta både screening, fotokoagulation

ögonsjukdom

och behöver för

och ibland

större oftamologiska
blindhet,
ventromboser
ingrepp för att förhindra
och behöver
intemmedicinsk
behandling
sjukdom bl a
samt av cerebrovaskulär
stroke.
Det innebär sammanfattningsvis
att personer med kronisk sjukdom
behöver stora resursinsatser från sjukvårdshuvudmännens
sida, trots att
de utgör en relativt begränsad del av befolkningen. Till detta kan läggas
insatser
att många av dessa personer också är aktuella i kommunala
inom äldrevården.
studie av
I en särskild
sista
levnadsåret
Ädel-utvärderingen 95: visades att resursinsatsema
Socialstyrelsen.
för denna grupp var större i kommunerna än i landstinget.
Mot bakgrund av detta ger en studie av vårdinsatser
för en viss
sjukdom vilken begränsas enbart till de vårdkontakter
som rör den
aktuella sjukdomen inte samma fullständiga bild som ges i denna studie
av hela vårdbehovet. Det framgår tydligt av följande jämförelse.
Den senaste beräkningen av de samhällsekonomiska
kostnaderna i
Sverige for diabetes är från 1981 Bengt Jönsson. Diabetes, the costs of

SOU

1996:

Bilaga

163

illness and the costs of control. Acta med Scand 1983; Suppl 671: 19-27.
Beräkningen omfattar enbart diabetes som huvuddiagnos. Uppräknat
till 1993 års kostnadsnivå

beräknas de sammanlagda kostnaderna

uppgå

till

kan andelen för
ca 4 mdr kr. Baserat på Jönssons beräkningar
Malmöhus
läns landsting grovt skattas till ca 300 mkr, varav ca 120
mkr beräknas för sjukvård och resterande ca 180 mkr för samhällsekonomiska
tida

kostnader

dödsfall.

I

Landskronaprojektet,

en

för sjukskrivning,
förstudie
Malmöhus

till

förtidspensionering
den

här

läns landsting,

och för-

aktuella

rapporten
kunde visas att
i Malmöhus
läns

1995

personer med diabetes som huvud- eller bidiagnos
landsting tari anspråk 7,2 procent av alla vårdtillfallen

och 5,7 procent
alla
läkarbesök,
varmed
beräknades
de
direkta
sjukvårdsatt
av
kostnadema för diabetes torde uppgå till minst 210 mkr i landstinget.
I denna studie Tabell VII visas att vårdkostnaden
är ca 350 mkr.
framgår att kostnaden, kalkylerad som all vård för personer
med diabetes, är ca 3 gånger högre än när den enbart innefattar sluten
vård med diabetes som huvuddiagnos
och ca 65 procent högre än
Dänned

kostnaden

för sluten och öppen vård med diabetes

som huvud-

eller

bidiagnos.
Gruppens storlek skulle, om kostnaderna per person och ålder hade
för hela befolkningen,
genomsnittet
motsvarat
vara ca 160 mkr. Det
betyder att om kostnaderna för kontakter med diabetes är ca 210 mkr
har diabetespopulationen
dessutom vårdkostnader
av i stort samma
för
hela
storleksordning
Eftersom
genomsnittet
befolkningen.
som
dessa kontakter

inte endast gällde diabetes

utan
som huvuddiagnos
210 mkr också
som bidiagnos avser kostnaderna
annan vård än diabetes.
Därmed kan konkluderas att personer med diabetes förutom kostnader
för vård av diabetes också har mer kontakter i övrigt än motsvarande
också

diabetes

population

i hela befolkningen.
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täckning

I kalkylema finns osäkra faktorer att ta hänsyn till.
I Malmöhus läns landsting registreras diagnos vid alla utskrivningar
från sluten vård och vid ca hälften av besök hos läkare i öppen vård.
Eftersom en bearbetning skett för en tvåårsperiod bör för flertalet av de
här angivna sjukdomsgruppema
finnas en god täckning av de personer
som har resp sjukdom.
För att bedöma detta bortfall studerades materialet per sjukvårdsdistrikt. För de sjukdomsgrupper

befolkningen i något eller några av de
hade
färre personer än genomsnittet
betydligt
sjukvårdsdistrikten
sex
för landstinget räknades talen upp till genomsnittet
för hela området.

Totalt

-

bedöms därmed underskattningen

enligt följ ande:

diabetes 2 procent
infl ledsjd 9 procent
artros 7 procent
ischem hjärtsjd
höftfralctur

10 procent
5 procent

astma 19 procent
schizofreni 7 procent
övr psykos 8 procent

För grupperna sista levnadsåret, cancer och cerebrovaskulär
sjukdom
bedöms registren i stort sett täcka samtliga personer.
Också kostnaderna per person varierade mellan distrikten.
Intervallen
mellan

lägsta och högsta

åldersstandardiserats

sjukdoms gruppen
-

kostnad

genomsnitt

100

då materialet

var följande inom parentes anges värden
inkluderar föregående grupper:

där

sista året 85-120
cancer 92-109 93-110
cerebrov sjd 83-123 82-125
diabetes 86-114 86-120
91-111 97-108
intlledsjd
artros 86-107 87-109
ischem hjärtsjd
höftfraktur

88-149

78-110

82-158

80-120

astma 89-117 90-110
schizofreni 56-144 57-147
övr psykos 68-127

68-121

Skillnaderna i vårdkostnader mellan personer bosatta i olika distrikt kan
bedömas med hänsyn till vårdens innehåll vad gäller t ex teknologi och
omvårdnad.
Det är dock inte möjligt att utan ytterligare fördjupade

SOU
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den mest optimala kostnadsnivån.
Intervallen
endast ses som riktmärken för generella slutsatser.

analyser klarlägga
får därför

Materialets

ovan

representativitet

Studien omfattar befolkningen
i Malmöhus läns landsting under ett år.
Mot bakgrund av att befolkningen utgör en relativt stor del, ca 6,5 procent,
av Sveriges befolkning och att sammansättningen av befolkningen med
dess sjukdomspanorama i flera avseenden motsvarar den i Sverige, bör
resultaten kunna räknas över till Sverige.

Populationemas

sammansättning

Eftersom

samtliga data i grundmaterialet
var uppdelade på ålder, kan
på en förändrad
i en annan population
åldersfördelning
beräknas. Det är emellertid troligt att också andra faktorer än ålder kan
ha betydelse vid generalisering
av materialet.
Regionala skillnader,
t.ex. mellan storstad och landsbygd kan
förekomma.
Detta finns belyst i underlagsmaterialet.
Ur ett folkhälsoperspektiv
med de mellan olika sociala gruppers
ökande sldllnaderi ohälsa är det också värdefullt att i materialet infoga
effekten

sociala variabler. På gruppnivå kommuner ges inte några säkra svar
struktur medför skillnader i förekomst
om områdets socioekonomiska
antal
med
de
här
definierade
Därför
sjukdomarna.
av
personer
studerades

också uppgifter

på individnivå.

Ett tydligt

så att för huvuddelen av sjukdomsmönster framträder
facklärda
arbetare
är
överrepresenterade.
Det gäller cancer,
grupperna
cerebrovaskulära sjukdomar, diabetes, artros, ischemisk hjärtsjukdom,
astma och psykos.
facklärda

arbetare är överrepresenterade
i grupperna artros och
hjärtsjukdom.
Tjänstemän är relativt färre i de flesta sjukdomsgrupper. Det finns en
gradient mellan grupperna så att lägre tjänstemän har högre tal och
ischemisk

högre tjänstemän

lägre tal.
Företagare är lågt representerade i samtliga sjukdomsgrupper.
Lantbrukare
i gruppen artros. En överrepreär överrepresenterade
sentation, ehuru
finns också för ischemiska hjärtsjuksignifikant,

domar.
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Cancer
Av Ove Lundvall

Inledning
Patienter med cancerdiagnos har under de senare decennierna ökat med
till följd av ökande andel äldre
i genomsnitt
1,6 procent per

förklarar
tidigare och bättre diagnos och
en procent av ökningen
,
förlängd överlevnad. Många cancerforrner har ökat påtagligt även om
hänsyn tages till nämnda förhållanden och det gäller särskilt lungcancer
och hudcancer. Magsäckscancer har minskat påtagligt.
De vanligaste

cancerformema

är:

Antal nya cancerfall per år
Typ av cancer

K vinnør

Bröstcancer

5 300

Prostatacancer

Män

Totalt
5 300

5 300

5 300

Tjock- och ändtarmscancer

2 600

2 600

5 200

Lungcancer

520

1 850

2 370

Urinblåsecancer

490

1 580

2 070

Magsäckscancer

540

860

l 400

Malignt lymfom

610

800

l 410

Hjämtumörer

680

620

l 300

Malignt melanom

670

660

l 330

Livmoderkroppscancer

1090

l 090

Livmoderhalscancer

1090

1 090

Bukspottkörtelcancer

570

520

1090

Njurcancer

410

570

980

Äggstockscancer

900

900

Andra vanliga hudcancrar basalcellscancer och skivepitelcancer beskrivs
De har mycket god prognos och utgör som regel ett begränsat dermatologiskt
problem.
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De vanligaste

cancerformema

beskrivs

kortfattat

1996:

163

i det följande.

Bröstcancer

Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

hos kvinnor
med cirka
Bröstcancer
är den vanligaste cancerforrnen
5 300 insjuknanden per år motsvarande cirka 26 procent av all cancer
hos kvinnor.
Risken att drabbas före 75 års ålder är 8,3 procent.
Förekomsten

har stadigt ökat från början av 1960-talet med en topp
Trots det
1990 som en effekt av införandet av mammografiscreening.
i stort sett oförändökande antalet cancerfall har dödligheten förblivit
efter
rad vilket innebär att alltfler kvinnor överlever sin bröstcancer
lever 2/3 av dem som opererats för bröstcancer.
10
Tumören upptäcks oftast som en symtomfri knuta. Om cancern sprids
skelett, lever eller lunga
uppkommer
vanligen till lymfkörtlar,
symtom från dessa organ.

Behandling

och förebyggande

åtgärder

Några egentliga möjligheter

att förebygga föreligger inte. Mammografi
till cancer kan
att mycket tidig cancer eller tom förstadier
upptäckas och opereras vilket beräknas minska dödligheten i sjukdomen med cirka 30 procent.
innebär

vid liten tumör utan spridning är idag bröstStandardbehandlingen
där man avlägsnar en sektor av bröstkörteln
kirurgi
vilket
medför att bröstet inte deforrneras.
för att minska
Strålbehandling
bevarande

recidiv är nu ifrågasatt. Cytostatikabehandling
och viss hormonell
behandling diskuteras främst vid tumörer som spritt sig till lymfkörtlar.
Vid spridning till andra organ
ämnetastaser
m.fl.
och/eller
behandling
antiöstrogener

ges vanligen endokrin
cytostatikabehandling.

Skelettmetastaser

orsakande smärta behandlas vanligen med röntgen.
pågår att angripa spridd cancer med så intensiv cytostatikabehandling att den blodbildande
benmärgen efter behandlingen måste
Försök

återtransplanteras.
celler skördats.

Före behandlingen

har patientens

egna bemnärgs-

SOU
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Uppföljning,

rehabilitering

Jppföljninggen sker vid sjukhusmottagningar eller inom primärvården.
Fin ökad ande bör kunna kontrolleras
i primärvården.

Demografiskt

betingat

resursbehov

Eåldersgxvzg-;pcanza
55
65 år kan antalet bröstcancerfall
med 3.0 25 procent av demografiska
skäl.
-

Förändringar
utveckling

av

och

resursbehovet
andra

till

följd.

av

beräknas öka

teknologisk

faktorer

Nyttan av cytostatikabehandling
bättre klarläggas och medföra

och hormonell

behandling kommer att
resursutnyttjande.
Mammografin innebar att fler kommer till tidig behandling vilket beräknats
medföra en SO-procentig minskning av dödligheten i sjukdomen. Det
medför i så fall en minskning vad avser resursbehovet
för vård av
bröstcancer i slutskedet.
förbättrat

Prostatacancer

Förekomst

och

sjukdomsbeslcrivning

Prostatacancer

är den vanligaste cancerformen
hos män med cirka
5 300 insjuknanden per år motsvarande cirka 26 procent
av all cancer
hos måga .Antalet nyinsjulknanden har under
ökat med drygt
senare
en proce i årligen. Av samtliga fall som diagnostiseras är 73 procent
70
eller äldre. Risken att drabbas före 75 års ålder är knappt 7
procent.
Symtombilden
domineras av vattenkastningssvårigheter och det är

vanligt att cancern upptäcks i samband med operation för prostataförstoring. Många
får aldrig några påtagliga symtom. Vid avancerad
sjukdom sprids cancern bl.a. till skelettet oftast med plågsam skelettsmärta som följd. Drygt en tredjedel med diagnosen 2200 årligen
kommer att avlida i sjukdomen.
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och förebyggande

Behandling

1996:163

åtgärder

Möjligheterna att förebygga är små. Metoder saknas som kan särskilja
tumörer med god prognos från sådana som växer snabbt. Behandlingen
Hälsokontroll
med besvärande bieffekter.
av tidiga tumörer är förenad
Både radikal
tidiga
upptäcka
tumörer.
för
motiverat
inte
därför
att
är
Vid spridd
har betydande biverkningar.
kirurgi och strålbehandling
kastration
lindras
att
ofta
kan
operera bort
sjukdom
symtomen
genom

testiklama
bildningen
behandling

som minskar
genom att behandla med hormoner
medicinska
könshonnon.
Denna
manligt
av testosteron
kr
år.
är mycket dyrbar - cirka 20 000
per
eller

Uppföljning,

rehabilitering

eller inom primärvården.
sker vid sjukhusmottagningar
Åldersfördelprimärvården.
i
kontrolleras
kunna
andel
bör
ökad
En
sin sista tid i olika
ningen medför att en betydande andel tillbringar
former av särskilt boende.

Uppföljningen

Demografiskt

betingat

resursbehov

Det ökande antalet män i höga åldrar medför
mer att öka påtagligt.

Förändringar
utveckling

av resursbehovet

och andra

till

att resursbehovet

följd

av

kom-

teknologisk

faktorer

Något behandlingsgenombrott som får betydelse under planeringsperioden kan knappast förväntas. Möjligen kan metoder att bättre identifiera
dem med liten cancer som kommer att utvecklas till symtonigivande
sjukdom komma att innebära bättre indikationer för radikal behandling.
20 000 kr per år i stället för
Den ökande användningen av medicinsk
kirurgisk kastration engångskostnad
är kraftigt fördyrande.

på cirka 5 000 kr i öppen vård

SOU
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Grovtarmscancer

Förekomst

och

Grovtarmscancer

sjukdomsbeskrivning

colorektal

cancer är den vanligaste cancerfonnen

i
5 000 personer drabbas varje år. Sjukdomen är
ovanlig före 50 års ålder. Risken att
sjukdomen före 75 års ålder är
3,5 procent för män och 2,7 procent för kvinnor.
Cancern ger sig vanligen till känna genom blod i avföringen
eller

bukhålan

och drygt

ändrade avföringsvanor.

Sitter tumören i vänstra delen av tjocktarmen
är fast och tjocktarmen som smalast ger den sig ofta
tillkänna relativt tidigt i form av koliksmärtor
sitter den i högra delen
där tarmen är vid växer den sig ofta stor och hinner ge allmänsymtom
avmagring, feber etc innan den ger hinder i tarmen.
som blodbrist,
där tanninnehållet

Behandling
Sjukdomens
med bl.a.

och förebyggande
förekomst

levnadsvanoma

varierar

åtgärder

i olika länder vilket

satts i samband
skulle ñberfattig
kost rik på
disponera för denna cancer. Motion,

i syrmerhet

fett samt stillasittande
frukt och grönsaker samt fettsnål kost skulle i så fall vara skyddande.
Personer med vissa tjocktarmsåkommor
med ökad benägenhet för
tjocktarmscancer
kontrolleras
för att man skall kunna operera i tid.
Den effektivaste
behandlingen är kirurgisk. Ungefär hälften botas
varaktigt. Med hjälp av moderna suturmaskiner
kan man koppla ihop
tarmen även efter bortopererandet av många tumörer i ändtarmen. På
animaliskt

så sätt slipper många s.k. påse på magen. Cytostatika och strålbehandling är andra behandlingsaltemativ som används i växlande omfattning
plats vid denna
som tilläggsbehandling
men har en underordnad
cancerform.

Uppföljning,

rehabilitering

Uppföljningen sker vid sjukhusmottagningar
eller inom primärvården.
En ökad andel bör kunna kontrolleras
i primänrården.
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betingat

Demografiskt

resursbehov

Med hänsyn till denna cancers åldersmässiga
någon mer påtaglig ökning
att inträffa.

av resursbehovet

Förändringar

och andra

utveckling

med

Tilläggsbehandling
komma

att medföra

1996:163

till

fördelning

följd

av

kommer

teknologisk

faktorer
cytostatika

och/eller

strålbehandling

kan

ökade resursanspråk.

Lungcancer

Förekomst

och

sjukdomsbeskrivning

män, 950 kvinnor personer insjuknar årligen - åtta av tio
är rökare. En del har utsatts för passiv rökning som också innebär ökad
risk. Risken att få lungcancer före 75 års ålder är 3,3 procent för mån
och 1,5 procent för kvinnor. Insjuknandet har sedan början av 1980talet visat en tydligt sjunkande tendens för män under det att det
2800 1840

stadigt ökar för kvinnorna till följd av att kvinnorna ökat sin rökning
till skillnad från männen som minskat den.
Denna cancer ger vanligen upphov till symtom som hosta - ibland
blodhosta- och heshet. Cancern har oftast spridit sig då den upptäcks
i form av allmän
ofta även allmänsymtom
och då förekommer

sjukdomskänsla,

Behandling

feber etc.

och förebyggande

åtgärder

Vid cancer utan påvisbar spridning en av sju försöker man radikalt
Vissa tumörer
småcellig
avlägsna tumören.
kirurgiskt
cancer
med strålbebehandlas primärt med cytostatika ibland i kombination

handling. Behandlingsresailtaten
tro.

är dåliga - efter 5

lever endast en av

SOU
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Uppföljning,

Bilaga

rehabilitering

Uppföljningen sker vid sjukhusmottagningar eller inom primäwården.
En ökad andel bör kunna kontrolleras
i primärvården.

Demograñskt
Med

hänsyn

demografiska

betingat

till denna cancers åldersmässiga fördelning
skäl en mindre ökning väntas att inträffa.

Förändringar

utveckling

resursbehov

av resursbehovet

och andra

till

följd

av

kan

av

teknologisk

faktorer

Den ökande förekomsten

av lungcancer hos kvinnor förväntas fortsätta.
dagens rökvanor kan lungcancer förväntas bli lika vanlig hos
kvinnor som hos män. Totala antalet fall kan
förväntas minska så vitt
påverkas
att rökvanoma
Med

Urinblåsecancer

Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

Knappt

2 000 personer insjuknar årligen
fyra är män. Sjuk- tre av
har ökat kraftigt hos männen men inte hos kvinnorna.
Sjukdomen är ovanlig före 60-årsåldem. Risken att få denna
cancer före 75
års ålder är 2,1 procent för män och 0,5 procent för kvinnor.
Första symtom vid denna cancer är vanligen blod i urinen. Trängningdomen

ar till vattenkasming är också vanligt. Vid spridd sjukdom uppkommer
symtom från angränsande organ och allmänsymtom med avtackling.

Behandling
Eftersom
minskad
komst.

och förebyggande

åtgärder

upp till hälften av dessa cancrar har rökning som orsak kan
rökning i befolkningen förväntas minska sjukdomens före-
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Ytlig
har förbättrats.
Metoderna
att behandla urinblåsecancer
operationsteknik.
blåscancer avlägsnas med endouretral via urinröret
Behandlingen kompletteras med att blåsan fylls med cytostatikalösning
innehållande BCG för att stimulera immunförsvaret
mot
urinblåsans
görs
igenom
vägg
Vid
större tumörer som växer
cancern.
vanligen cystectomi, d.v.s. urinblåsan bortoperaras, varefter urinblåsan
ersätts med en urinreservoar
som konstrueras med hjälp av ett tarmsegment. Vid ytliga tumörer är prognosen efter behandling god och nio
eller lösning

av tio lever efter fem år. Vid djupare
cirka 50 procent.

Uppföljning,
Uppföljningen

Demografiskt

tumörer

är femårsöverlevnaden

rehabilitering
sker vid sjukhusmottagningar.

betingat

resursbehov

under tidsperioden
Den IO-procentiga ökningen av ålderspensionärer
denna
ökning
lika
ungefär
typ
stor
av cancerfall.
av
en

motsvarar

Förändringar
utveckling

av resursbehovet

och andra

till

följd

av

teknologisk

faktorer

som förelegat under senare år består kan
betingade befaras. Med
ytterligare ökning utöver den demografiskt
kan denna cancer förväntas öka hos kvinnorna.
oförändrade rökvanor
Om den ökningstendens

Magsäckscancer
Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

Cirka l 300 850 män, 550 kvinnor personer insjuknar årligen. Risken
sedan 50-talet och är fortfarande i
för magsäckscancer har halverats

sjunkande.
Flertalet drabbas i hög ålder. Risken

denna cancer före 75 års
att
ålder är 1,2 procent för män och 0,5 procent för kvinnor.
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Magsäckscancem

är länge symtomlös och flertalet diagnostiseras inte
förrän cancern gripit över
omgivningen.
Symtomen är ofta diskreta
i form av obehag i maggropen, uppstötningar,
illamående etc. Sitter
tumören så att magsäckens tömning hindras uppkommer kräkningar.

Många

söker

för

allmänna

och avtackling.

aptitlöshet

och förebyggande

Behandling
Förekomsten

symtom som allmän sjukdomskänsla,
I det skedet är anemi vanligt.

varierar

åtgärder

mycket i världen

i Japan är denna cancer flera
gånger vanligare
än här. Kosten anses ha stor betydelse och hög
förekomst har satts i samband med stor konsumtion
av rökt, saltad och
ättiksinlagd mat samt brist
frukt och grönsaker. Samband finns med
rökning och alkohol.

Behandlingen
spridits

är i forsta hand kirurgisk
diagnosen.
Cytostatika

vid

användning.

men i flertalet fall har cancern
och strålbehandling
har viss
lever endast 5 procent.

Fem år efter diagnosen

Uppföljning,

rehabilitering

Uppföljningen sker vid sjukhusmottagningar
eller inom primärvården.
En ökad andel bör kunna kontrolleras
i primärvården.

Dernogiañskt

betingat

resursbeiliov

Denna cancer drabbar Ikmnföralli
ringar innebär en mindre ökning.

liéirändringar
utveckling
Trenden

av resursbeliinret

och andra

till fortsatt

till

följd

av

föränd-

teknologisk

Eilçtorer

mår- r:"i; kan förväntas bestå och motverka en
betingad
utvecklingen
çuxisng. Den teknologiska
inte innebära någon väsentlig förändring.

dcmograñskt
förväntas

i hög ålder. Demografiska
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lymfom

Non-Hodgin

och sjukdomsbeskrivning

Förekomst

och i flertalet fall från lymfcancer utgår från lymfsystemet
drabbas
något vanligare hos mån än kvinnor
körtel. Cirka 1400
årligen. Sjukdomen har ökat kraftigt, särskilt hos män under de senaste
decennierna. Risken att drabbas före 75 års ålder är 1,3 procent för
Denna

män och 0,7 procent för kvinnor.
och högmaligna
Man skiljer mellan lågmaligna cirka 70 procent
har
de
lågmaligna
Många
lymfom.
30
även obehand
procent
cirka
av
under
det att de
påverkas
så
livslängden
förlopp
lade ett välartat
att
tidigare
och
där
hälften
patienterna
högmaligna ofta är aggressiva
av
avled inom ett år.
Sjukdomen upptäcks ofta som en knöl dvs. en förstorad lymfkörtel på
feber, svettningar och avtackhalsen. Vid spridd sjukdom förekommer
ling.

och förebyggande

Behandling

åtgärder

att förebygga sjukdomen saknas trots att ökad
och stora geografiska skillnader talar för att miljöfaktorer
är
av betydelse.
botas. En del är så beskedliga att man avvaktar
De lågmaligna kan

Egentliga
förekomst

möjligheter

för
Vid behov ges cytostatika eller strålbehandling
behandlas alltid och cirka
att hålla tillbaka sjukdomen. De högmaligna
lokalt
hälften botas. Om sjukdomen år lokaliserad ges strålbehandling
flertalet av dessa botas. Vid spridd sjukdom ges
med gott resultat
intcxisiv behandling :med flera olfna c3rlr2s;tztiä.r. iliinui
l Eogrnixiarzztion
vissa
högmalignt
lymfom ges
Vid
strålbehandling.
även med
typer av
så intensiv behandling att autolog benmärgs- eller stamcellstransplantamed behandlingen.

tion måste göras.

Uppföljning,
Uppföljning

rehabilitering

vid håmatologiska

eller onkologiska

mottagningar.
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Demograñslszt

betingat

Den lO-proctentiga

ökningen

av ålderspensionärer under tidsperioden
lika stor ökning av denna typ av cancer.

en ungefär

motsvarar

Förändringar

av

och

utveckling

resursbehov

resursbehov
andra

till

följd

av

teknologisk

faktorer

lenderrzsen till ökande förekomst

;xtrerligare

.äknin

även áldersstandardiserat
kan medföra
Något teknologiskt
genombrott är inte i sikte.

H j ämtumör

Förekomst

och

sjukdomsbeskrivning

Det rör sig om många olika tumörformer,
varav en del mycket
godartade.
Cirka 1300 personer drabbas årligen. Hjärntumörer
är
vanligast omkring 70-årsåldem men förekommer
hos unga. Risken att
få sjukdomen före 75 års ålder är cirka l procent. Symtomen varierar

mycket

från fall till

symtom

är synstömingar,

Behandling

fall beroende
huvudvärk

på tumörens läge. Vanliga
eller krampanfall.

och förebyggande

debut-

åtgärder

Egentliga

möjligheter att förebygga dessa tumörer saknas.
Behandlingen
är i första hand kirurgisk.
Många är godartade
meningiom och neurinom medan andra är mer eller mindre elakartade,
varför
den
kirurgiska
behandlingen
ofta
kombineras
med

strålbehandling. Cytostatika kommer också till användning i elakartade
Vid de god-artade tumörema
uppnås som regel bot. De mest
aikartade gliomen har en ettårsöverlevnad
på mindre än 50 procent.

fall.

Den sk. strålkniven
inom

den

resultaten.

och andra nya stråltekniker
liksom
neurokirurgin
kan komma
Nya cytostatika är under utprovning.
sterotaktiska

utvecklingen
att

förbättra
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rehabilitering

Uppföljning,
Uppföljning

Den

sker huvudsakligen

betingat

grafiskt

Demo

1996:163

20-procentiga

förväntas

motsvara
storleksordning.

vid sjukhusmottagningar.

resursbehov

ökningen av personer
en ökning av antalet

av resursbehov

Förändringar

och andra

utveckling

till

över 55 års ålder kan
i samma
hjärntumörer

följd

av

teknologisk

faktorer

Förñnade metoder kan komma att innebära bättre behandlingsresultat
men knappast lägre resursbehov.

Malignt

Förekomst

melanom

och sjukdomsbeskrivning

och drabbar nu
cancer har ökat med cirka 6 procent årligen
redan i ung
cirka 1300 personer per år. Malignt melanom förekommer
ålder men risken ökar med stigande ålder Hos männen minskar den
.
dock i de högsta åldrarna. Risken att drabbas före 75 års ålder är 1,2
Denna

vid
procent för män och l procent för kvinnor. Genomsnittsåldem
för kvinnor.
diagnos är 57 år för män och 55
tillväxer och
Cancem ger sig till känna genom att ett s.k. födelsemärke
till allmän
den
upphov
sig
sprider
ändrar utseende. Om cancern
ger

sjukdomskänsla

Behandling

och avtackling.

och förebyggande

åtgärder

Möjligheterna att förebygga är goda eftersom malignt melanom framkallas av ultraviolett ljus vilket man kan skydda sig mot. Tidig diagnos
förbättrar prognosen. Behandlingen är kinirgisk. I tidiga stadier botas
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de

flesta
cirka 95 procent.
Om tumören
går på djupet är
femårsöverlevnaden
30 40 procent. I sena stadier används cytostatika
och irnmunterapi interleukin.

Uppföljning,

rehabilitering

Som regel uppföljning

vid hudmottagning

Demograñskt

betingat

Den 10-procentiga

ökningen

motsvarar

en ungefär

Förändringar
utveckling

resursbehov

av ålderspensionärer under tidsperioden
lika stor ökning av denna typ av cancer.

av resursbehov

och

andra

till

följd

av

teknologisk

faktorer

Något

teknologiskt
genombrott
är inte i sikte.
ökning består kan ökat resursbehov emotses.

Om tendensen

till

Livmoderkroppscancer
Förekomst
Cirka

och

sjukdomsbeskrivning

1100 kvinnor

insjuknar årligen. Risken har ökat något sedan
men risken att avlida minskar till följd av tidigare diagnos
och bättre behandling. Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder och är
vanligast i åldersgruppema 65-79 år varefter risken minskar. Risken
1960-talet

att få denna cancer före 75 års ålder är 1,7 procent.
Cancern ger sig vanligen till känna genom underlivsblödning.

l senare
följd
symtom
av att cancern griper över
omgivande organ och allmänsymtom i fonn av allmän sjukdomskänsla,
avtackling etc.
stadier

tillkommer

till
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Behandling

och förebyggande

möjligheter
att
eftersträvas vilket medför

Några

1996:163

åtgärder

finns inte men
förebygga
goda överlevnadsmöjligheter.
bortopererande
av livmoder,

tidig

diagnos

Behandlingen
äggledare och

är i första hand kirurgisk
med strålbehandling.
i senare stadier i kombination
äggstockar,
lever 8 behandlade av tio.
Flertalet botas och efter 5

Uppföljning,

rehabilitering

Uppföljningen

sker huvudsakligen

betingat

Demo

vid sjukhusmottagningar.

resursbehov

ökningen av ålderspensionärer under tidsperioden
en ungefär lika stor ökning av denna typ av cancerfall.

Den 10-procentiga
motsvarar

Förändringar
utveckling

av resursbehovet

och andra

till

följd

av

teknologisk

faktorer

Den teknologiska utvecklingen förväntas inte innebära någon väsentlig
förändring. Okad östrogenbehandling kan förväntas medföra ökat antal
cancerfall.

Livmoderhalscancer

Förekomst

och sjukdomsbesknvning

Livmoderhalscancem

cytologiska

i Sverige till följd av den
tillbakagång
är
Årligen tas mer än
l960-talet.
screening som infördes
cellprov och detta leder till behandling av sk. förstadier till

en miljon
cancer i cirka 4000 fall. Cirka 520 kvinnor

får årligen cancerdiagnos.

Denna cancer förekommer
långt ned i åldrarna och diagnosen ställs
nästan lika ofta i åldersgruppen 35-40 år som i åldersgruppen 80 - 84
år. Efter 85
ställs diagnosen mera sällan.
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Flertalet

vid
rutinkontroll
eller
upptäcks
I senare stadier då cancern
kan symtom uppkomma från urinvägar

underlivsblödning.
omgivningen

och förebyggande

Behandling

till

följd

av

gripit
över
och tarm.

åtgärder

Denna cancer är delvis möjlig att förebygga eftersom den är vanligare
hos kvinnor med många partners vilket antagligen sammanhänger med
finns att det ska
smitta med ett virus papillomvirus.
Förhoppningar
att vaccinera mot detta virus.
Behandlingen är i första hand kirurgisk och man eftersträvar radikal
operation. l mycket tidigt stadium cancer
situ kan ett litet ingrepp
hela
livmodern
bort. Äggstockama
tillräckligt
eljest
men
opereras
wara

bli möjligt

rdr arläznnas som regel. Vid avancerad sjukdom ges strålbehandling.
Även tgtostatikabehandling
kommer då ibland till användning. Fem år
efter diagnos

cirka

lever genomsnittligt

åldersgrupperna

nära 90 procent.

Uppföljning,

rehabilitering

Som regel uppföljning

Demografiskt

vid kvinnoklinikemas

betingat

förändringarna

Förändringar

av resursbehov

Möjligen

och andra

kan vaccinering

i de lägsta

men

mottagningar.

resursbehov

De demografiska

utveckling

65 procent

medför

till

ingen väsentlig

följd

av

förändring.

teknologisk

faktorer
få betydelse under planeringsperioden.
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i bukspottkörteln

Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

Närmare

l 100 personer drabbas årligen. Tumören är något vanligare
hos män. Sedan början av 1980-talet har incidensen minskat i synnerhet
hos män. Tumören är ovanlig hos yngre och antalet nya fall ökar med
stigande ålder. Risken att drabbas före 75 års ålder är 0,7 procent för

män och 0,6 procent för kvinnor.
Cancern upptäcks ofta i samband med utredning för gulsot som är ett
första symtom orsakat av att gallgången tilltäpps. Andra

vanligt

vanliga symtom är smärta i övre delen av buken ut i ryggen.
tillkommer
allmänna cancersymtom och avtackling.

Behandling

och förebyggande

Senare

åtgärder

Denna

cancer är delvis möjlig att förebygga
samband med alkohol och rökning.

eftersom

det finns

ett

kan sällan opereras radikalt och vare sig strålBukspottkörtelcancer
behandling eller cytostatikabehandling
har någon väsentlig effekt. I enstaka tidiga fall kan tumören opereras bort helt. Mer än nio av tio patienter avlider inom ett år.

Uppföljning,
Uppföljningen

rehabilitering
sker vanligen

vid kirurgmottagningar.

Demo

grafiskt

Denna

cancer ökar något till följd av den förväntade

ändringen.

betingat

resursbehov
befolkningsför-
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Förändringar
utveckling

till

av resursbehov

och andra

följd

av

teknologisk

faktorer

kan den
Möjligen
förväntas
genombrott
teknologiskt
demografiska
den
neutralisera
insjuknandetendensen
sjunkande
kan förväntas ha motsatt
effekten. En liberalisering av alkoholpolitiken

Något

effekt.

Njurcancer
Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

drabbar cirka 1000 personer årligen och är något vanligare
85 år. En
Risken är störst i åldrarna 70
hos män än hos kvinnor.
Risken för
viss minskning under det senaste decenniet kan konstateras.
insjuknande före 75 års ålder är 0,9 procent för män och 0,5 procent

Njurcancer

för kvinnor.

Sjukdomen ger sig oftast till känna genom blodig urin, ibland genom
värk i ryggen. I många fall upptäcks sjukdomen sent i samband med
utredning for trötthet, oklar feber eller blodbrist. I sena stadier sprider
sig cancern till lungor, lever, hjärna eller skelett.

Behandling

och förebyggande

åtgärder

kan tänkas
Samband finns med rökning varför ändrade rökvanor
Sjukdomen finns i en ärftlig form med tidigt
påverka förekomsten.
insjuknande. Genom systematisk kontroll kan dessa tidigt behandlas.
Tidig diagnos är avgörande för behandlingsresultatet.
Behandlingen
är kirurgisk - den sjuka njuren bortopereras.
tidigt
I de fall som upptäcks
Efter
5 år lever hälften.
är

förutsättningarna

Uppföljning,

för bot betydligt

bättre.

rehabilitering

Som regel uppföljning

vid urologiska

mottagningar
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resursbehov

av ålderspezvsionärer under tidsperioden
en ungefär lika stor ökning av derma typ av cancenhll.

Förändringar
utveckling

av resurshehov

och andra

Något teknologiskt genombrott
senaste 15 åren kan möjligen

till

följd

av

teknnmffiilx

faktorer
är inte i sikte Tcndensen till ÃnElHMSKYi
2;;
neutralisera
den demografiska
trenden

Äggstockscancer
Förekomst

och sjukdomsbeskrivning

Äggstockscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor
cirka 900 fall upptäcks årligen. Risken
.75
:ztörst i åldrarna 65
Möjligen
pågår en viss minskning
i yngre åldrar till följd av Ppilleranvändningen.
Risken för insjuknande före 75 års ålder ar 2,7
procent
Sjukdomen
ger sig till känna sent och besvären är vanligen
okarakteristiska
diffusa magbesvär, trängningar till ifattcnkastning,
uppsvälld
buk och ibland underlivsblödningar.
I senare stadier
förekommer
symtom orsakade av att cancern griper omkring sig på
tarm och urinblåsa

Behandling

etc.

och förebyggande

åtgärder

Behandlingen är i forsta hand kinirgisk och operationen
omfattande. Den kirurgiska behandlingen
kompletteras
cytostatikabehandling.
Eñer 5

lever cirka 45 procent. l de fall som upptäcks
sättningarna för bot betydligt bättre.

är ofta mycket
som regel med

tidigt

ar rörigt

Bzlaga 5
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SOL

rehabilitering

Upfpföljning,

Son-i regel uppföljning

Det:

betingat

.-.;graiâskt

mottagningar.

vid kvinnoklinikemas

resursbehov

Den :iüproceirtigça ökningen av âlderspensionärer
motsvarar en ungefär lika stor ökning av derma

utveckling
Något

och andra

teknologiskt

minskning

demografiska

till

av resursbenov

Poränttringar

senaste
trenden.

Sarnrnanfattnin

Ioljd

magi: r tidsçç..
av czmcerfölt.

av teknologisk

faktorer

genombrott
är inte i sikte. Tendensen
neutralisera
15 åren kan möjligen

till
den

i

g

kan förväntas åkt; till fçkljal ;.24
paitcnter med cancerdiagnos
533111.:;Ntâåiál
andel äldre. åltgående :från MHL-materialet
öka
skäl
demografiska
med
cancerdiagnos
patienter
me azirlsa.li
av
till
115
105
från cirka
tusen i slutet
tusen
personer
Amaict

ikande

planeringsperioden.
uppvisar ändrad förekomst av nya fall även om
Vissa cancerformer
Sjunkande tendens visar bl.a. cancer i
hänrsyza tages till åldern.
njurar och äggstockar.
bukspottskörtel,
livmoderhals,
magsäck,
visar ökande tendens
i bröst och livmoderkropp
Cancerförekomsten
att resursåigåtrigen
men diagnosen ställs tidigare vilket kan medföra
En ökande
behöver öka för dessa cancerfonner.
inte nödvändigtvis
-a-riniñisn,
221:
tjocktarm,
tendçzna finns tid bla. cancer
prostata,
cancerfbnner
Av
och
lymfom.
malignt
melanom
malignt
som
bei-.ksi-;lts

i denna. faranzz-;tällnizrg visar

bla.

-I
came-cs:Å g,.2{.:-.
53:
g.:
rest: iQ-C

gallvägaz 610 fall per år och cancer i
sjunkande tendens. Däremot har antalet fall av akut leukemi 463 fåall
är mycket resurskrav ande.
per år ökat kraftigt. Denna leukemiform
Annan hudcancer än malignt melanom är i ökande vilket är mindre
den cancerfonnen
eftersom
betydelsefullt
ur resurssynpunkt
huvudsakligen utgör ett lokaliserat hudproblem.
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Resursbehovet
kan förväntas
den
att i stort sett motsvara
demografiskt betingade ökningen. Tendensema till minskat insjuknande
vid vissa cancerfomier
kan komma att i viss utsträckning balansera
ökat insjuknande

i andra.
Något teknologiskt behandlingsgenombrott är knappast i sikte. Det är
tveksamt om genteknik eller immunologiska metoder såsom behandling
med monoklonala
antikroppar
kommer
att få någon kvantitativ
betydelse under planeringsperioden.
Det

ökande

bemnärgstransplantation

användandet
vid

vissa

av
maligna

tillväxtfaktorer

sjukdomar

och

är mycket

resurskrävande.
Såväl kirurgisk behandling som strålbehandling kommer att utvecklas
vilket knappast kommer att innebära ett minskat
resursbehov. En fortsatt utvärdering av de medicinska metoderna kan
under tidsperioden

komma

att innebära bättre använda resurser.
En stärkt primärvårdsorganistion bör med intensifierat
samarbete med
specialistenhetema kunna överta en del av den kontrollverksamhet
som
sker vid onkologiska mottagningar
och andra sjukhusmottagningar.
Ökad dagvård kan förväntas kanske särskilt inom den
hämatologiska
onkologiska verksamheten.
Viss strålbehandlingsumistning t.ex. s.k. strålknivsteknik
är mycket

investeringslcrävande och måste centraliseras. En centralisering
av viss
större cancerkirurgi kan även emotses, något som kan innebära bättre
behandlingsresultat och bättre resursanvändning.

Sammanfattningsvis

kan följande

resursbehoven

cancervården

-

-

inom

förväntas

avseende

En minst

lO-procentig ökning av antalet cancerpatienter
stor belastning inom urologin prostacancer
och inom
hämatologisk onkologi akuta leukemier och maligna lymfom
En ökad dagvård inom hämatologisk onkologisk vård
Ökat antal cancerpatienter
även i primärvården
Särskilt

Något ökad sjukskrivning
Kostnad per vårdtillfälle och mottagningsbesök
kan antas följa den
allmänna
kostnadsutvecklingen
med
reservation
för
att
utvecklingen
cytostatikaområdet
kan innebära ökade kostnader.
Ökad använding
och benmärgstransplantation kan
av tillväxtfaktorer
innebära avsevärda fördyringar.

Kostnadsutveckling totalt för landstingen: stor ökning
Kostnadsutvecklingen för kormnunema: stor ökning
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Teknologisk

utveckling

inför

2010

Av Ove Lundvall

Inledning
Syftet med detta avsnitt är att skissera aktuella eller förväntade möjliga
och i syrmerhet sådana som kan tänkas
teknologiska utvecklingslinjer
de
under
resursbehovet
närmaste 10 - 15 åren.
påverka
teknologiska utvecklingen under
den
beskrevs
I en SBU-rapport
tidsperioden 1960 - 1992. Rapporten avsåg 14 specialiteter omfattande
cirka 2/3 av sjukvårdens kostnader. Det konstaterades att mycket stora
flertalet områden. Närmare analyser och bedömningframsteg gjorts
Vid flertalet hade nya metoder
ar gjordes vad avser 29 diagnoser.
ibland till minskade kostnader i
resultat
medfört bättre funktionella
ex. magsår men oftast
sjukvården
totalt
i
och
fallet
enskilda
även
det
behandlingsbarhet
ökad
till
följd
sjukvården
för
kostnader
till ökade
av
höftledsartros.
En del mycket
gråstarr,
ex.
och vidgade indikationer
har medfört
perioden
under
etablerats
framgångsrika teknologier som
lcranskärlslciiwgi.
hämodialys,
mycket stora kostnader i sjukvården ex.
i
I tabell I har gjorts en sammanställning
som belyser förändringar
och
i sjukvård
ñinktionellt behandlingsresultat och kostnadsutveckling
vid de kvantitativt
mest betydelsefulla sjukdomstilli kommuner
SBU-rapporten
stånden. Tabellen bygger
men några resurskrävande
i kommunerna
diagnoser har adderats. Vad avser kostnadsutvecklingen
Även
utvecklingen
teknologiska
den
bedömningar.
är det egna
om
för
livskvalitet
förbättrad
stora
medfört
högst avsevärt
grupper av
människor och vid vissa tillstånd medfört minskat resursbehov så visar
den sammantagna bilden att utvecklingen
i sjukvården och i kommunerna.

medfört

ökade resursbehov
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metoder

Den diagnostiska

säkerheten vid flertalet sjukdomar har ökat under de
senaste två decennierna bl.a. genom nya bildâtergivande tekniker såsom
datortomografi
och magnetkamera
magnetresonanstomografl
samt
olika
ultraljudstekniker.
Dessa har medfört att invasiva metoder
genom
luñskälle, färgskalle, myelografi dvs kontraströntgenundersökning
av
ryggmärgskanalen
etc sällan behöver användas, vilket medfört
minskade
besvär av undersökning och inbesparing
av vårdplatser.
Utvecklingen
kommer att ge ännu effektivare
metoder och ökade
möjligheter att
ett skonsamt sätt studera exempelvis blodkärl i olika
organ. Antagligen kommer även hjärtats kranskärl att kunna undersökas :ned sådana tekniker, vilket skulle innebära
stora vinster för
patiesrtema och förmodligen medföra sjukvårdsekonomiska
vinster
i cat-ryanundersökningen inte skulle kräva sjukhusobservation.
l-.t".ê. f":utsättning att de
nya metoderna utvärderas och att undersökniingsnrdikationema
inte felaktigt breddas behöver utvecklingen inte
innebära fördyringar även
om apparaturen är dyrbar.
Magnetenoefalografi är en ny kostsam undersökningsmetod
som tycks
kunna identifiera epileptiska härdar i hjärnan. Metoden kan komma
att
visa sig få stor betydelse för epilepsikirurgin. Den
typen av mycket
kostbar utrustning måste rimligen förbehållas enstaka
centra i landet.
Nuclearmedicinen som inneburit stora framsteg särskilt i diagnostiken
av genomblödningsstömingar i hjärna, hjärtmuskel och lungor samt i
diagnostiken av metastaser dottersvulster i skelettet är under stark
utveckling och kommer att ge förbättrade möjligheter bl.a.
att identifioch dottersvulster.
era cancertumörer
Filmlösa röntgenkliniker
kan komma att införas under tidsperioden.
En sådan totalt digitaliserad
radiologklinik
finns i landet Visby.
Kostnaderna
för installation
elektroniska
arbetsstationer,
digitala
av
arkiv och monitorstationer
är stora, men det är möjligt att utvärdttrizrg
kommer att peka på betydande vinster eftersom kostnaderna för
röntgenarkiv, röntgenfilm
etc är mycket stora.
Teleradiologi digital bildöverföring,
en metod som redan börjat tas
i bruk, möjliggör inte bara konsultationer
utan även att hela bilddokument kan överföras. Det är troligt att metoden kommer
att spridas
under planeringsperioden.
Gränserna mellan kliniskt fysiologiska och olika radiologiska
metoder
blir allt mer flytande varför utvecklingen troligen går
mot en ökad
samordning av sådan diagnostik.
Inom laboratoriemedicinen
har utvecklats automatiserade
analysmetoder

som ökat precisionen och minskat personalbehoven
trots att
analyssortimentet
ökat. Det finns samordningsfördelar
vad avser
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laboratorier

kliniskt-kemiska

inom landsting

och olika organisations-

former prövas för närvarande.
enbart med hänsyn till förväntad
för resursbehovet
Konsekvenser
Ändrad
organisation och samutnyttjande av
utveckling:
teknologisk
investeringstunga utrustningar bör kunna innebära oförändrat resursbeSamordning
av kliniskt-kemiska
hov under planeringsperioden.
medföra
pågår och förväntas
inom landsting
laboratorieresurser

besparingar.

Telemedicin
interaktiv bildöverföring,
Med utnyttjande av informationsteknologi
mellan vårdgivare på
kommunikationen
kan
som redan utvecklats,
konsultationsverkeffektivare
olika nivåer förbättras och möjliggöra
Specialistkompetens kan på så sätt
samhet och erfarenhetsutbyte.
enklare nå ut i perifera delar av sjukvården. Behovet att remittera
vid annat sjukhus och den
kan nedbringas. Specialisten
patienter
ansvariga läkaren kan gemensamt samtala med och bedöma patienten.
som tidigare omnämnts.
Ett exempel på telemedicin är teleradiologin
möjligbildöverföring
interaktiv
där
område
Telepatologi är ett annat

bedömningen av
gör att man kan få hjälp från annat sjukhus vid
mikroskopiska vävnadssnitt.
Kan innebära besparingar under
för resursbehovet:
Konsekvenser
och orutvecklingsinsatser
tidsperioden
men kräver investeringar,

ganisationsförändringar.

Molekylärbiologin,

genetik och immunologi

och genetiken
Den spektakulära utvecklingen inom molekylärbiologin
identifiera
möjligheter
ökande
att
personer med vissa
har bl.a. medfört
vetenskapliga
kärma
till
sig
de
gett
ärftliga sjukdomar redan innan
etiska
problem.
och
framsteg som också skapar betydande psykosociala
DNAmed
Redan nu kan man diagnostisera cirka 300 sjukdomar
identifieras
analysteknik. Allt fler ärftliga tillstånd kommer att kunna
på så sätt. Metoden kan också komma att få betydelse för val av

behandling

vid vissa sjukdomar.
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De stora förhoppningar som knutits till s.k. genterapi för medfödda
sjukdomar
metoden innebär att skadade gener
som orsakar sjukdom
ersätts med friska
har emellertid inte infriats. Hitintills
har man inte
lyckats visa något lyckat behandlingsexempel på människa.
Gentekniken prövas f.n. för framställning
av vacciner. DNA-sekvenser från virus eller bakterier kan framställas och användas för vaccinering mot smittämnet.
Genteknik
används sedan länge inom läkemedelsindustrin
för

framställning av bl.a. insulin med jästceller eller bakterier
som bas.
Försök pågår med överföring
av mänsklig gen till befruktat däggdjursägg för framställning av humana proteiner med medicinsk användning.
Liknande
teknik används för att överföra mänskliga
gener till gris i
syfte att kunna använda grishjärtan för transplantation
s.k. xenotransplantation
till människa.
Det pågår försök att med hjälp
av s.k. terapeutiska vacciner bekämpa
inte bara infektioner utan även andra sjukdomar. Bl.a. pågår försök
att
med sådana vacciner behandla allergi, ledgångsreumatism och
multipel
skleros. Försök pågår också att med hjälp
öka
av cancervacciner
kroppens immunförsvar
mot cancer.
Konsekvenser för resursbehovet:
Tekniken med genterapi kommer
troligen inte att få någon större kvantitativ
klinisk betydelse under
planeringsperioden. Nya metoder att framställa läkemedel med
genteknik kan medföra ökade behandlingsmöjligheter
men de sjukvårdsekonomiska
konsekvensema
kan
bedömas. Det är tänkbart
att
transplantation av organ från genmanipulerade djur kan bli verklighet
under planeringsperioden. Utvecklingen vad
avser immunologiska behandlingsmetoder
skulle kunna innebära effektivare
behandling vid
flera folksjukdomar.

Medicinsk

korttidsvård

Härnatologi
Vad gäller elakartade

blodsjukdomar har stora framsteg
särskilt hos
gjorts både vad avser leukemier och lymfkörteltumörer.
Cirka
hälften av de bam
leukemi botas.
som drabbas av akut lymfatisk
Resultaten med cellgiftbehandling är sämre hos
vuxna varför hos dem
benmärgstransplantation oftare överväges.
Benmärgstransplantation används vid vissa immunbristsjukdomar,
anernier och hämatologiska defekter
men främst som led i behandlingbam
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såsom akut leukemi, vissa kroniska
en av maligna blodsjukdomar
Först behandlas den
leukemier och vissa maligna elakartade tumörer.
varigenom
maligna tumörvävnaden med cellgifter och /eller strålning
slås ut.
inte bara den maligna vävnaden utan även den egna bemnärgen
dvs.
transplantatet,
med
blodmärgen
skadade
den
Därefter
ersätts
blodåder.
i
injiceras
vilket
från
givaren,
en
celler
blodbildande
att
har förbättrats
Behandlingsresultaten
genom bättre metoder
bättre
etc,
leukemin
genom
behandla den maligna processen cancern,
metoder att undertrycka de transplanterade cellernas benägenhet att
används i betydande
vävnad m.m. Numera
angripa mottagarens

transplantation av egen
autolog transplantation
innan
tillgår så att benmärg från patienten skördas
återföres.
och därefter
med cellgifter
behandlas
tumörvävnaden
lymfkörteltumörer
vissa
vid
bl.a.
används
men även vid vissa
Metoden
Skördandet
utveckling.
under
av
metoder
är
Nya
cancerformer.
märg
utsugning
än
skonsammare
av
stamceller från perifera blodet är
bemnärgsregister av frivilliga
från bäckenbenet. Världsomfattande
har
gör det möjligt att utnyttja obesläktade donatorer,
givare, vilket
skörda
för
navelsträngsblod
att
skapats. Man har också börjat utnyttja
kunna
Man hyser även förhoppningar
stamceller.
om att i framtiden
tillväxtfaktorer
odla stora mängder celler från ett mindre cellprov. Olika
med transmycket kostsamma kan förkorta vårdtiderna i samband
l/2 miljon kr.
drygt
kostar
transplantation
En
märgceller.
plantation av
Om
Förbättrade metoder kan förväntas medföra vidgade indikationer.
exempelvis
vid
effektiv
sig
visa
skulle
transplantationsmetoden
studier pågår kommer kravet
cellgiftsbehandling av bröstkörtelcancer
på ökade resurser för denna verksamhet att starkt öka.
inom den hämaUtvecklingen
för resursbehovet:
Konsekvenser
efterfrågan
resurser.
tologiska onkologin kommer att medföra ökad
s.k.

omfattning

vilken

vävnad

Kardiologi
läkemedel
Under de senaste decennierna har tillkommit
en mängd nya
hjärtsvikt,
blodtryck,
högt
med
för
patienter
som förbättrat situationen
ex. angina pectoris dvs.
hjärtrytmrubbningar och kranskärlssjukdom
läkemedel har inte
förbättrade
Dessa
och hjärtinfarkt.
"kärlkramp"
bara

haft

symtomlindrande

effekt

utan

av dem har också
sjukhusvårdade hjärt-

många

minskad dödlighet. För exempelvis
till följd av bl.a. propphar dödligheten mer än halverats
under det närmaste
Även
läkemedel
dessa
läkemedel.
upplösande
om
baserade
läkemedel
och
ytterligare
förbättras
decenniet kommer att
nya
i bruk,
kommer
tas
att
antagligen
principer
andra farmakologiska

inneburit
infarkter

6

407

408

Bilaga

6

SOU

kan några mer betydande förändringar till följd härav
gäller överlevnad eller sjukvårdens resursbehov.
Försök att förbättra det långsiktiga omhändertagandet
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förväntas

vad

av IhåiHniSkOl
på många håll med
hjälp av bla. hjärtsviktmottagningar och specialistsjuksköterskor.
Ett
mål med verksamheten
att förebygga manifest hjärtsvikt
hos dessa
patienter genom en optimerad medicinering. Ibland utnyttjas
dagvård
får denna rwmxertrkategori. Möjligen
kan detta innebära
:sn viss
avlastning :ör nredicmlciiirikema.
indikationerna
för behandling med antikoagulantia
läkemedel som
j{,1i1;;j;t_ri ."siodp.upi,gi"irining
i hjåirtatl har vidgzk; indier
Hanar."
areor
Intal rnç-.rririskoz erhåller sådan båilâlleüillyy Sciunztsk
lingen är inte ofarlig till följd
Särskilt hos gamla
av blödningsrisk.
föreligger risk för hjämblödning. En angelägen kvalitetssäkringsprocess inom denna verksamhet pågår inom landet vilket förhoppningsvis kommer att innebära skärpta indikationer
och säkrare
med hjäirtsiaikt

och andra hjärtsjukdomar

pågår

behandling.

De

senaste årens utveckling
inom kommunikationsteknologin
möjliggör
digital överföring
av EKG mellan ambulans och hjärtintensivvårdsenhet.
Det medför att trombolysbehandling
vid hjärtinfarkt kan startas betydligt tidigare och redan i ambulansen
eller i
patientens hem. Tidsfaktom
är mycket betydelsefull för behandlingsresultatet och teknologin kan för vissa patienter medföra förbättrad
överlevnad
och/eller
mindre
infarktutbredning.
Denna teknologi
tiilsammans
med bättre övervakning under transport kan medföra
att
avståndet till akutsjukhus blir mindre betydelsefullt för
möjligheterna
att överleva en infarkt.
Nya läkemedel som effektivt
sänker kolesterolhalten
i blodet har
utvecklats. Nyligen har redovisats studier
pekar
på
som
att risken för
ny hjärtinfarkt kan minskas med cirka en tredjedel med sådan medicinering årskostnad
för läkemedel cirka 5 000 kr.
Pacemakerteknologin har forfinats och är mycket effektiv. Människor
med totalt blockerad överledning mellan hjärtats förmak och
kammare
tidigare med mycket hög dödlighet
lever nu lika länge
som andra om
w
hjärtat i övrigt är friskt. Ytterligare förbättring
av tekniken kommer inte
att medföra några större konsekvenser för sjukvården.
Vissa hjärtarytmier innebär stor risk för kammarflimmer,
ett tillstånd
som inom några minuter leder till döden. Med hjälp
implanterbara
av
deñbrillatorer kan kammadlinrret
hävas automatiskt. Denna teknologi
är kostsam materialkostnad cirka 150 000 kr
Antalet inläggningar
.
har successivt ökat
och
1994
nyinlades
cirka 80 automatiska
senare
deñbrillatorer.
Kontrollerade
studier pågår. En ökad användning
av
metoden kan förutses.
Vissa svåra hjärtryünrubbningar behandlas med
att störande ledningsbanor i hjärtat avskäres antingen med kirurgisk
metod eller
- numera

l996:
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med hjälp av kateter som föres till hjärtat via ett blodkärl
Detta ingrepp är
radiovågor
och med
som energikälla kateterablation.
behandlingsmetod
denna
är
bedömer
Kardiologer
resurslqävande.
att
vissa
sällsynta
vid
bara
användas
inte
och bör
starkt underutnyttjad

vanligare

återkopplingstalcykardi
utan även vid vanarytmier ex. A-V-nodal
Även
med goda funktioligare arytmier t.ex. vissa förmaksilimmer.
för denna teknologi medföra
nella resultat kan vidgade indikationer
fördyringar för sjukvården.
Elndoskopisk sympatikusdenervering innebär att man med titthålstekmk skär av vissa nerver till hjärtat. Metoden prövas nu på patienter
bedöms lämpliga.
med angina pectoris där kranskärlsingrepp
och
då hjärtmuskelns
effekt
smärtan
tycks ha god
Ingreppet
möjligt att detta
det
är
tycks förbättras av ingreppet
genomblödning
tillräckMetoden är ännu
kommer att bli ett behandlingsaltemativ.
ligt utvärderad.
Dödligheten i västvärlden har de senaste 1 - 2 decennierna av okända
orsaker sjunkit. Bidragande har antagligen varit livsstilsförändringar
üárbättrat omhändertagande av högt blodtryck. Biunskapen im att
rökning, övervikt och ensidig fettril; kost innebär hälsorisker samt att
motion
är hälsosam är allmän. Trots detta röker en ökande andel
och har felaktiga
är stillasittande
en stor del av befolkningen
och Europa
både
i
USA
Flera stora förebyggande projekt
kostvanor.
har genomförts där syftet varit att minska sjuklighet och döidlighet i
kvinnor,

i vissa städer eller regioner.
kiiiisjukdom
mer påtagliga
har
eller ice, iüiitjiñlfâdcn
med kontrollstäder
jämfört
tycks ha varit
uppnåtts. Ett mindre svenskt projekt ldorsjöprutjtrktet
åtgärder rökförbud,
Det är möjligt att strukturella
mer framgångsrikt
effektiva
visa
kan
sig
liifiitlcilöjnicrigål
etc
genom att förskjuta
åldrar.
högre
i
susjuknzzndet hjärt-kärlsjukdom
mot
Ett bättre omhändertagande
för resursbehøvett:
Konsekvenser
av
iilllütølälü era Ulf:
orala angina pectoris
"nrsfzieñter med hjärtsvikt
effekter

i
och trornholyr;
slistkia J§.I.SZ; Telemizdicin
ivlastnirigz för
ambulans kan komma att innebära ökade möjligheter till organisationsÖkade resurser kommer sannolikt
förändringar inom intemmedicinen.
och implanterbara
interventionell
kardiologi
för
efterfrågas
att
deñbiillatorer.
Kostnaderna

kraftigt

läkemedel kan komma att
samhällsåtgärder
mot rökning skulle kanna
minskat sjaklighet i filt-kärlsjukdom.

för

kolesterolsänkande

öka. Kraftfulla

inrrsáirfii; påtagligt
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Slaganfallsvården
vid stroke har förbättrats
Omhändertagandet
betydligt inom akutdet funktionella
sjukvården;
har förbättrats
behandlingsresultatet
särskilt vid sjukhus med strokeenheter. Samtidigt tycks sjukdomen ha
blivit lindrigare och fler överlever slaganfall. Det innebär att fler lever

vårdplatser är vårdtidema nu
som hañ slaganfall. Till följd av brist
mycket korta och den långsiktiga
rehabiliteringen
är eftersatt. Ett
förbättrat
långsiktigt
omhändertagande
med fördjupat
samarbete
mellan länssjulcvård, primärvård och kommuner måste utvecklas. En
ökad satsning
i hemmen och i särskilt boende
rehabiliteringsinsatser
Även
kommer förhoppningsvis
utvecklas.
att
om rehabiliteringsinresurskrävande
kan
kanske
samhällsekonomiska
vinster
satserna är
de
rehabiliterade
blir mindre hjälpbehövande
inom
göras genom att
kommunerna.
Vid hjäminfarkt
Studier antyder

liksom vid hjärtinfarkt
är orsaken oftast blodpropp.
behandling trombolys
insatt
att proppupplösande
mycket tidigt efter insjuknandet minskar förlamning och andra symtom.
Risken för blödningskomplikation
är emellertid avsevärd varför stora
krav ställs

diagnostiken

och val av patienter för sådan behandling.
till
syftar
att skydda hjärnvävnaden mot ishämiska
som
skador så att tid kan vinnas för att ge exempelvis proppupplösande
läkemedel
innan skadan är obotbar är under utveckling.
Sådana
Läkemedel

läkemedel

kan också komma

att begränsa hjärnskadans omfattning.
för resursbehovet : Effektivare
akut handläggning med
bla. trombolys i utvalda fall kan innebära mindre rehabiliteringsbehov
för en begränsad del av strokepatientema
under planeringsperioden.
Om inte rehabiliteringsbehovet
efter utskrivningen
tillgodoses kommer
Konsekvenser

omvárdnadsbehoven

att öka.

Njurmedicin
esultaten av hämodialys vid kronisk njursvikt har blivit allt bättre till
följd. av förbättrade
filter och dialysmaskiner
dyrare
samt mera
frekvent dialys. Allt fler får den billigare s k påsdialysen, som även
förbättras. Den är emellertid inte lämplig för alla. Till följd av förbättrad överlevnad i dialys räknar nefrologema med att dialysbehovet
kommer att öka betydligt under tidsperioden, vilket kommer att skapa

finansieringsproblem.
Njurtransplantation

är en etablerad verksamhet som fungerar väl.
Resultaten kan komma att förbättras ytterligare med förfinade metoder
att minska kroppens benägenhet att avstöta den transplanterade njuren.
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per år av förlängt liv beräknas vara 6 - 7 gånger
med hämodialys.
Det är
jämfört
mindre
för njurtransplantation
behov
emellertid brist på njurar, vilket kan medföra än större
av ökade
dialysresurser. Njurtransplantation
ger också betydligt bättre livskvaliräknat

Kostnaden

varför det är angeläget att stora ansträngningar
görs för att
tet
tillgodose behovet av njurar för transplantation.
introducerats
för att behandla blodPå senare år har erytropoetin
cirka 1000 kr per vecka,
bristen hos dialyserade läkemedelskostnad

betydligt

vilket

livskvaliteten.

förbättrat

för resursbehovet
av dialys: Ytterligare förbättring
och
ökade
resursbehov.
Bättre
metodema medför bättre överlevnad
omhändertagande
av diabetiker kan medföra minskat antal fall av
skulle innebära
Ett ökat antal njurar för transplantation
njursvikt.
Konsekvenser

betydande besparing.

Diabetesvården
Under de senaste 20 åren har metoderna att tillföra insulin i lämpliga
mängder förbättrats främst genom tlerdossystem. Något genombrott
inom diabetesvården förväntas inte. Inläggning på sjukhus kommer att
till förmån för medicinsk dagvård även inom barnmedicinen.
eftersträvas i förhoppning om
Ett mera systematiskt omhändertagande
och cirkulationsrubbningar
i
att minska bl.a. synskador, njurskador

minska

urskador kan förhoppbenen vilka tvingar till arnputation. Minskade
ningsvis innebära en viss avlastning for den njurmedicinska sjukvården.
Förhoppningama
om att i större omfattning kunna bota sjukdomen
med transplantation
ö-celler har inte infriats.
av insulinproducerande
kunna
Man har länge hoppats
ersätta bukspottkörtelns
att
med en anordning som känner av blodsockerhalten
insulinproduktion
och som avlämnar precis lagom mycket insulin till bukhålan. Detta
och vissa sådana
förutsätter kontinuerlig avläsning av blodsockerhalten
försök har gjorts. Problemet

ningen

Konsekvenser
kommer
minskat
till

är bl.a. att biosensom

avkänningsanord-

har kort livslängd.

för

resursbehovet:

Ett

bättre

omhändertagande

med
njurskador
förhoppningsvis
att innebära minskade
behov av uremivård och även minskade andra komplikationer

sjukdomen

t.ex.

minskat

amputationsbehov

synskadade.
Ökad dagvård vid diabetes innebär avlastning
både inom vuxenmedicin

färre

gravt

för den slutna vården

och barnmedicin.

På många håll är inte diabetikemas

tillgodosett.

och

behov

av ögonbottcnkontroll
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Reumatologi
Behandlingen av kronisk ledgångsreumatism
karakteriseras
nu av att
läkemedel
immunologiska
i ökande
som undertrycker
processer
omfattning insättes tidigt i sjukdornsförloppet.
Förhoppningen
är att på
så sätt minska ledförstöringen.
Behandlingen är dyrbar och förenad
med många biverkningar.

Eftersom många har en lindrig sjukdom och
del
får
förbättringar
spontana
är det angeläget att kunna identifiera
en
de patienter som kan förväntas utveckla svårare ledskador och som har
nytta av tidigt insatt aggressiv behandling. Möjligen kan detta komma
att lyckas med hjälp av gendiagnostik.
Försök pågår att förfina den immunomodulerande
terapin men något
genombrott är knappast i sikte. Ökade kunskaper om cytokiner ämnen
ledprocesser förväntas
som bl.a. är av betydelse för inflammatoriska
kunna leda till bättre läkemedel men det är tveksamt
om dessa

ansträngningar får några kvantitativt betydelsefulla konsekvenser under
tidsperioden.
Behovet av vårdplatser har minskat genom överföring till dagvård.
Vad gäller ledproteser jfr nedan.
Konsekvenser
för resursbehovet:
Modern aggressiv behandling är
resurskrävande men bättre behandlingsresultat kan komma att medföra
minskade

behov av vårdplatser,

sjukskrivning,

hjälpmedel

etc.

Osteoporosvården
Nya bättre metoder att mäta skelettets täthet har utvecklats. Samtidigt
har nya läkemedel utvecklats fosfonater
som hämmar de skelettnedbrytande cellerna. Dessa läkemedel har visats minska risken för
benbrott
hos vissa patientgrupper
med osteoporotiskt
förtunnat
skelett.

Kalk

D-vitamin
och motion har betydelse. Mycket långvarig
,
hormonbehandling
i klimakteriet
östrogen
minskar tendensen till
bedömts SBU-rapport
osteoporos. Det har emellertid
motiverat att
införa systematisk hälsokontroll
mätning av skelettets täthet för att

förebygga

osteoporos med hjälp av läkemedel.
Konsekvenser för resursbehovet: En mer allmän hormonsubstitution
kan möjligen minska osteoporosutvecklingen
och risken för hjärt-

kärlsjukdom
Det medför

men innebär ökade kostnader för läkemedel och kontroll.
också en viss riskökning för insjuknande i bröstkörtelMediciner för att förebygga osteocancer och livmoderkroppscancer.
kan komma att
betydelse
poros och benbrott till följd osteoporos
under planeringsperioden men med okända konsekvenser för resursbehovet.
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Lungmedicin
Astmabehandlingen

har revolutionerats

s.k. inhalationssteroider,

främst

till följd av bättre läkemedel,
och bättre handläggning, vilket trots
medfört minskat sängplatsbehov både

sjukdomens ökande förekomst
inom vuxen- och barnmedicinen.
Några väsentliga framsteg på lungcancerområdet
vårdbehoven

Emfysem

i sikte.
är
till följd av rökning

kan leda till

som skulle minska

andningssvikt.

Utöver

medikamentell

behandling ges syrgas i hemmet. Sedan några år prövas
kirurgisk behandling vilket innebär att man reducerar den starkt ökade
lungvolyrnen vid emfysem genom att avlägsna de mest uppblåsta och
sämsta delarna av lungan. Många får god hjälp av operationen men

operationsrisken är hög. Kostnaden
cirka

för operationen

har uppskattats

till

100 000 kr. Metoden

grovt uppskattats
årligen.

utvärderad men det har
är inte tillräckligt
att det kan bli aktuellt med cirka 400 operationer

Konsekvenser
Kraftfulla
samhällsinsatser
för resursbehovet:
mot
rökning kan förväntas minska risken för luncancer och emfysem samt
bidraga till minskat insjuknande i astma.

Infektionsmedicin
Man har gjort framsteg inom infektionsområdet
främst vad avser
metoder.
Dessvärre har till följd av alltför
liberalt
diagnostiska
användande av antibiotika resistenta bakteriestammar
blivit ett ökande
problem. Från USA rapporteras att åldersstandardiserad
dödlighet i
ökat med cirka 40 procent
infektionssjukdomar
under senaste
decenniet. Den ökade dödligheten förklaras främst av luftvägsinfektiosamt av AIDS. Förhoppner och septikemi allmän blodförgiftning

ningsvis kommer läkemedelsföretagen att ta fram nya antibiotika
och
vacciner. Forskningen kring kroppsegna peptidantibiotilca
kan också
tänkas
få terapeutiska konsekvenser.
Den mycket intensiva HIVforskningen kommer förhoppningsvis
att leda till effektivare behandvacciner
ling. Nya metoder att framställa
kan
DNA-vaccin
betydelse vid HIV och ett flertal andra infektionssjukdomar.
Samtidigt
finns risken för spridning

av nu okända virussjukdomar.
hos barn kan vaccinationer
vaccinationsprogram
vissa
virusåkommor
RSoch
vanliga
komma att få
ROTA-virus
mot
betydelse under planeringsperioden.
Utöver

nuvarande
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antibiotikaanvändan-

stammar att öka med ökade
så
vitt
inte
antibiotika
följd
att
tas fram. Utvecksom
nya
kan komma att minska vårdbehoven
lingen inom vaccinationsområdet
vid många infektionssjukdomar
inte minst hos bam.

problemet

med resistenta

vårdbehov

Dermatologi
Förbättrade

hudsjukdomar

metoder inom dennatologin

behandlingscenter

för bl.a. ljusbehandling

och en del andra hudsjukdomar
sjukhus.
Flera

har medfört

minskat behov av
nedlagts. I stället har
i öppen vård vid psoriasis

På många håll har vårdavdelningar

sängplatser.

lasertekniker

har

tillkommit

utvecklats.

även vid många länsdelsKoldioxidlaser

har

utbredd

vid en mängd hudåkommor.
har drastiskt
Argonlascm
möjligheterna att behandla kosmetiskt störande eldsmärken.

användning
förbättrat
Andra

laserforrner

och s.k. fotodynamisk

terapi är under utveckling.
ökar
liksom andra atopiska
atopiskt
stadigt
av
exem
hudklinikema
framför allt
Det innebär ett ökat tryck
ljusbehandlingsanläggningar.
En ökad förekomst
av
medför också ökade behov av resurser för ljusbehandling

Förekomsten

sjukdomar.
beträffande
handeksem

och UVB-solarier

UVA-

och på vissa större
på länsdelssjukhus
en typ av mjukröntgenav buckybestrålning
kommer även att öka.
behandling
Uppskattningsvis
l 500 hudcancerfall
inklusive melanom per år
sammanhänger med exposition för ultraviolett
ljus solning, solarier
och kan till stor del undvikas genom att överdrivet solande undvikes.

vårdcentraler.

Behovet

Konsekvenser

för resursbehovet:
har mer än
Vårdplatsresursen
under senare
och 1994 återstod endast 180 vårdplatser i
landet. Några stora förändringar
i resursbehoven kan
förutses. Den
ökande förekomsten
av atopiska exem kommer dock att innebära ett

halverats

ökat tryck

tigare

hudklinikema.

användning

Bättre

av solarier

skulle

skydd mot solbränna och försikkunna minska hudcancerföre-

komsten.

Neurologi
Inom neurologin har behandlingen

av migrän blivit effektivare till följd
läkemedel
med
Nya koststora läkemedelskostnader.
av nya
men
samma läkemedel av stort värde för vissa patienter har lanserats inom
epilepsibehandlingen.
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Behandling med vagusstirnulering stimulering
av lOde hjärrmerven
vid epilepsi är en relativt ny teknologi som kan komma att få en ökad
användning.
i sikte även om symtoVid demenstillstånden
är inget genombrott
matisk läkemedelsbehandling
prövas jfr nedan.
bl.a. med hjälp
har förbättrats
Diagnostiken vid multipel skleros MS
avvikelser vid sjukdomen
Immunologiska
av magnetkameratekniken.
har visats
har påvisats och beta-interferon
kostsam behandling
i hjärnan vid skovvis
minska uppkomsten
av nya MS-förändringar
med andra behandlingsprövningar
sjukdom. Kliniska
förlöpande
pågår vilka kan komma att innebära ett terapigenombrott.
Botulinumtoxin
ett nervgift som bildas av en bakterie har fått
med
och prövas vid ett antal tillstånd
användning
terapeutisk
i berörd muskulatur.
muskelspasm. Läkemedlet är kostsamt injiceras

metoder

Flertalet av dessa tillstånd är sällsynta. Försök pågår även vid vanligare
neurologiska tillstånd spasm efter slaganfall och vid multipel skleros.
Konsekvenser

för

resursbehovet:

kan förväntas

neurologin
förväntas

medföra

stödbehov

för kommunerna.

Läkemedelskostnadema

öka. Effektivare

minskad

invaliditet

inom

kan
behandlingsmetoder
vid bl.a. MS och minskat

Cancervård
vad avser kurativ behandling av cancer har inte varit
har fortfarande
l den. kurativa behandlingen
framgångsrik.
roll, även om den ofta kombineras
med
en dominerande

Utvecklingen
särskilt

kirurgin
Stora förbättringar
har dock
.strålbehandling och cytostatikabehandling.
:ikett vad avser vissa cancerfonner särskilt hos barn Wilms tumör och
Även hos vuxna
där överlevnaden starkt förbättrats.
rabdomyosarkom
vid ett fåtal cancerformer
ex.
hur effektiva
metoder utvecklats
testikelcancer

och vissa fall av urinblåsecancer.
kunna
kraftfullare
eytostatikabehandling
att
ge
och hudcancer melanom
för
i bröstkörteln

Förhoppningar

finns

vid exempelvis

cancer
att efter behandlingen
rädda patienten med transplantation
av egen benmärg jfr. ovan.
Metoden är under utvärdering. F örhoppningar om att kunna bota cancer
metoder har ännu
infriats men kommer kanske
betydelse under planeringsperioden.
att
har ökat
Intresset for apoptos
programmerad celldöd
senare âr.
Vissa s.k. onkogener har förmågan att blockera apoptos. Vid vissa

med immunologiska

cancerfonner

har apoptos

kunnat påverkas

bl.a. med viss hormonell
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behandling.

Det är möjligt att framtida forskning
detta område kan
leda fram till nya behandlingsmetoder.
Cancertumörer
för sin tillväxt.
är beroende av blodkärlsnybildning
med
vissa
behandling
angiostatin
för att dra
pr
ämnen
Alan
var n.denna kárliiyixiiaining i förhoppning
hindra
tumör-tillväxten.
om att
Även
om såväl kirurgiska metoder som cytostatika- och strålbehandling kommer att ñnslipas, finns inget genombrott inom cancerområdet
i siktr
.T3 iråtzivgligt kan förväntas påverka cancervårdens r6SElSif--11-91
Knnsreávenser

för

skulle- eiiiizka

rervursbehovet:

Något teknologiskt

genombrott

resurs-behovet

är inte I sikte :nen lnzrszsicaper och
avseende gor värd iail-ilusive smänlmitlring
i

;om
,--3.°.tooer har. utvecklats
livets Si111Z§iEw§-Dessa kunskaper

mäste spridas

och rcsiguser måste

täir det.

i4,
.

nu

Allmän

raz-.rttielsrvârrf

lcirurgi

En Öicau lapmusi;o;3isk kirurgi si.
iiithfiisteknilsj
kan förutses och
medföra
minskat vårdplatsbehov,
operationstidema
förlänges.
men
Ci kr.
utförs
sådan
tclzrk.
Den
procent av galloperationena
me
Den utveckia:
också
provas x ;á :dill ra tillstånd ex. blåckkiltlfgi.
,çis c t:
1:-." las::l-;.i.
single:

in:::,-v:;ti0nc.r i form av suturmaskiner
har underlättat en del
bl.a. att tarmändarna
kan ihopkopplar; efter
ingrepp ;Lgh möjliggör
i
ba;icpe:er:n;ie;
så sätt lcan sk. påse
ETJH$ELL4ÃIÖXCI
på magert; i fnihzigt. Taåi
øikas.

Timxlaga; ;cláxtnvj

.mgaarsigirtirgi
500 operationer per
till
hämmande läkemedel. Upptäckten

cirka

följd

:...ns:..;. från cirka SOOO till
av effektivare syrasekrctions

att magsår oftast orsakas av en
pylori vilken behandlas med antibiotika
kan
komma att minska behovet av kirurgisk behandling ytterligare. Sådan
kan också förväntas minska behovet
antibioiihaiielraridiing
akut
ki;".;;giska ingrepp till följd av blödning eller perforation
Ubrzzstct
infektion

Helicobacter

muggar
kan förväntas ha i stort sett oförändrad volym men
Cancerkimrgin
många ingrepp kommer att koncentreras till färre sjukhus
både av
och
kvalitetsskäl.
gäller
Det
bl.a.
i
ändtarmen,
bukspottresurscancer
köfçtsfit och magsäcken.
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Likaså kan svårare traumafall
rade till

större enheter
omhändertagandet.

för

multitrauma

förväntas

bli koncentre-

att säkerställa

tillräcklig

kompetens

i

Vid lindriga skalltraumafall
kan behovet av sluten
"hj ämskakning"
sjukhusvård antagligen minska med utnyttjande av modem diagnostisk
teknik datortomografi
och prognostik.
Konsekvenser
Allt mer kirurgisk verksamhet
för resursbehovet:
överföras
kommer att
i dagvård med minskat vårdplatsbehov som följd.
Titthålstekniken

medför

kortare

vårdtider
ingrepp kommer

men operationstidema
att koncentreras till färre
sjukhus, vilket kan ge rationaliseringsförutsättningar.
Vissa mindre
med närhet till annat sjukhus kommer antagligen att
kirurgkliniker
nedläggas.

förlängs. Många

kirurgiska

Kärlkirurgi
avseende blodkärlens
Diagnostiken
har som tidigare
sjukdomar
omtalats starkt förbättrats
och kommer att förfmas ytterligare
med
tekniker
exempelvis MR-angioav förfinade bildåtergivande
och fargkodad dopplerteknik.
Metoder finns nu även att med
direkt inspektera blodkärl från
hjälp av optiska katetrar angioskopi
blodkärlets insida
metoder som i första hand har stort vetenskapligt
intresse.

hjälp
grafi

Vad gäller grövre artärer opereras nu allt fler patienter med förträngningar i halsartärema carotisartärema.
Det har nämligen visat sig att
aterosklerotiska härdar med proppålagring
i halsartärema är en vanlig
orsak till slaganfall. Sådana förändringar
i
är allmänt förekommande
den äldre befolkningen.
Studier har visat att risken för nya slaganfall
hos dem som haft lätta slaganfall och som har en höggradig förträngning i halsartären minskar efter kärlkirurgisk
behandling. Ingreppet
förutsätter
att det utförs vid centra med låg frekvens av operations-

komplikationer.

Det pågår nu studier av operation av sådana förträngningar, som aldrig varit symtomgjvande,
eftersom även dessa enligt en
del kärlkirurger bör opereras. Det är möjligt att operationsindikationen
kommer
att vidgas under perioden, vilket i så fall innebär ökade
resursbehov inom kärlkirurgin.
De kärlkirurgiska metodema har förfinats och förhoppningar finns att
med bättre resultat operera längre perifert belägna aitäiförträngningar.
Nyligen har presenterats nya metoder att behandla bristningar i stora
kroppspulsådem ett livshotande tillstånd
i stället för att operera bort
den skadade delen och sy
graft
konstgjord
blodkärlsersättning
ett
placeras ett stentgraft med kateterteknik
inifrån kroppspulsådem.
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T.o.m. bristningari
vissa bristningar

att sådana metoder
under perioden.

Konsekvenser

kan behandlas på så sätt. Vid
tilltäppas.

dissekerande aneurysm kan njurartärerna

kan då räddas med hjälp

Njurarna
möjligt
införas

aortas bröstkorgsdel

1996:163

kommer

för resursbehovet:

Det är
av stent i njurartärema.
och
att visa sig vara effektiva

En förbättrad

operationsteknik

och

bättre stentar kan förväntas medföra ökade operationsbehov genom att
fler kan behandlas. Om amputation kan förhindras görs emellertid stora
vinster. Teknologiutvecklingen
på detta område kommer förmodligen
att få en neutral effekt

resursbehovet.

Ortopedi
Inom ortopedin har stora framsteg gjorts under de senaste decennierna.
och kommer att förfinas
metoderna har förbättrats
De diagnostiska
ytterligare. Artroskopi inspektion av ledens inre med s k titthålsteknik

diagnostiken och möjliggör mindre ingrepp
utan att
leden öppnas med ett snitt. Tekniken används nu i ökande omfattning
NMR
har ersatt
även för andra leder än knäleden. Magnetkamera
i
myelografi kontrastundersökning
ryggkanalen
diagnostiken
av
av
diskbråck, varför utredningen kan göras polikliniskt.
har förbättrat

betydligt snabbare läkning vid många
har utvecklingen varit vad beträffar
betydelse
största
utslitna
höftleder.
ersättning av
Bättre teknik och bättre ersättningsmaterial kan förväntas medföra ännu bättre funktionella
resultat. Även
Nya metoder

frakturer.

har

medfört

Av

vad gäller förslitna

knäleder har ersättningsmaterial
och metoder förframsteg kan förväntas medföra vidgade indikationer för ersättning av försliten knäled redan inom det närmaste decenniet
med bättre resultat men också ökade kostnader för sjukvården.
Resultatet av utbytesoperationer är sämre och dessa är ofta komplicerade. En koncentration
av dessa till färre kliniker bör ske.
Vad gäller småleder kan effektivare
metoder
bl.a. genom ökad
biomaterial
användning av förbättrade
material som accepteras av
förväntas medföra ökad efterfrågan på ersättning
kroppens vävnader
av förstörda frngerleder med ledproteser, något som kan komma att
bättrats. Ytterligare

medföra

ökade krav

handkimrgin.

En metod att läka broskskador är under utveckling. Förhoppningen
är att skador skall kunna repareras med autolog broskcellstransplantation dvs. genom transplantation
av broskceller från den skadade vilka
odlats i laboratorium. Resultat pekar
att det går att läka skador men
det är okänt hur hållfast det nya brosket är
lång sikt. Det kommer att
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ta lång tid att utvärdera metoden och det är tveksamt om metoden
kommer att få kvantitativ
betydelse under tidsperioden.
Pisksnärtskador
mot halsryggen drabbar en stor del av befolkningen
och kostar samhället stora resurser framförallt
i form av sjukskrivning.
Årligen blir flera hundra skadade förtidspensionerade.
Det ökande

forskningsintresset

för

denna skada
kommer förhoppningsvis
att
och ett bättre omhändertagande
med mindre
samhällskostnader
som följd.
Omhändertagandet av patienter med ryggont kommer förhoppningsvis
.
att förbättras ytterligare jfr SBU-rapporten
Indikationema
för stabiliserande
har starkt vidgats
ryggoperationer

medföra

säkrare

bilar

utan att behandlingsmetodema utvärderats på ett tillfredsställande
sätt.
En pågående omfattande studie kommer förhoppningsvis
att medföra
bättre urval av dessa ingrepp med ett bättre resursutnyttjande
som

följd.
för spinal stenos förträngning
Operationer
av kotpelarkanalen
till följd av åldersförändringar
i kotpelaren
har även blivit
vanligare. Det sammanhänger delvis med förbätttrade
diagnostiska
metoder magnetkamera,
Behovet av denna operation
datortomograf.
kan komma att öka.

vanligen

Antalet amputationer till följd av cirkulationsrubbningar
i benen cirka
3000 per år varav hälften diabetiker kan förväntas minska till följd av
ändrade indikationer,
bättre omhändertagande
och
av diabetiker
förbättrad kärlkirurgi.
Antalet polikliniska
ingrepp varierar mycket inom ortopedin men är
generellt i ökande. En ytterligare överföring av operationer från sluten
vård till dagkirurgi kan förväntas under perioden.
Konsekvenser för resursbehovet: En viss ökning av ledproteskirurgin
kan förväntas
Kortare

till följd

vårdtider

och förfinad
av bättre protesmaterial
och ökad dagortopedi kan förväntas.

teknik.

Urologi
har genomgått en dramatisk utveckling genom att tidigare
i stor utsträckning ersatts av den endouretrala tekniken
ingrepp
stora
via urinröret.
ingrepp
Stötvågsbehandling
har revolutionerat

Urologin

njurstensbehandlingen.
Metoderna att behandla urinblåsecancer
har
förbättrats. Ytlig blåscancer avlägsnas med endouretral via urinröret
operationstelcnik. Behandlingen kompletteras med att blåsan fylls med
cytostatikalösning

innehållande BCG för att stimulera
Denna
utveckling har redan medfört
mot cancern.
sängplatsbehov.
tekniker
Nya
att operera djup blåscancer

immunförsvaret
minskat

eller lösning
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används för att ersätta den avlägsnade
att tarmavsnitt
urinblåsan. Detta medför att patienten slipper "påse på magen".
med blåsMikrovågsbehandling
av godartad prostataförstoring
har fått vid spridning trots avsaknad av kunskap
törnningssvårigheter
långtidsresultat
men kan komma att innebära betydligt förkortade
om

möjliggör

urologin.

Medicinsk

vårdtider

inom

hämmande

substans kan åstadkomma

behandling

med

en enzymav prostatakörteln
cirka 3 600 kr per år

krympning

till hög kostnad
men kräver långtidsbehandling
kostnaden
för endouretrala ingrepp. Det är för
högre
betydligt
än
dessa
metoder kommer att ha i framtiden.
tidigt att avgöra vilken plats
i landet.
Det är stora skillnader i behandlingen av prostataförstoring
knutits till radikal
har förhoppningar
Beträffande
prostatacancer
har inte
behandling av tidigt upptäckt tumör. Dessa förhoppningar
bedöms
med avseende på prostatacancer
infriats. Hälsokontroller
nr 126.
vara motiverade SBU-rapport
med
Allt mindre "stor kirurgi"
Konsekvenser
för resursbehovet:
från sluten vård till dagkimrgi innebär ett minskat
sängöverföring
vad
och enhetligare indikationsställning
Vårdprogram
platsbehov.
bör
kunna
medföra
besparingar.
avser behandling av prostataföstoring

Hjärtkirurgi
Medfödda
har varit mycket framgångsrik.
hjärtfel
hos
resultat.
och
med
Hjärtklaffoperationer
goda
tidigt
opereras nu
överlevnad.
landvinningar
på
medför
ofta
normal
Ytterligare
vuxna
resursbehov
skulle
resultat
eller
området
påverka
väsentligt
är
som
teknik
etablerad
med
förvänta.
ärttransplantation
knappast att
är en

betydelse under
knappast får någon kvantitativ
manipulerade
tidsperioden. Utnyttjande av hjärtan från immunologiskt
under perioden.
kan möjligen bli verklighet
djur för transplantation
har sedan några år prövats i
Mekaniska
hjälphjärtan hjärtpump
USA. Längsta observationstiden
är ett par år. En eldriven hjärtpump
med bärbara batterier är även under utprovning i Sverige och kan
möjligen komma att utgöra alternativ till hjärttransplantation.
har blivit rutinsjulcvård och medför god symtomKranskärlsingrepp
vid
lindring
angina pectoris och innebär för många också ett förlängt
liv. Bypass-teknologin,
där blod ledes förbi hindren i kranskärlen med
hjälp av ett blodkärl taget från annan del av kroppen, torde nu vara i
En annan metod att inifrån kärlet undanröja hindret
stort sett
med ballongsprängning PTCA
används i ökande omfattning.
I USA
goda resultat,

vilken

har antalet bypass-operationer
PTCA.

Metoden

är billigare

förblivit

oförändrat

men ca 25 procent

trots ökande antal
av stenosema reci-
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diverar inom ett halvt år. Nya metoder att undanröja förträngningama
bl.a. med hjälp av s k stent
metallnät som
är under utprövning
- ett
skall hålla blodkärlet
utvidgat. För att hindra bildning av blodpropp
prövas nu att preparera nätet med blodproppsförhindrande
änmen. Det
är möjligt att sådana metoder kommer att minska återfall och därigenom minska behovet av förnyade ingrepp. Man försöker också att
på andra sätt förhindra återfall bl.a. med läkemedel,
som försvagar
blodplättamas
förmåga att bilda proppar. Nya kraftigt kolesterolsänkande läkemedel kan komma att påverka risken för recidiv.
PTCA
har blivit aktuell även vid akut hjärtinBallongsprängning
farkt. Rutinen är i dag att behandla hjärtinfarkt den andel
40 procent
har
vissa
orsakad
ekg-förändringar
ST-höj
ningar
blodpropp
som
av
med trombolys blodproppsupplösande
medel men det finns studier
effektivare kan behandlas med PTCA.
som talar för att förträngningen
Förutsättningen är att sjukhuset har stor erfarenhet av ballongtekrriken.
PTCA kan för närvarande utföras vid ett 10-tal sjukhus i landet. Det är
akut till
infarktpatienter
om det lönar sig att transportera
sådana centra från perifera sjukhus. Tidsfaktorn
ingreppet utförs
att
så tidigt som möjligt
betydelsefull för resultatet. Flera studier
- är
pågår nu och om dessa bekräftar att betydande vinster kan göras med
PTCA jämfört med trombolys kommer det att medföra komplicerade

tveksamt

vad avser infarktvårdens
överväganden
och resurser.
organisation
Enligt nuvarande synsätt förutsätter PTCA närhet till thoraxkirurgisk
enhet.
Konsekvenser
Mekaniskt
för resursbehovet:
kommer
hjälphjärta
antagligen att efterfrågas inom planeringsperioden.
Resursbehovet blir
beroende av i vilken utsträckning metoden kan ersätta
ärttransplantation. Ballongvidgning
vid akut hjärtinfarkt
ställer stora krav på
organisationen och möjligheten att få sådan behandling kommer
grund av tidsfaktoms
fördelad i
stora betydelse inte att bli likformigt
landet.
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Transplantationskinirgi
Vid utgången av år 1994 hade i Sverige utförts nedanstående transplantationer

Organ

Antal

Njure

7015

Bukspottkörtel

3 17

Lever

477

Hjärta

23 l
79

Lunga

24

arta-lungor

har stor betydelse för njursjukvårNjurtransplantationsverksamheten
Det är angeläget att ökat antal
den men lider brist på organ jfr ovan.
Även vid övriga
för
transplantation.
njurar ställs till förfogande
transplantationstyper
är höga
är överlevnaden god men kostnaderna
betydelse.
och organbrist begränsar teknologiutvecklingens kvantitativa
finns att lämpliga organ skulle kunna hämtas från
Förhoppningar
genmanipulerade djur. Det är möjligt att det kommer att ske under den

perioden.

aktuella

resultat

Intressanta
nervceller

har uppnåtts

till hjärnan vid Parkinsons

för resursbehovet:
medför
att teknologiutvecklingen
betydelse för resursåtgången.
Konsekvenser

med

försök

att transplantera

sjukdom.

Den begränsade tillgången
antagligen inte får någon

organ
större

Ögonsjulçvård
Den teknologiska

utvecklingen

har radikalt

förändrat

situationen

för

med grå starr. De goda resultaten med ersättandet av den
grumliga linsen med konstgjord har medfört att antalet starroperationer
ökat från 7 000
1980 till 4l 000
1994. Ytterligare ökning för-

patienter

väntas.
har
avseende diabetesögonsjukdomen
systematisk
Den förutsätter
framgångsrik.
en
kan som
kontroll av ögonstatus hos diabetikema. Med laserbehandling
regel svår synnedsättning förhindras. Behandlingen minskar
Den teknologiska utvecklingen

också

varit

antagligen

mycket

också behovet

av glaskroppskirurgi.

Ögonmuskelkirurgi sker numera i dagvård.
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Argonlaserbehandlingstelcniken
vid glaukom spreds på l980-talet.
och har delvis ersatt kirurgisk behandling.
polikliniskt
Konsekvenser för resursbehovet:
Behandlingen inom denna speciali-

Den utförs

till
tet sker sålunda i ökande omfattning i öppen vård. Volymökning
följd av goda operationsresultat
kan förväntas vad avser grå starr.
Eftersläpning
föreligger vad avser diabetikemas
ögonvård. Utbyggd
kontroll
med möjlighet
till adekvat behandling av
av diabetiker

näthinnekomplikationer

är angelägen

och minskar

risken

för

svår

synnedsättning.

Öron-näs-halssjulwård
Operationsmetodema

inom

näshåla,

bihålor

och svalg har förfinats
Verksamheten
har allt mer
av endoskopisk teknik.
förskjutits mot öppna vårdforrner och mer än hälften av de kirurgiska
ingreppen
görs i dagvård med minskat sängplatsbehov
som följd.
Flertalet intagna har mycket korta vårdtider.
Cancerpatientema har
däremot ofta mycket långa vårdtider eftersom de i livets slutskede har

bl.a.

med hjälp

problem att äta och andas. De kräver specialutbildad
personal bl.a. för
rengöring av andningsvägar, näringstillförsel
m.m.
Sömnapné är ett vanligt tillstånd i befolkningen. I svåra fall kan
tillståndet vara allvarligt och orsaka följ dtillstånd. Olika kirurgiska och
andra metoder prövas. Dessa patienter behandlas i stor utsträckning vid
öronklinikema.
Metoderna är ännu inte tillräckligt utvärderade och det
är oklart hur denna vård kommer att organiseras i framtiden.
Sedan 1980-talet
har möjlighet
funnits att förbättra hörseln med
cochleairnplantat,
varvid en elektrod förbinds
med hörselsnäckan.
Kostnaden
för apparatur och operation uppges till cirka en kvarts

miljon

kronor.

Sverige.
Konsekvenser

Metoden

har hitintills

fått begränsad

användning

i

för resursbehovet:
Ytterligare förskjutning
av den
operativa verksamheten mot dagvård med minskat vårdplatsbehov kan
förväntas. Det är emellertid angeläget att terrninalt sjuka patienter med
ÖNH-området bereds möjlighet till sluten vård vid ÖNH-klinik
cancer i
kräver ÖNH-klinikens
när omvårdnadsproblematiken
specifika kompetens.
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och interventionell

Neurokimrgi
Utvecklingen

neuroradiologi

antagligen att medföra betydligt skonsammare
ingrepp. Bl.a. prövas en utveckling
av stereoTekniker med implanterade
med robotteknologi.
för behandling av
elektroder är under utveckling

kommer

"minimalinvasiva"
taktisk

1996:163

neurokirurgi

neurostirnulerande
vissa kroniska

smärttillstånd

och rörelsestömingar.

utveckling. Utredning
har genomgått en kraftfull
och kräver
ingrepp
är synnerligen resurskrävande
Nya
och
neurokirurger.
neurofysiologer
neurologer,
medverkan
av
kan komma att öka den diagnosmetoder, bl.a. magnetencefalografi,
tiska precisionen och bättre identifiera de patienter som har mest nytta
bedömes vara dåligt
av operativ behandling. Behovet av epilepsikimrgi

Epilepsikimrgin

inför

eventuellt

tillgodosett.
Även vid Parkinsons

har

sjukdom

behandling

fått

har utvecklats

att

neurokirurgisk

ökad betydelse.
metoder

Nya
behandla

neuroradiologi

interventionell

kärlmissbildningar

i hjärnan med kateterburen

via en perifer

Bl.a. kan man med sådan metod sluta felaktiga kärli hjärnan.
och fylla ut aneurysm åderbråck
Ökade behov av utredning och
Konsekvenser
för resursbehovet:

artär

teknik.

förbindelser

operativ behandling av epilepsi kan emotses.
och neuroradiologiska
Skonsammare och effektivare neurokimrgiska
neuroradiologin
avseende
Utvecklingen
kan
förväntas.
ingrepp
är
i
teknisk
utrustning och
både vad gäller investeringar
kapitalintensiv
utbildning. De sammantagna sjukvårdsekonomiska
bedömas.
utvecklingen kan

konsekvenserna

av

Kvinnosjukvården
Även inom gynekologin

tekniken att få en
vid
bortopererandet av livmodern
skoni stor utsträckning
andra
blödningstillstånd
att ersättas av
sammare metoder bl.a. genom att slemhinnan avlägsnas med hjälp av
via slidan
in-strument
ingrepp som kan utföras i
som förs
dagkimrgi.
och
Vid behandling av cancer i livmodern livmoderkroppscancer
livmoderhalscancer har primär kirurgisk behandling alltmer kommit
ökad plats. Fönnodligen

kommer

den laparoskopiska

kommer

vilket innebär att en ökande andel av
att ersätta primär strålbehandling
dessa patienter kan handläggas vid länssjukhusen.
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Livmoderhalscancem

orsakas antagligen av ett papillomvirus
och man
kunna
fram
effektivt
vaccin
detta.
att
ta
ett
mot
om
Det finns hållpunkter för att behandling i klimakteriet med östrogen
könshonnon
minskar risken för åderförkalkning
och
kvinnligt
skelettskörhet. Nyligen har publicerats en studie som antyder att östrogenbehandling också kan minska risken för utveckling av Alzheimers
har förhoppningar

innebär
vad avser
Behandlingen
en viss riskökning
och livmodercancer.
Stora studier pågår men det är
blir vanligare.
troligt att östrogenbehandling
Vad gäller obstetriken har införandet av ultraljudsdiagnostiken
haft
stor betydelse för datering av graviditet, för missbildningsdiagnostilc
och vid misstänkta komplikationer.
Den kombineras nu med möjlighet

sjukdom.

bröstkörtelcancer

att mäta blodflödet till olika organ i fostret och ger bättre möjlighet att
övervaka tillväxthämmade
foster där moderkakans funktion sviktar.

Ultraljudsmetoden

i mycket

utnyttjas

varierande

omfattning.

Alla

erbjuds

i vecka 18. Rutinundersökning
vanligen
en rutinmässig
utförs på en del håll även sent i
mässiga ultraljudsundersökningar
graviditeten och nyttan härav ifrågasätts. En ytterligare utveckling av
kommer
ultraljudsmetoden
antagligen
att möjliggöra
en tidigare

diagnostik

graviditeten
elektronisk

och ge möjlighet för avbrytande av
av fostennissbildningar
föräldrarna
så
önskar.
CTG
för
Kardiotokografi
om

fosterövervakning

infördes

redan

70-talet

och har

till att dödsfallen under förlossning minskat lcraftigt. För att
onödiga kejsarsnitt
prövas nu komplettering
av CTG med
andra metoder pulsoxymetri,
för att säkrare identifiera
fosterblodprov

bidragit
undvika

syrebrist under förlossningen.
den teknologiska utvecklingen

Bamadödligheten
är nu mycket låg och
medger att mycket för tidigt födda barn
kan räddas men till höga kostnader.
Medelvårdtidema
i samband med förlossning har blivit allt kortare
3
5 dygn. Ytterligare minskning kan förväntas av vårdtidema.
Flera mindre BB-enheter med litet förlossningsunderlag
har nedlagts
under senare
ytterligare nedläggning av små enheter kan förväntas.
Numera finns möjlighet att under de två första månaderna genomföra
abort på medicinsk

väg, vilket sparar operationsresurser.
Samtidigt som 30 40 000 aborter görs årligen utförs cirka 5 000
vitro-fertiliseringar
provrörsbefruktningar.
Mer än 1000 bam föds
årligen med hjälp av denna teknik. Metoderna är under utveckling bl.a.
med mikroinjektion direkt in i ägget. En anledning till att det föds barn
med mycket låg födelsevikt
invitrofertiliseär flerbörd som beror
ring. Genom en begränsning av vissa behandlingar och centralisering
kan riskerna för flerbörd nedbringas.

Efterfrågan

fosterdiagnostik

5000 kr per undersökning

med kromosombestämning

förväntas

öka.

kostnad
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Konsekvenser

för

verksamhet kommer
behov
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resursbehovet:
Allt mer gynekologisk
operativ
att överföras till dagvård med minskat vårdplatsTitthålstekniken
medför kortare vårdtider
men

som följd.
operationstidema förlängs. Vårdtidema vid BB-avdelningama
Små BB-avdelningar
vid sjukhus
att kortas ytterligare.

befolkningsunderlag

och

med

otillräckliga

resurser

kommer
med

litet

kommer

att

nedläggas.
Resursbehovet

vad avser åtgärder mot barnlöshet blir beroende av
Med striktare regler för invitrofertilisering
prioriteringar.
bör risken för flerbörd och barn som föds med mycket låg födelsevikt
kunna minskas. Fosterdiagnostik med kromosombestämning
förväntas
samhällets

medföra

ökade kostnader.

En eventuell
innebära

i klimakteriet
kan
av östrogenbehandlingen
för läkemedel och ökade kostnader i öppen
kan det komma att innebära minskad sjuklighet.

ökning

ökade kostnader

vård. Samtidigt

Psykiatri
vården har omstrukturerats
Den psykiatriska
under senare år och
i vården har
mentalsjukhusen
är i stort sett nedlagda. Innehållet
omvandlats från förvaring till aktivt rehabiliterande.
Allt fler kroniskt
sjuka vistas nu i eget boende. Ytterligare
omstrukturering
pågår till
vilken bl.a. innebär att resurser
följd av den senaste psykiatrirefonnen
överförts från landstingen till kommunerna för att långvarigt psykiskt
störda skall få stöd och omvårdnad i eget boende av kommunen.
Under senare år har psykofarmaka
vid schizofreni
och depressionstillstånd avsevärt förbättrats och ytterligare vidareutveckling
kan
förväntas. Kombinerad
farmakoterapi och psykoterapi vid schizofreni
förväntas

medföra

ytterligare förbättring av behandlingsresultat.
sjukdom men behandlingsprövas vid Alzheimers
resultaten har inte varit påtagliga. Många pseudodemenstillstånd
falsk
Flera läkemedel

demens är behandlingsbara
kommer

rimligen

Konsekvenser

och diagnostiken

derna och organisationsförändringama
ade resursbehov.

vid misstänkt

demens

att genomföras på ett mera systematiskt
sätt.
för resursbehovet:
De förbättrade behandlingsmetokan förväntas

innebära

minsk-
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omhändertagande

En full jourlinje

kräver

och därtill

minst 6 läkartjänster

kommer övrig
personal samt personal i beredskap.
Samordning mellan näraliggande sjukhus kan medföra färre jourlinjer
med ökad kompetens i jourorganisationema
och minskade kostnader.
Koncentration
det
akuta
ställer ökade krav
omhändertagandet
av

jouraktiv

och medför ökat resursbehov bl.a.
sjuktransportsystemen
kvalificerad
bemanning
på detta område.
mer

i form

av

utbildning,

Sammanfattning
Vad gäller diagnostisk

metodutveckling

bör ändrad organisation

och

ökat samutnyttjande

utrustningar kunna innebära
av investeringstunga
resursbehov
på detta område under planeringsperioden.
metoder kan komma att minska behovet av inläggning på

oförändrat
Förfinade

för utredning

sjukhus

av vissa tillstånd

t.ex.

NMR-angiografi

av

kranskärl.
Telemedicinen

kan innebära besparingar både inom primärvård och
med ökad möjlighet att överföra öppen vård från sjukhusen till primärvården
för
men kräver betydande utvecklingsinsatser
få
kvantitativ
betydelse.
att
Tekniken
med genterapi kommer troligen inte att
någon större

sjukhusvård

kvantitativ

klinisk betydelse under planeringsperioden. Nya metoder
läkemedel med genteknik kan medföra ökade behandatt framställa
lingsmöjligheter
konsekvenserna kan
men de sjukvårdsekonomiska
bedömas. Det är tänkbart att transplantation
av organ från genmanipulerade djur kan bli verklighet under planeringsperioden. Genteknologin kan få konsekvenser för bekämpandet av infektionssjukdomar
jfr

nedan.

Medicinsk
Inom

korttidsvård

internmedicinen

onkologin

komma

kan

utvecklingen

inom

effektivare
att medföra
efterfrågan
Autolog
transplantation
resurser.
är mycket resurskrävande.

den hämatologiska
behandling
men ökad
vid vissa cancerformer

Vad gäller hjärtsjukdomama
kan ett bättre omhändertagande av
patienter med hjärtsvikt och angina pectoris komma att innebära en viss
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vid
och trombolys
för den slutna vården. Telemedicin
avlastning
redan i ambulansen eller i patientens hem kan komma att
hjärtinfarkt
hos många
och minskad infarktstorlek
innebära bättre överlevnad
till
organisaockså
medföra
ökade
möjligheter
infarktpatienter
men
inom intemmedicinen.
Utvecklingen
tionsförändringar centralisering

organiseras.
får också konsekvenser för hur sjuktransportema
Ökade
för interventionell
kommer
sannolikt
efterfrågas
att
resurser
kan där
defibrillatorer.
Utvecklingen
och irnplanterbara
kardiologi
och minskad
innebära vinster i form av bättre behandlingsresultat
sjukskrivning
men detta till höga kostnader.
kan en aktivare akut
Vid slaganfall stroke till följd av hjäminfarkt
i utvalda fall innebära mindre
med bl.a. trombolys
handläggning
för en begränsad andel av patienterna. Om inte
rehabiliteringsbehov

rehabiliteringsbehovet

inom

omvårdnadsbehoven

kommer

primärvård
att öka.

och kommuner

tillgodoses

Kraftfulla
samhällsinsatser
mot rökning kan förväntas medföra en
Behandling med
senareläggning av insjuknande i hjärt-kärlsjukdom.
kan komma att
moderna kolesterolsänkande läkemedel etter hjärtinfarkt
till
priset av höga
minska senarelägga risken for återinsjuknande
men
läkemedelskostnader.
Vid

av njursvikt
att medföra
Njurtransplantation

behandling

metoderna
överlevnad.

komma

kan ytterligare förbättring
av dialysökade resursbehov till följd av bättre
är den bästa och billigaste metoden
tillgodoav njurar för transplantation

och det är angeläget att behovet
ses. Bättre omhändertagande av diabetiker minskar risken för njursvikt
och behov av dialys. Ett bättre omhändertagande av diabetiker kan även
till sjukdomen. Amputationsmedföra minskade andra komplikationer
behovet

vid diabetes

nedbringas med minskade

bör kunna
grund av cirkulationsrubbningar
resursbehov
särskilt inom den kommunala

vårdorganisationen

som följd.
Utvecklingen
mot medicinsk dagvård under senare år har beräknats
Ökad dagvård inom medicinsk
cirka
200 vårdplatser.
motsvara
korttidsvård
kan
åtminstone vid sjukhus som nu i liten omfattning
medföra minskat behov av inläggning
utnyttjar
möjligheten
av
patienter för utredning och behandling. Ökad dagvård bör kunna
utvecklas
Stor

även inom barnmedicinen
variation
i vårdtider
inom

rationaliseringsmöjligheter
Organisationsförändringar

t.ex. avseende diabetes.
medicinsk
korttidsvård
pekar på

vid en del kliniker.
såsom sammanläggning

av olika kliniker
medicinklinik
med
sammanslagning
t.ex.
av
kan
komma
innebära
effekgeriatrisk rehabiliteringsklinik,
även
att
tivare resursutnyttjande
inom den medicinska korttidsvården.
for medicinsk korttidsvård,

Modem behandling vid kronisk
men

bättre

behandlingsresultat

ledgångsreumatism är resurskrävande,
kan innebära minskat
behov av
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sjukskrivning,
hjälpmedel
etc. Ökad reumatologisk
dagvård kan innebära avlastning för den slutna vården. Nya immunologiskt baserade behandlingsmetoder
kan få betydelse under planeringsperioden. Vad gäller lungmedicinen skulle kraftfulla
samhällsinsatser
mot rökning kunna minska risken för lungcancer, kronisk bronkit
och
vårdplatser,

emfysem samt bidraga till minskat insjuknande i astma med minskade
resursbehov som följd.
Många länssjukhus har bedömt det rationellt att samordna lungklinik
och medicinklinik.
inom infektionsmedicinen
Utvecklingen
kan bli ogynnsam
med
antibiotikaanvändande
felaktigt
kommer problemet
med resistenta
stammar att öka med ökade vårdbehov som följd, så vitt att inte nya
antibiotika tas fram. HIV-forskningen
kommer förhoppningsvis
att leda
till förbättrade behandlingsresultat. Utvecklingen på vaccinområdet
kan
komma att medföra
domar.

effektivare

bekämpning

av många infektionssjuk-

Cancervård
Inom

cancervården

kommer

såväl strålrnetoder
som cytostatikabehandling vid många cancerfonner
något
att förbättras
även om
teknologiskt
genombrott av allmän betydelse för cancervården inte är
i sikte. Möjligen kan nya immunologiskt
baserade metoder ge bättre
Ökad autolog benmärgsbehandlingsresultat
vid en del tumörfonner.
transplantation som led i tumörbehandling
är mycket kostnadskrävande.

Likaså

är som regel nya cytostatika
och immunstimulerande
mycket kostsamma.
Den teknologiska
utvecklingen
på
cancerområdet kan inte förväntas minska resursbehovet inom sjukvården.
läkemedel

Kunskaper och metoder har utvecklats inom cancervården avseende
omvårdnad
inklusive
i livets slutskede. Dessa
smärtlindring
kunskaper måste spridas och resurser måste avsättas för detta.
Krañfulla samhällsåtgärder som minskar befolkningens rökning skulle
reducera förekomsten
av lungcancer och även andra cancerformer och
god

därmed resursbehovet.

Kirurgisk
Inom

korttidsvård

allmänkirurgin

kommer
allt mer
kirurgisk
verksamhet
att
vård till dagkinirgi vilket innebär att sängplatsbehovet minskar ytterligare. Härtill bidrar titthålstekniken
som medför
överföras

från sluten
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Titthålsteknilcen

kräver

behovet

Det minskande
dock längre operations- och narkostider.
av
behandling vid många sjukdomar t.ex. magsår talar för
av större kirurgi till färre kirurgenheter.
av koncentration

kirurgisk
behovet

kommer att nedläggas bl.a. för att kunna
Många mindre kirurgkliniker
och minska
på det akuta omhändertagandet
uppehålla kvaliteten
Svårare
med litet befolkningsunderlag.
för jourlinjer
kostnaderna
enheter.
koncentreras
till
traumafall kommer av kvalitetsskäl
större
att
Även inom ögon- och öronspecialitetema går utvecklingen mot minskat
sängplatsbehov. Vidgade indikationer medför ökat behov av operationer för grå starr.
Inom hjärtkirurgin

givarhjärtan gräns för transsätter bristen
plantationsverksamheten. Mekaniska hjälphjärtan kommer antagligen
Efterfrågan på ballongvidgatt efterfrågas inom planeringsperioden.
kan komma att öka. Verkning av kranskärl vid akut hjärtinfarkt
samheten är resurskrävande, men om resultatet är bättre överlevnad
infarktstorlek
kan det innebära minskad arbetsfrånvaro

mindre

och
och

Ingreppet ställer stora krav på sjukvårdsorganisationen bl.a. avseende Sjuktransporter.
och bättre
förväntas förbättrad operationstelmik
Inom kärlkirurgin
stentar medföra ökade operationsbehov genom att fler kan behandlas.
minskad invaliditet.

kan förhindras
amputation
görs emellertid
stora vinster med
resursbehov inom andra delar av vårdorganisationen.
Inom urologin kan ny teknik innebära att behandlingen vid prostatakan komma att ges i dagvård med betydande vårddagsförstoring
behandling som redan nu finns att
minskning
som följd. Medicinsk
Om

minskat

tillgå är däremot ett mycket kostsamt behandlingsaltemativ.
kan effektivare irnmunterapi förväntas
Inom transplantationskirurgin
förbättra resultaten, men bristen på givare begränsar verksamheten.
Försök med genmanipulerade grisar som givare pågår och kan få
betydelse under planeringsperioden. Konsekvenserna för resursbehovet
bedömas.
förväntas till
Inom ortopedin kan en viss ökning av ledproteskirurgin
kommer
följd av bättre protesmaterial och förfinad teknik. Vårdtidema

kan

att bli kortare och ökad dagortopedi kan förväntas.
kommer nya tekniker att medföra skonsammare
Inom neurokirurgin
neuroradioInterventionell
ingrepp och ökade behandlingsmöjligheter.
komma att ersätta vissa traditionella
logi kan i viss utsträckning
ökad epilepsikirurgi
innebär att
neurokirurgiska ingrepp. Efterfrågan
resursbehoven knappast minskar.
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Kvinnosjukvård
Inom

kvirmosjirlcvården

överföras

till

Titthålstekniken

kommer
alltmer operativ
verksamhet
att
dagvård med minskat
vårdplatsbehov
som följd.
medför kortare vårdtider men operationstidema
förbehov av vårdplatser inom gynekologin ökar möjlig-

längs. Minskat
heterna
för organisationsförändringar

ex.

samorganisation
med
att nedläggas vid sjukhus
utan tillräckliga
Vårdtidema
vid BBresurser för verksamheten.
kommer att minska ytterligare.
Ökade kostnader för
avdelningarna
kromosomundersökning
av fostret kan förväntas. Resursbehovet vad
åtgärder
barnlöshet
blir beroende av samhällets prioriteringmot
avser

kirurgklinik.

Smärre BB-enheter

ar. Invitrofertiliseringen
flerbörd.

kommer

bör regleras

i syfte att minska

riskerna

för

En eventuell ökning av östrogenbehandlingen
i klimakteriet
innebär
Ökade kostnader for läkemedel och ökade kostnader i öppen vård samt
risk för ökad cancerincidens.
Samtidigt kan det komma att innebära
minskad

sjuklighet

i hjärt-kärlsjukdom

och skelettskörhet.

Psykiatri
Inom psykiatrin kan förbättrade behandlingsmetoder
bl.a. vid schizofreni innebära minskade krav på
resurser både inom länssjukvården
och inom kommunerna.
Ett eventuellt genombrott
avseende möjligheterna att förebygga
resursbehoven.

Akut

demens skulle få mycket

stora konsekvenser

för

omhändertagande

Samordning mellan näraliggande sjukhus kan medföra färre jourlinjer
med ökad kompetens i jourorganisationema
och minskade kostnader.
Koncentration
av det akuta omhändertagandet ställer ökade krav

sjuktransportsystemen och medför ökat resursbehov bl.a.
utbildning, mer kvalificerad bemanning på detta område.

i form av
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Avslutning
kommer att underlätta förskjutningen
Den teknologiska utvecklingen
från sluten vård mot dagvård särskilt inom den kirurgiska korttidsvåroch sammanden. Många nya teknologier är emellertid resurskrävande
resursbehov.
ökade
medför
utvecklingen
det
troligt
att
taget är
Oavsett

den framtida

utvecklingen kommer den tunga
med sängplatser. De
förlängt liv
säkerligen att medföra

teknologiska

vårdinstitutioner

akuta sjukvården att kräva
teknologiska framstegen kommer
men de degenerativa åldersförändringama

med funktionellt

sambehov av såväl
medföra
kommer
olika
att
organsystem
av
Även med
akuta som rehabiliterande insatser och omvårdnadsinsatser.
även om
förebyggande medicin kommer människor,
framgångsrik
insjuknandet kommer att senareläggas, att insjukna till följd av
hjärtsvikt med akut andnöd, till följd av tilltäppning
av hjärtats krans-

manbrott

kärl i akuta bröstsmärtor, till följd av slaganfall i halvsidig förlamning,
för att nämna
i benbrott
till följd av fallskador och skelettskörhet
några tillstånd som kräver akut omhändertagande på sjukhus. Traumatiska

skador exempelvis

i trafiken

kommer

även i fortsättningen

att

kräva sin tribut.
Vi kommer alla att avlida. Sarmolikheten för att leva frisk till dess att
plötslig död inträffar kommer antagligen att minska på grund av den
ärtdöd
teknologiska utvecklingen. Ett minskat insjuknande i plötslig
till följd av effektivare prevention medför, att
senare avlider i andra
med demens. Den
samband
infektioner
i
tillstånd
ofta i cancer eller i
ökade krav på
ställa
fortsatta teknologiska utvecklingen kan förväntas

god omvårdnad

inte minst i livets slutskede.
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Tabell I
Konsekvenser av teknikutvecklingen
MTU-studien

1960 - 1992 erfarenheter

från

Tillstånd

Funktionellt
resultat

Kostnader i
typfallet

Kostnader
totalt i HSV

Kostnader i
kommunen

Schizofreni

bättre

oforändrat

oforändrat

ökade

Fullgånget barn
med
syrebrist

mycket
bättre

ökade

ökade

mycket
minskade

Måttligt of ullgänget barn

mycket
bättre

ökade

något
ökade

minskade

Mycket ofullgänget barn

mycket
bättre

mycket
ökade

mycket
ökade

mycket
ökade

Grå starr

mycket
bättre

minskade

ökade

minskade

Diabetesretinopati

mycket
bättre

ökade

ökade

minskade

Grön starr

något
bättre

något
minskade

något
ökade

oförändrade

Höftfraktur

mycket
bättre

mycket
minskade

något
minskade

minskade

Utsliten höft

mycket
bättre

ökade

ökade

minskade

Underbensfraktur

mycket
bättre

minskade

minskade

minskade

Magsår

bättre

minskade

minskade

minskade

Gallsten

oförändrat

något
minskade

minskade

minskade

lVid bedömning av kostnader totalt i sjukvården och i kommunen
har beaktats även förändringar i sjukdomens förekomst.
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Tillstånd

Funktionellt
resultat

Kostnader i
typfallet

Kostnader
totalt i HSV

Kostnader i
kommunen 1

Angina pectoris

mycket
bättre

mycket
ökade

mycket
ökade

ökadez

Klaffel 3

mycket
bättre

minskade

minskade

ökade

Uremi

mycket
bättre

mycket
ökade

mycket
ökade

mycket
ökade

Hjärtinfarkt

mycket
bättre

ökade

ökade

ökade

Kronisk
ledgångsreumatism

något bättre

ökade

mycket
ökade

oförändrat

Diabetes

bättre

oförändrat

oförändrat

ökade

Lung
insufliciens

mycket
bättre

mycket
ökade

mycket
ökade

mycket
ökade

Bröstkönelcancer

bättre

oförändrat

ökade

oförändrat

Lung-

oförändrat

ökade

ökade

ökade

cancer
Prostatacancer

otörändrat

något
ökade

ökade

ökade

Äggstocks-

oförändrat

oförändrat

oforändrat

oförändrat

Livmoderhalscancer

bättre

minskade

ökade

oförändrade

Akut barnleukemi

mycket
bättre

mycket
ökade

mycket
ökade

ökade

Akut vuxenleukemi

bättre

mycket
ökade

mycket
ökade

ökade

cancer

Vid bedömning av kostnader totalt i sjukvården och i kommunen har beaktats
även förändringar i sjukdomens förekomst
7 Livstidsförlängning hos gamla bedömes medföra ökade kommunala kostnader.
3 Operation av klatTel kostar ca 100 000 kronor. Behandlingsresultaten mycket
goda och minskar antagligen kostnadema i sjukvården. Eñersom allt äldre opererats med förbättrad överlevnad medför det antagligen ökade kostnader i äldrevärden.
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Kompletterande
privata

samt

Av HSUs sekretariat

finansieringskällor

forsäkringsalternativ
Christina

basis av försäkringstekniskt

Kärvinge

underlag från

och Lena Barrbrink
Tom Sunesson

på

Inledning
I denna bilaga
skulle

kunna

Gemensamt

görs en översikt över några fmansieringskällor
som
till dagens skattefmansiering.
utgöra komplement
för de alternativ
som redovisas är att de utgår från

tankegången

inte är ny
låta grupper eller områden som
- som
- att
sjukvårdskostnader
direkt
bidra till finansieringen
genererar
av
sjukvården. De alternativ som tas upp till diskussion är trafikförsäkoch arbetsskadeförsäkringen.
Liknande
ringen
kan
resonemang

naturligtvis

också föras

på andra områden som har betydelse för
t.ex. tobak, alkohol och miljö. Vidare redovisas
översiktligt en annan kompletterande fmansieringsväg som förts fram
i den allmänna debatten under senare tid
nämligen frågan om att
införa någon form av obligatorisk
äldreomsorgsftärsäkring.
Med en ökad resursknapphet kan utvecklingen av privatfmansierad
vård- och omsorg komma att accentueras. Iden andra delen av denna
bilaga försöker
därför även belysa den nuvarande omfattningen och
sjukvårdskosmadema,

möjliga utvecklingsvägar när del gäller privata sjukvårdsförsäkringar
liksom privata äldreomsorgsförsäkringar
och andra privatfinansierade

lösningar

beskriva
beslut,

inom äldreomsorgen.
Redogörelsen är ett försök att
som kan komma att uppstå, oavsett politiska
inte f°ar sina behov tillgodosedda inom dagens
hälso- och sjukvårdssystem.

en marknad
om människor

offentliga
Vi vill understryka att redovisningen i denna bilaga är översiktlig och
närmast bör betraktas som en skiss. Dessa frågor ligger också utanför
kommitténs
uppdrag.
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fmansieringskällor

Kompletterande

Trañkförsäkiingen
Enligt trafikskadelagen
vid bl.a. personskada.

betalas i dag ersättning

Försäkringen

från trafrkförsäkringen

är i princip

obligatorisk

för alla

principen att ersättning skall
bygger
betalas ut oavsett om någon anses vållande till olyckan eller
Ersättning för personskada ger kompensation för inkomstförluster,
kostnader och ideell skada. Med ideell skada avses sveda och värk, lyte
motorfordon.

Trañkskadelagen

eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt. Trafrkförsäkringen ger kompensation för den enskildes utgifter, t.ex. för sjukvård,
men inte för samhällets vårdkostnader.
har
för trafikförsäkringen
Förslag om ett utvidgat kostnadsansvar
diskuterats

i olika

sammanhang.

Redan i samband

med trafrkskade-

i mitten av 1970-talet väcktes en motion i riksdagen
och
också skulle svara för sjukvårdsom att trañkförsäkringen
Motionen avslogs dock av riksdagen.
socialförsäkringskostnader.

lagens införande

I Danmark

och Finland

svarar

trafilçförsäkrin

gen för sjukvårdskost-

nader
kan det finnas skäl att erinra om att system
innebär att trañlcforsälcringen bär en del av de sjukvårdskostnader
finns i våra nordiska grannländer.
orsakas av trafrkskador
I sammanhanget

som
som

har försäkringsbolagen
skyldighet att
I den danska trañkförsäkringen
ta ut en avgift på 50 procent av premien. Avgiften skall betalas in till
staten och kompensera statens kostnader för sjukvård och invaliditill personer som skadas i trafiken. Ursprungligen
var
skulle betala sjukvården genom att
att försäkringsbolagen
En sådan ordning ansågs
sjukhusen fakturerade försäkringsbolagen.

tetspension
tanken

emellertid

administrativt

krånglig

och infördes

därför inte.

på 18 procent
I Finland tas vid sidan om en allmän försäkringsskatt
den s.k. plåsterskatten. Den
trañkforsäkringen,
en särskild skatt ut

uppgår

och är avsedd att täcka
10 procent av försäkringspremien
kostnader för sjukvård av trafikskadade.
Den finska trafikförsäkringen är vidare primärt ansvarig för ersättning
för inkomstförluster.
Det innebär att den skadade inte får någon
till

samhällets

ersättning från socialförsäkringen
följd av en trafrkskada.
Trañkförsäkringsbolagen
rehabilitera

trafikskadade.

om inkomstförluster

i Finland

har dessutom

Kostnader för rehabilitering

uppkommer

till

en skyldighet att
inom öppen och
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sluten vård skall ersättas om rehabiliteringen
Rehabiliteringsverksamheten

tionsfönnågan.

avser arbets- eller funkhanteras av ett bransch-

FCR,
gemensamt organ, Försäkringsbranschens rehabiliteringscentral
betjänar
skadats
i
arbetet eller insjuknat i
som även
personer som
arbetssjukdomar. FCR har inga egna rehabiliteringsinstitut
utan köper
olika

tjänster

närmast

beroende

kan beskrivas

Försäkringsförbundets

trafi/çförsäkringen

på den skadelidandes

behov,

varför

FCR

som en sambandscentral.

förslag

om ett utvidgat

kostnadsansvar

för

i Sverige

Frågan om ett utvidgat kostnadsansvar för trafkförsäkringen
har också
på nytt förts fram i den svenska diskussionen.
Bl.a. har Försäkringsförbundet
samarbetsorgan för de privata försäkringsbolagen
- ett
våren 1996 överlämnat ett förslag till Finansdepartementet
om hur
trafikförsäkiingen
skulle kunna ta ett större ansvar för de kostnader
som uppkommer i och med en trañkskada. Förslaget har många likheter
med det finska systemet, förutom att det inte innehåller någon plåsterskatt.
Den grundläggande principen i Försäkringsförbundets
förslag är att
den som har kostnadsansvar
också skall ha styrmöjligheter
och kunna
besluta om åtgärder. I det sammanhanget är det viktigt att den
som har
kostnadsansvar
också har kompetens.

Åtgärder inom den akuta sjukvården

för trafikskadade
bestäms av
och annan sjukvårdspersonal
eftersom det är de som har
kompetens. Förbundet anser därför att det är rimligt att sjukvårdshuvudmännen också svarar för de trañkskadades
sjukvårdskostnader,
utöver egenavgifter för sjukvård, läkemedel, sjukresor m.m. Försäkläkare

ringsförbundet
gör bedömningen
skulle
att stora kontrollproblem
uppstå om försäkringsbolagen
skulle ha kostnadsansvaret
för vården.
Det skulle i sin tur få till följd att de administrativa
kostnaderna för
försäkringen skulle öka kraftigt.
Det förslag som Försäkringsförbundet
förespråkar är ett primärt
samt för yrkeslivs/arbetslivsinrilctad
ansvar för inkomstförluster
till följd av trafikskada.
rehabilitering
I dag ersätts inkomstförluster
huvudsakligen av socialförsäkringen. Trafikförsäkringen
svarar endast
för en utfyllnad
så att den drabbade får full kompensationen
för
inkomstbortfall.

Ansvaret

för

skulle omfatta både
rehabilitering
Den vinst som försäkringsbranschen
detta sätt anser sig uppnå är kortare handläggningstider,
eftersom man
inte skulle behöva avvakta försäkringskassans
beslut samtidigt som
kostnaderna bedöms kunna bli lägre med ett samordnat
ansvar på ett
ställe.

genomförande

och kostnader.
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beräknas med förbundets
för trafikförsäkringen
Kostnadsökningen
förslag uppgå till cirka 2,4 miljarder kronor per år. Trafikförsälcringspremierna skulle behöva höjas med cirka 50 procent om förslaget

genomförs.

TlåsterskatW

förslag
enkelt alternativ till Försäkringsförbundets
Ett administrativt
finsk
enligt
trafikförsäkringspremien
s.k.
plåsterskatt
är att ta ut en
kostnader
från
och dansk modell. Ett sådan avgift ger en överföring
av
hela befolkningen

till det riskkollektiv

Den
som orsakar kostnadema.
innebär för försäkringstagarna

som en plåsterskatt
för
på hur stor del av samhällets sjukvårdskostnader
trafikolycksfallen
som skall bäras av försäkringen. I sammanhanget kan
har beräknat att ett alternativ som
nämnas att Trafikförsälcringsrådet
för
innebär att trafikförsäkringen
svarar för direkta sjukvårdskostnader

kostnadsökning
beror givetvis

skulle motsvara en kostnad på minst 4 miljarder kronor.
En sådan förändring skulle innebära att dagens trafikförsäkringspremie
fördubblas för det stora flertalet försäkringstagare.
Nackdelen med en plåsterskatt är bl.a. att den inte ger några incitaarbete. Försäkringsoch skadeförebyggande
ment för kostnadskontroll

trañkskadade

att påverka sina
tagarna har inte heller någon egentlig möjlighet
kostnader och kan därmed inte heller sänka sina försäkringspremien
t.ex. genom att välja en bihnodell som är säkrare från trafiksäkerhetssynpunkt än en annan. I det alternativ
som Försäkringsförbundet
och inte
förordar överförs visserligen kostnader från socialförsäkringen
för
det
borde
möjligt
från sjukvården till försäkringstagama,
men
vara
så
inom
uppstår
omfördela
det
överskott
på
samhället att
sätt
som
så att sjukvården får del av dessa resurser för
socialförsäkringssektom
att täcka sjukvårdskostnader
som orsakas av trafikskador.
skall bära en större andel än i dag av de
Om trafikförsäkringen
innebär det,
kostnader som orsakas samhället på grund av trafikskador
oavsett vilken metod som används, att trafikförsäkringspremiema
kommer att höjas relativt kraftigt. Det kan ses som ytterligare en pålaga
för bilägama. Rent teoretiskt skulle hälso- och sjukvården på detta sätt
kunna få ett icke obetydligt resurstillskott
som skulle kunna bidra till
att lösa ñnansieringsproblemet inom sektom. Detta måste å andra sidan
samhällsintressen,
framför allt närings- och

vägas mot andra vitala
sysselsättningspolitiska.
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Arbetsskadeförsäkringen
Det lagbundna regelverket om ersättning vid arbetsskada och vad som
är att betrakta som arbetsskada finner man i lagen om arbetsskadeförkollektivavtalsområdet
säkring, LAF. Därutöver finns
en försäkring
vid

arbetsskada,

försäkringarna

vid arbetsskada,
TFA. Båda
trygghetsförsäkring
via arbetsgivaravgifter
som påslag på

finansieras

lönesumman.
bära en större del av
Det är teoretiskt möjligt att låta arbetsskadoma
via arbetsgivaravgifter.
En förutsättning torde i
sjukvårdskostnadema
och arbetsså fall vara att en uppdelning görs mellan arbetsolycksfall
sjukdomar, för att lättare definiera orsakssamband mellan skador och
kostnader.
skador,
klart defmierbara
Arbetsolycksfallen
är ur risksynpunkt
de inträffar
på arbetsplatsen eller i direkt samband med
arbetet. Det borde således vara möjligt att relativt enkelt avgöra vilka
sjukvårdskostnader
som har samband med ett arbetsolycksfall.
Arbetssjukdomar
är betydligt mer komplexa, eftersom det t.ex. kan

eftersom

vara svårt att avgöra i vilken mån sjukdomen är arbetsrelaterad. Därför
kan inte heller kostnaderna
alltid från början härledas direkt till
arbetsskadan.

Bedömningen
av dessa skador försvåras
av långa
dvs. pågående skadlig inverkan som först efter flera
exponeringstider
år ger symtom
och okända sjukdomsrisker.
En kostsam administration kan därför följa om vårdkostnadema
fullt ut skall betalas av
Detta problem uppkommer inte i fråga om
arbetsskadeförsäkringen.
olycksfall.
Således skulle det vara administrativt
lämpligast att initialt låta
för arbetsolycksfall
och inte arbetssjukdomar
sjukvårdskosmadema
bäras av arbetsgivarna.
I ett senare skede är det möjligt att låta även
bidra till finansieringen av hälso- och sjukvård.
arbetssjukdomar
Det finns olika tekniska och administrativa
lösningar på hur en sådan
från arbetsgivarna.
avgift skulle kunna tas
En genomförbar
väg
skulle kunna vara att ta ut en schablonskatt,
en s.k. sjukvårdsskatt för
kostnader för arbetsarbetsolycksfall,
sjukvårdens
motsvarar
som
olycksfallen. Skatten skulle kunna tas ut genom ett påslag på arbetsgivaravgiften.
Vad man inte erhåller med en schablonskatt
för
är incitament

skadeförebyggande arbete. Ett kollektiv kan inom sig vara olika till sin
och i varierande grad orsaka skador och sjukvårdssammansättning
kostnader. Att klargöra samband mellan arbetsplatser och frekventa
for att
så sätt underlätta skadeförebyggande arbete
olycksfall
- är
viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. En generell skatt ger inga incitament för
arbete, eftersom det
ett enskilt företag att bedriva skadeförebyggande
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kostnader

för

och skadomas
Om man vill skapa
arbetsolycksfallen
omfattning.
incitament för skadeförebyggande
arbete kan det finnas skäl att överför arbetsarbetsgivaravgifter
väga ett system med differentierade

olycksfallen för hela branscher eller enskilda arbetsplatser. I sammanbehandlas
hanget skulle kunna övervägas att låta arbetsolycksfallen
fört fram beträffande
enligt samma modell som Försäkringsförbundet
trafikskadoma,
dvs. att arbetsgivarna
blir primärt
ansvariga för
inkomstbortfall

arbetsolyckor.

vid
rehabilitering
samt för yrkes-/arbetslivsinrilctad
Olika former med selektiva system skulle dock få till

att branscher eller företag som är särskilt olycksfallsdrabbade
trots ett aktivt förebyggande arbete - löper risken att få betala högre
avgifter eller ersättningar än företag, som inte drabbas i lika hög grad.

följd

En förändring av betalningsansvaret
för samhällskostnader
orsakade
av arbetsskador innebär också - oavsett om de är generella eller selektiva
för arbetsgivaren och minskat löneutrymme
kostnadsökning
- en
för arbetstagarna generellt.
kan också
Förslag som innebär en höjning av arbetsgivaravgiftema
konsekvenser
för samhällsekonomin
och
att få negativa

komma

sysselsättningen.

En obligatorisk

äldreomsorgsförsäkiing

Under senare
har flera debattörer fört fram tankar om en obligatorisk
Som bakgrund till förslagen anförs bl.a. att
äldreomsorgsförsäkring.
den demografiska

utvecklingen med allt fler äldre kommer att sätta en
äldreomsorgen i kommunerna en bit in på 2000-talet när
blir pensionärer. Tanken bakom en sådan försäkring
är
bl.a. att utjämna kostnader mellan friska och sjuka pensionärer och
mellan pensionärer med olika inkomstförhållanden.
till en obligatorisk
Avgifter
kan tas ut på
äldreomsorgsförsälcring

stark press
40-talistema

olika sätt. Exempelvis kan det bestämmas att en viss del av pensionsintill det allmänna pensionssystemet
betalningarna
skall föras över till
kommunerna
för vård och omsorg. Det kan synas vara naturligt att
inte enbart används för att ge inkomster
efter
pensionsåldem utan även för vård och omsorg. Ett annat alternativ som
har förts fram i debatten är att man betalar en obligatorisk
äldreomsorgsavgift
på pensionsinkomstema
blir
pensionär. Det
när man

pensionsavgiften

det förhållandet
bygger
att morgondagens pensionärer
att ha betydligt högre pensioner än dagens, samtidigt som
kommer att vara relativt ojämnt fördelade.
pensionsinkomstema

förslaget

kommer
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Det går således att hitta olika tekniska
äldreomsorgsförsäkring
en obligatorisk

lösningar på hur avgifterna för
skall kunna tas in. En viktig

skall kunna få acceptans hos
förutsättning för att en äldreomsorgsavgiñ
kan
kan
det
medborgarna
göras trovärdigt att pengarna
antas vara att
vård och omsorg.
används för att tillgodose behov inom kommunernas

problemen med denna konstmkHär ligger också ett av de principiella
i form av avgifter
tion. Frågan är nämligen hur de medel som tas
skall kunna återföras till äldreomsorgen. Den mest rimliga lösningen
torde vara att inkomsterna
av avgifterna återförs i form av ett särskilt
alternativt
inordnas i det generella statsbidraget. Riktade
statsbidrag

statsbidrag strider mot principerna bakom det nya statsbidragssystemet
eftersom avsikten är att kommunerna själva skall få göra prioriteringarAv samma skäl kan staten inte lägga
na mellan olika utgiftsornråden.
skall avsätta för ett
fast regler för hur stora resurser som kommunerna
visst utgiftsområde.

"Äldreomsorgskonto "
på detta problem skulle kunna vara att bygga systemet på
avgift som
sparande baserat på en inkomstrelaterad
ett obligatoriskt
fonderas på ett särskilt "äldreomsorgskonto"
i allmän eller privat regi
jmf. premiereservdelen
på 2 % inom det reformerade pensionssysteEn lösning

bygger på att den enskilde avsätter en del av sitt löneäldreomsorgskonto
ett individuellt
som skall
användas för avgifter för äldreomsorg när sådana behov uppkommer.

met.

Förslaget

eller pensionsuttymme

En fråga i sammanhanget

är från vilken tidpunkt ett sådant obligatoEtt förslag som förts fram i diskussionen
kan
vid
50-55 års ålder, dvs. från en tidpunkt då
sparandet
börja
är att
flertalet inte längre har barn att försörja. Avgiftema
för äldreomsorgen
i kommunerna
kan som i dag vara inkomstrelaterade,
dvs. tas ut i

riskt sparande skulle börja.

förhållande

till bärkraft i syfte att utjämna för inkomstskillnader.
Systemet skulle också kunna utformas så att det är möjligt för den
enskilde att ta ut en del av de medel som fonderats
"äldreomsorgskontot" om man inte utnyttjat det för äldreomsorg, bl.a. för att skapa
incitament
den service och
att man "överutnyttjar"
som motverkar
omvårdnad

som äldreomsorgen kan erbjuda.
Det kan konstateras
att tanken
en obligatorisk

försäkring
eftersom

har

fördelar

från

fördelningspolitiska

äldreomsorgsutgångspunkter

den bygger på obligatoriska
avgifter som tas ut efter betaloch fördelas efter behov. Svårighetema ligger framför
ningsförrnåga
allt i att hitta lösningar som återför resurserna till pensionärskollektivet
i form av vård och omsorg. Ett äldreomsorgskonto
skulle möjligen
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kunna bidra till att lösa det problemet. De tekniska svårigheterna
att utforma ett sådant system kan emellertid vara betydande.

B.

Ökad

privat

Den tilltagande

med

finansiering

resursknappheten

inom

hälso-

och sjukvården

komma att påverka utvecklingen av privat finansierad
liksom marknaden
för privata tilläggsförsälcringar.

kan

vård och omsorg
Det har alltid

förekommit

i synnerligen
begränsad utsträckning
- om än
- att
har vänt sig till privatpraktiserande
läkare utanför det
offentligt finansierade systemet. I en situation med bristande tillgängförväntas öka något, bl.a. med
lighet kan den typen av läkarbesök
hänsyn till att merkostnaden för patienten för ett besök hos specialistlä-

människor

kare inte kommer

att uppgå till mer än ett par hundralappar med de
som många landsting i dag tillämpar. Vidare kan man

patientavgifter
sig att det kommer att ske en ökning av privatfrnansierade
i ökad
operationer, dvs. att människor
som har råd och möjlighet
utsträckning själva bekostar en privat operation i stället för att vänta i
månader eller år
motsvarande
åtgärd i den offentligt finansierade
förvänta

sjukvården. Det var i praktiken vad som inträffade när operationsköerna växte i slutet av 1980-talet och som ett resultat av detta växte det
fram privata operationskliniker
bl.a. på kataraktområdet.
En annan
företeelse som hade sin grund i tillgänglighetsproblemen
inom vården
var framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar.

Privata
Privata

sjukvårdsförsäkringar
sjukvårdsförsäkringar

började säljas i mitten av l980-talet.
försäkringarna
låg behovet av ett försäkringsskydd
för att
eliminera
risken för omfattande frånvaro
grund av sjukdom eller
olycksfall. Försäkringar som erbjuder ekonomiskt skydd för inkomstförluster och kostnadsersättningar
vid sjukavbrott hade funnits sedan
Bakom

tidigare, men ingen som erbjudit tillgång till vård. Marknaden
för
nuvarande
sjukvårdsförsäkringar
är således beroende av hur väl
sina sjukvårdsåligganden,
landstingen
uppfyller
med avseende på
och service.
tillgänglighet
Målgrupper

för dagens sjukvårdsförsäkringar

är i första hand egeni
nyckelpersoner
företag. Därutöver finns det
samt
sjukvårdsförsäkringar
som vänder sig till anställda som är anslutna till

och småföretagare

vissa företagshälsovårdscentraler.

Sådana sjukvårdsförsäkringar

teck-
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nas av arbetsgivare
innehåll i jämförelse

för grupper av anställda och har ett begränsat
med "vanliga" privata sjukvårdsförsälcringar.
för privatpersoner att teckna sjukvårdsförsälcring-

Det är även möjligt
ar, men någon större marknadsföring sker inte mot denna målgrupp. En
del försäkringsbolag erbjuder också privatpersoner en sjukvårdsförsäkför hälso- och sjukvård, men förring som ersätter patientavgiñema
med
inte
hjälp
någon
säkringen ger
att erhålla vård. Tillväxtmöjligberoende av nivåerna på
naturligtvis
heterna för sådana försäkringar är
De mer begränsade försäkpatientavgiftema och högkostnadsskyddet.

ringarna beskrivs inte närmare här.
Antalet privata sjukvårdsförsälcringar uppgår idag till cirka 40 000 st.
Efter en snabb tillväxt under de inledande åren har utvecklingen numera
säljer sjukvårdsförsälcringavstannat. De flesta större försäkringsbolag
skiljer en del mellan
premierna
utfonnningen
Villkoren,
samt
ar.
bolagen.
Åldersintervallet

för när man kan teckna en försäkring ligger mellan
16-65 år. Försäkringen gäller oftast längst till 70 år. Premien varierar,
bl.a. beroende på den försäkrades ålder, och ligger i intervallet mellan
cirka 3 500 och 14 000 kronor per år.
kan inte tecknas för eller omfatta
En sjukvårdsförsälcring

sjukdomar

krävs. Försäkringen
som finns vid tecknandet, varför en hälsoprövning
med inskränkning
inskränkningar,
kan efter prövningen
utan
ges
med förhöjd premie eller avslås. Även uppskov kan ges,
klausul,
vilket innebär att man avvaktar en viss tid varefter en person kan
återkomma och söka
nytt.
inte gäller för vissa angivna
menas att försäkringen
sjukdom ämnesOm en person med t.ex en metabolisk
ansöker om en försäkring kan sådan eventuellt
omsättningsrubbning
ges men kommer då inte att omfatta kostnader och hjälp som beror på
Med

klausul

diagnoser.

den metaboliska

sjukdomen.
är knutet

Vid behov av läkaren servicefunktion.
eller annan sjukvård kontaktar den försäkrade en central, som hjälper
till att ordna lämplig tid och plats för vård och behandling samt i föreför dessa tjänster ligger inom
kommande fall operation. Väntetidema
en dag till ett par veckor, räknat från det första besöket. Vården erbjuds
hos olika privata vårdgivare. Akut sjukhusvård omfattas inte av denna
Till

försäkringen

servicefunktion,

knappast

att någon brist på akutvårdskapacitet
inom sjukvården idag. Det skulle dessutom vara
att inom nuvarande hälso- och sjukvårdspolitiska

bl.a. beroende

föreligger

näst intill omöjligt
system bygga upp ett privat alternativ
vården.

till den offentliga

akuta sjukhus-

kostnaFörsäkringen betalar även ersättning för försäkringstagarens
läkemedel och sjukresor.
der för läkar- och sjukvård, hjälpmedel,
Ersättningstak kan förekomma i vissa försäkringar.
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Försäkringsavtalet löper ett år i taget. Premier och villkor kan således
förändras årsvis. Försäkringama har vanligtvis en ansvarstid på två till
vid en sjukdom/skada
tre år, under vilken tid försäkringsbolaget
ansvarar för alla kostnader i enlighet med försäkringens omfattning.
Det betyder att ersättning vanligtvis inte kan betalas längre än två till
for en viss skada/sjukdom. Efter det att ansvarstiden löpt ut i ett
tre
skadeärende kan försäkringen förnyas, eventuellt med klausul under
viss tid.
I försäkringsvillkoren

ingår vanligtvis
allmänna
undantag för
inte
som
ger rätt till ersättning, som t.ex. hälsokontroller,
fertilitetsundersökningar, graviditet eller komplikationer
vid graviditet.
behandlingar

Privata

sjukvårdsförsäkrin

gar i framtiden

Framväxten

för sjukvård

grund

den

av privata tilläggsforsäkringar
i bristande
tillgänglighet
inom

har således sin

hälso- och
offentliga
Det man åstundade var ett snabbt omhändertagande vid
sjukdom. Marknaden för privata sjukvårdsförsälcringar
växte också
snabbt i slutet av 1980-talet,
men har sedan dess i stort sett varit

sjukvården.

konstant. Detta kan sägas vara en spegling av de åtgärder
som vidtogs
for att effektivisera och öka tillgängligheten
inom den offentliga vården
under samma tidsperiod, bl.a. genom införandet av vårdgarantin. Den
slutsats som kan dras är att marknaden för privata sjukvårdsförsälcringar är känslig för signaler om hur den offentliga vården fimgerar.
När nu sjukvården står inför stora påfrestningar,
om än av andra
orsaker än i slutet av 1980-talet, är det troligt
inga andra åtgärder
om
vidtas
efterfrågan
privata tilläggsförsäkringar
som komplement
- att
till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården återigen ökar och
också kan
Vid en hårdare framtida
en delvis annan inriktning.
prioritering och styrning av vården kan patienterna i större utsträckning
än i dag komma att efterfråga, inte bara tillgänglighet,
utan också vård
på en nivå som de bedömer vara acceptabel. Om det exempelvis
föreligger en osäkerhet om tillgången till en viss vård eller behandling
inom den offentliga vården är det tänkbart eller troligt att resursstarka
patientgrupper kommer att vilja försäkra sig om en vårdkvalitet
utöver
vad den offentliga sjukvården kan erbjuda.
Sådana tilläggsforsälcringar for sjukvård kan komma att vända sig till
enskilda individer

eller till olika grupper av människor. Nya intressenter
att efterfråga försäkringama,
t.ex fackföreningar
som
önskar teckna försäkringar för sina medlemmar. Här kan
en jämförelse
göras med tandvårdsförsäkringen
till vilken de offentliga
subventionema har minskat kraftigt de senaste åren. Åtminstone
ett fackförkan

komma

bund utreder

för närvarande

om de kan erbjuda

sina medlemmar

en
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tandvårdsförsälcring. Andra intressegrupper kan vara företag som köper
kan till innehåll och
Sådana försäkringar
vård för sina anställda.
omfattning spegla just den grupp som efterfrågar försäkringen.
Vilken betydelse privata tilläggsforsälcringar kommer att få sjukvårdssådana
kommer
politiskt
att vara beroende på hur omfattande
att vara. I dag replierar de försäkringsbolag
som
området
ett tiotal större privata sjukvårdsproducenbegränsas av den produktionskapacitet
ter. Expansionsmöjlighetema
har. De försäkringsexperter
sjukvårdsproducenter
dessa
som
som

försäkringar

kommer

engagerat sig

att med dagens produktionskapacitet
gör bedömningen
cirka
ligger den volym som kan hanteras av privata producenter
Därefter krävs att antalet privata
250 000 300 000 försäkringstagare.
blir fler eller att de offentligt finansierade sjuksjukvårdsproducenter

konsulterat

ges möjlighet att sälja sina tjänster till försäkringsbolagen, något som förekommer utomlands.
Om människor hyser farhågor för att inte få sina behov tillgodosedda
med att vi
inom den offentliga hälso- och sjukvården - i kombination
för
sjukvård
människor
har
betalningsvilja
en stor
av erfarenhet vet att
nivå
med
det inte troligt att marknaden kommer att stanna
en
- är
på privata
Finns det en efterfrågan
cirka 300 000 försäkringar.

vårdsproducentema

så kommer det också med största säkerhet att
sjukvårdsförsäkringar
finnas en växande marknad för privata vårdproducenter
som säljer sin
Framväxten av sådana sjukvårdsföretag
tjänster till försäkringsbolagen.
underlättas också av att många läkare, sjuksköterskor och arman sjukmed de nedskärningar som den offentliga sjukvården
har osäkra anställningar och kan tänkas vara benägna att
söka privat anställning. Landstingen kan också tänkas ha intresse av att
för att slippa
sälja sjukvårdstj änster till privata försäkringsgivare

vårdspersonal
står inför

sin egen kapacitet och säga upp fast anställd personal. Det
således att den efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar
kan
komma att uppstå framöver också skulle kunna komma att
som
tillgodoses.
problemen med en stor marknad för privata
De sjukvårdspolitiska

minska

betyder

för sjukvård är flera. Inom i stort sett alla typer av
för att
förekommer
hälsoprövningar
personförsälcringar
privata
innebär
för
Det
försäkringsbolagen.
alltför
risktagande
undvika ett
stort
i praktiken att människor med allvarliga sjukdomar inte har möjlighet
i alla fall inte på samma villkor som
att teckna privata försäkringar,

tilläggsförsälqingar

inte anledning
andra. Det finns
utan
att tro att försäkringar
Det kan dock bli
kommer att erbjudas i framtiden.
hälsoprövningar
fråga om förenklade hälsoprövningar
om det blir stora grupper som
risken kan då utj ämnas mellan ett stort antal individer.
försäkrar sig
lika villkor erhålls således inte med privata försäkringsNågon vård

lösningar.
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Sverige har en lång tradition med en solidariskt finansierad hälso- och
sjukvård som baseras på att det är behoven som avgör vilka vårdbehov
som skall tillgodoses. Mot den bakgrunden kommer många människor
att uppleva det som stötande om de som i kraft att god ekonomi
eller
frarnsyntliet
valt att teckna privata sjukvårdsförsäkringar snabbare får
till vård än de som har dålig ekonomi
tillgång
eller inte är lika
framsynta. Det finns anledning att tro att det kommer att uppfattas som
minst lika stötande om de privat försäkrade erbjuds andra behandlingsmöjligheter än de som inte har
eller får teckna
privata sjukvårdsförsäkringar.

Privata

äldreomsorgsförsäkringar

privatfinansierade

lösningar

inom

och andra

äldreomsorgen

När det gäller äldreomsorgen finns det i dag inte någon motsvarighet
till de privata sjukvårdsförsälcringama. Däremot finns ålderspensions-

försäkringar,
som innebär ett sparande till pensionen under den
yrkesverksamma åldern. De försäkringarna börjar vanligtvis betalas ut
från 65-års ålder.
Frågan om det kan komma att uppstå privata försäkringar och/eller
andra privatfmansierade
lösningar inom äldreomsorgen är
i likhet
med vad som gäller för sjukvården
beroende av hur väl kommunerna
kan svara upp mot medborgarnas krav och förväntningar på vård och
omsorg. Under senare tid har det också märkts ett ökat intresse från
bl.a. försäkringsbolagen
för att utveckla olika "välfärdsprodukter".
Privatfinansierade lösningar inom äldreomsorgen kan bl.a. komma att
utvecklas på följande sätt.
har inhämtat är det knappast troligt att försäkringsbolaEnligt vad
har
intresse
något
gen
av att utfonna försäkringar som enbart tar sikte
på att försäkra den enskildes kostnader för vård och omsorg. Privata
försäkringslösningar
utgår nämligen i regel ifrån tanken att man
försäkrar sig för risken att något oförutsett men möjligt inträffar,
tex
brand i en fastighet, olycksfall eller för tidigt dödsfall och de kostnader
och materiella förluster det medför. I äldreomsorgen finns i sig ingen
försäkringsbar
risk; att bli gammal och behöva vård kan ses som
en
naturlig del av livet.
En möjlig utveckling
är i stället att försäkringsbolagen
erbjuder
försäkringar som kombinerar någon form av sparande med en försäkring. Sådana försäkringar
kan tänkas utfonnas
på olika sätt. Ett
alternativ är ett pensionssparande som förutom pension
ger tillgång till
specifik vård och omsorg vid behov. Ett annat alternativ är en friare
sparform än en pensionsforsäkring
pensionsförsäkringar är omgärda-
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de med en rad bestämmelser
i kombination
med en försäkring som
utbetalas om en person får någon allvarligare sjukdom. I detta fall kan
ett engångsbelopp utbetalas som kan användas bl.a. till vård och
omsorg. Den typen av försäkringar är vanliga på många håll i världen,
bl.a. i Sydostasien. Olika kombinationer
komma att utvecklas.

av nämnda

modeller

kan också

Det är även möjligt att olika alternativ för att tillgodose äldres vårdoch omsorgsbehov utvecklas av andra aktörer än försäkringsbolagen.
I dag finns redan olika former av privata kollektivboenden
för äldre.
Dessa kan komma att byggas ut t.ex. med ett sparande till ett äldreboende som erbjuder en högre grad av vård och omsorg än idag.
Avgörande för om det skall vara möjligt att bygga upp en sparfonn
som även ger tillgång till vård och omsorg är att de som erbjuder ett
sådant sparande också kan bygga upp resurser för att klara åtagandet.
Den vård och omsorg som i första hand torde bli aktuell för privata
kan antas likna den som idag erhålls genom kommunernas
försorg på servicehus. En uppbyggnad av en privat sjukhemsvårdsstruktur är mycket kostsam och ter sig i dagsläget som mindre trolig
om
t.ex. liknande de som
man inte får tillgång till offentliga subventioner,
friskoloma
erhåller inom skolsektom.

lösningar

Försäkringsaltemativ
vid allvarsom erbjuder en engångsutbetalning
lig sjukdom som kan användas för att betala för vård och omsorg i
privat regi är naturligtvis
lättare att åstadkomma. Förutsättningen
för
att en sådan försäkring skall fungera är dock självfallet att det finns
tillgång till privata vård- och omsorgsaltemativ.
På motsvarande sätt
som inom landstingens hälso- och sjukvård är det inte en osannolik
utveckling att det kan växa fram en privat
änstemarknad inom vårdoch omsorgssektom.
Denna privata marknad skulle åtminstone delvis
kunna komma
-

i första

att utgöra
hand kvinnor

för den personal
en blivande arbetsmarknad
förlorar
sina
jobb
när den kommunala
- som

handikapp-

och äldreomsorgen

kommunala

planer.

Den slutsats

skärs ned i enlighet

med gällande

som kan dras är att nya former av privatfinansierade
lösningar inom äldreomsorgen i första hand torde tillkomma
när det
gäller service och "lättare" omvårdnad. Den
omvårdnadsintensiva
mer
och kostnadskrävande
äldreomsorg som i dag ges
kommunala
sjukhem och liknande institutioner
torde även i fortsättningen
i allt
väsentligt vara ett ansvar som faller
kommunerna.
Omfattningen
kommer att vara
av denna privata tjänstemarknad
beroende av hur säkra respektive osäkra morgondagens pensionärer är
om samhällets förmåga att tillforsäkra dem god omsorg och service när
de blir gamla. Om den osäkerheten är tillräckligt
stor finns det skäl att
anta att ett icke obetydligt antal människor i förvärvsarbetande
åldrar
är beredda att avsätta av en del av dagens konsumtionsutrymme för
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framtiden. Utvecklingen
när det gäller det privata pensionssparandet
År 1980 hade cirka
inte är orealistisk.
talar för att den utvecklingen
Denna
300 000 svenskar någon form av privat pensionsförsäkring.
andel har år 1996 ökat till 2,3 miljoner.
med den skisserade utvecklingen
Dilemmat

är bl.a. att den, på
kan komma att
motsvarande sätt som for privata sjukvârdsförsäkringar,
framstå som Oacceptabel ur jämlikhetssynpunkt - och i ännu högre grad
att gamla
att den kommer i konflikt med den allmänna uppfattningen
människor
har rätt till vård och omsorg
måga och framsynthet.

t a
W
.
2

oberoende

av betalningsför-

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

förteckning

Den nya gymnasieskolan- hur går det U.
.
Samverkansmönster
i svenskforsknings.
fmansiering.U.
3. Fritid i förändring.
Om kön och fördelning av fritidsresurser.C.
4. Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför
regeringskonferensen1996.UD.
5. Politikområdenunderlupp. Frågorom EU:s första
pelare inför regeringskonferensen
1996.UD.
Ett år med EU. Svenskastatstjänstemäns
erfarenheterav arbeteti EU. UD.
7. Av vitalt intresse. EU:s utrikes-och
säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.
UD.
Batterierna- en laddadfråga. M.
Om järnvägenstrafikledning m.m. K.
10.Forskningför vår vardag.C.
l1.EU-mopeden. Ålders- ochbehörighetskravför
två- och trehjuliga motorfordon.K.
N.Kommuner och landstingmedbetalningssvårigheter.Fi.
Offentlig djurskyddstillsyn.Jo.
.Budgetlag - regeringensbefogenheter
ñnansmaktensområde.Fi.
. .Union för både öst och väst. Politiska,rättsliga
och ekonomiskaaspekterav EU:s sjätte
utvidgning. UD.
16.Förankringoch rättigheter.Om folkomröstningar,
utträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga
rättigheteri EU. UD.
17.Bättretrafik med väginfonnatik.K.
18.Totalförsvarspliktiga m95. Förslagom jobb/studier
efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,
försäkringar. Fö.
19.Sverige,EU och framtiden.EU 96-kommitténs
bedömningarinför regeringskonferensen
1996.
UD.
20. Samordnadrollfördelning inom tekniskforskning.
U.
21.Reform och förändring. Organisationoch
verksamhetvid universitetoch högskolorefter
1993års universitets-ochhögskolereform.U.
22. Inflytandepå riktigt - Om eleversrätt till
inflytande, delaktighetoch ansvar.U.
23.Kartläggningoch analysav denoffentliga sektorns
upphandlingav varor ochtjänstermed
miljöpåverkan. N.
24. Från Maastrichttill Turin. Bakgrundochövriga
EU-ländersförslag ochdebattinfor
regeringskonferensen1996.UD.
25. Från massmediatill multimedia
att digitaliserasvensktelevision.Ku.

u

1996

26. Ny kurs i trañkpolitiken + Bilagor. K.
27. En strategifor kunskapslyftoch livslångt lärande.
U.
28. Det forskningspolitiskalandskapeti Norden
1990-talet.U.
29. Forskningoch Pengar.U.
30. Borgenärsbrotten- en översyn av ll kap.
brottsbalken.Fi.
31. Attityder och lagstiftningi samverkan
+ bilagedel.C.
32. Möss och människor.Exempel bra
IT-användningblandbam och ungdomar.SB.
33. Banverketsmyndighetsrollm.m. K.
34.Aktiv arbetsmarknadspolitik+ expertbilaga.A.
35. Kriminalunderrättelscregister
DNA-register. Ju.
36. Högskolai Malmö. U.
37. Sverigesmedverkani FN:s familjeár. S.
38. Nationalstadsparker.M.
39. Rapportfrån klimatdelegationen1995.
Klimatrelateradforskning. M.
40. Elektroniskdokumenthantering.Ju.
41. Statensmaritimaverksamhet.Fö.
42. Demokratioch öppenhet.Om folkvalda parlament
och offentlighet i EU. UD.
43. Jämställdheteni EU. Spelregleroch
verklighetsbilder.UD.
44. Översyn av skatteflyktslagen.
Reformeratförhandsbesked.Fi.
45. Presumtionsregeln
i expropriationslagen.Ju.
46. Enskildavägar. K.
47. Cirkelsamhället.Studiecirklarsbetydelserför
individ och lokalsamhälle.U.
48. ShapingSustainableHomes an Urbanizing
World. SwedishNational Reportfor Habitat ll. N.
49. Reglerför handelmedel. N.
50. Förbud mot vapen allmänplats m.m. Ju.
51. Grundläggandedrag i en ny arbetslöshetsförsäkring - alternativoch förslag. A.
52. Preciseringav handelsändamálet
i detaljplan.M.
53. Kalkning av sjöar och vattendrag.M.
54. Kooperativa möjligheteri storstadsomráden.
S.
55. Sverige, framtidenoch mångfalden.A.
55. På väg mot egenföretagande.
A.
55. Vägar in i Sverige.A.
56. Hälften vore nog - om kvinnor och män
90-taletsarbetsmarknad.A.
57. Pensionssamordning
för svenskari EU-tjänst. Fi.
58. Finansieringenav det civila försvaret. Fö.
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59. Europapolitikenskunskapsgnmd.
En principdiskussionutifrån
EU 96-kommitténserfarenheter.UD.
60. Miljö och jordbmk. Om EU:s miljöregler och
utvidgningenseffekter den gemensamma
jordbrukspolitiken. UD.
61.0lika länder - olika takt. Om flexibel integration
och förhållandetmellan storaoch småstateri EU.
UD.
62. EU, konsumenternaoch maten
Jo.
- Förväntningaroch verklighet.
63. Medicinskaundersökningari arbetslivet.A.
Sverige- Översynav
64. Försäkringskassan
socialförsäkringensadministration.S.
65. Administrationenav EUzsjordbrukspolitik
i Sverige.Jo.
66. Utvärderatpersonval.Ju.
67. Medborgerlig insyn i kommunalaentreprenader.
Fi.
68. Några folkbokföringsfrågor. Fi.
69.Kompetensoch kapital + bilaga. N.
70. Samverkanmellanhögskolanoch näringslivet.N.
7l. Lokal demokratioch delaktigheti Sverigesstäder
och landsbygd.ln.
72. Råttspsykiatrisktforskningsregister.S.
73. Svenskkämteknisk tillsynsverksamhet.
Volym l - En granskning.M.
73. SwedishNuclear RegulatoryActivities.
Volume l - An Assessment.M.
74. Svenskkämteknisk tillsynsverksamhet.
Volym 2 - Faktaredogörelser.M.
74. SwedishNuclear RegulatoryActivities.
Volume 2 - Descriptions.M.
75. Värdeni folkhögskolevårldcn.U.
76. EU:s regeringskonferens- procedurer,aktörer,
formalia. Sammanfattningav ett seminariumi
april 1996.UD.
77. Utländskaförsäkringsgivaremed verksamheti
Sverige. Fi.
78. Elberedskapen.Organisation,ansvarsfördelning
och finansiering.N.
79. Översynav revisionsreglerna.Fi.
80. Viktigt meddelande.
Radiooch TV i Kris och Krig. Ku.
Fi.
81. Skyddför sparandei sparkasseverksamhet.
82. En översyn av luft- sjö- och spårtrafikens
tillsynsmyndighetcr.K.
S.
83. Allmänt pensionssparande.
84. Ekobrottsforskning.Ju.
85. EgonJönsson- en kartläggningav lokala samverkansprojektinom rehabiliteringsområdet.S.

86. Utveckladsamordninginom det civila försvaret
Kartläggning,
och fredsrâddningstjänsten.
övervägandenoch förslag. Fö.
87.Tredimensionellfastighetsindelning.Ju.
88.Kameraövervakning.Ju.
89. Samverkanmellan högskolanoch de småoch
medelstoraföretagen.N.
90. Sammanhålletstudiestöd.U.
91. Den privatavårdensomfattningoch framtida
ersättningsformer- En översynav de nationella
taxoma för läkare och sjukgymnaster.S.
92. IT i miljöarbetet.M.
93. Ny yrkestrafiklagstiftning.K.
K.
94. Nationell teleadresskatalog.
95.Botniabanan.K.
96. Strukturförändringoch besparing.
En uppföljning av genomfördaförändringar
Fö.
inom försvarsmaktensledningsorganisation.
97. Effektivare försvarsfastigheter
Utvärderingav en reform. Fö.
98. Vem styr försvaret Utvärderingav
effekternaav LEMO-reformen.Fö.
99. Aweckling med inlärning. Erfarenheterfrån
LEMO-refonnensavvecklingav personal.Fö.
100.Ett nytt systemför skattebetalningar.Del A.
Ett nytt systernför skattebetalningar.Del B.
Författningsförslag,författningskommentarer
och bilagor. Fi.
loLKämavfall - teknik och platsval.KASAMs
yttrandeöver SKBsFUD-Program95. M.
för föräldrar. U.
102.TUFF - Teckenspråksutbildning
103.Miljöbalken. En skärpt och samordnad
miljölagstiftning för en hållbar utveckling.
Del l och 2. M.
I04.Konsumentskydd elmarknaden.C.
105.Att främja donationertill universitet
och högskolor. U.
106.EU och Sverige- från Kiruna till Malmö.
Sammanfattningav fyra regionalamöten
1995-96.UD.
107.Union utan gränser- konsekvenser,möjligheter,
problem. Sammanfattningav ett seminariumi
november1995.UD.
108.Konsumenternaoch miljön. C.
109.Från åkerlottertill Paradis- ett delbetänkande
från Utredningenom universitetsfastigheter
m.m.
angåendeöverlåtelseroch tomträttsupplátelser
av
vissa högskolefastigheter.Fi.
110.Inför ett Svensktkultumät - IT och framtiden
inom kulturområdet.Ku.
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lll .Bevakadövergång.Åldersgränserför ungaupp
till 30 år. C
112. Integreringav miljöhänsyninom den statliga
förvaltningen. M.
113. En allmänoch aktiv försäkring vid sjukdomoch
rehabilitering. Del l och S.
114.En körkortsreform.K.
115.Barnkonventionenoch utlänningslagen.S.
116.Artikel 6 i Europakonventionenoch skatteutredningen.Fi.
117.Expertrapporter från Skatteväxlingskommittén.
Fi.
118.StationStockholmNord. K.
119.Lättnadi dubbelbeskattningen
av mindre företags
inkomster. Fi.
120.Högskolani Malmö - slutbetänkande.U.
121.Spår, miljö och stadsbildi centralaStockholm.K.
122.Kunskapssynoch samhällsnyttai hantverkscirklar
och hantverksutövande.U.
123.iakttagelseroch förslag efter omstruktureringenav
försvaretsledningoch stöd. Fö.
124.Miljö Rören hållbar hälsoutveckling.
Förslagtill nationellthandlingsprogram.
Bilaga Miljörelateradehälsorisker.S.
Bilaga Aktörer ochverktyg i miljöhälsoarbetet.
S.
Environmentfor SustainableHealthDevelopmentan Action Planfor Sweden.S.
125.Drogeri trafiken.Ju.
126.Doping i folkhâlsoperspektiv.
Del A ochDel B. S.
127.Folkbildningensinstitutioner.U.
128.Skyddetav kulturmiljön. En översynav
kulturminneslagens
bestämmelser
om byggnader
och kulturmiljöer, prästgårdar,kyrkstâderoch
ortnamn.Ku.
129.Den kommunalasjälvstyrelsenochgrundlagen.In.
130.De två kulturema.Rapporterav KlausRichard
Böhme,Bo Huldt, Carl-EinarStålvantsamtKent
Zetterberg.Bilagormedunderlagsmaterial
till
UTFÖR:s slutbetänkande
SOU 1996:123.Fö.
13 Externvärderingav hot ochfömiåga.Bilagormed
.
underlagsmaterial
till UTFöRzsslutbetänkande
SOU 1996:123.Fö.
132.Det storaochsnabbagreppet.Om LEMO-reforrnens
metoderochresultat.Bilagor medunderlagsmaterial
till UTFöRzsslutbetänkande
SOU 1996:123.Fö.
133.Jämställdvård. Olika vård lika villkor.
134.Jämställdvård. Möteni vårdenur ett
tvärvetenskapligt
perspektiv.S.
135.Fibromyalgioch Duchennesmuskeldystrofi.
Kunskapsläge
ochbehovav framtidaFoU. S.
136.Effekter av EU:s jordbrukspolitik.Jo.

137 Kommunalförbund
och gemensam
nämnd.
två fonner for kommunalsamverkan.ln.
138.Ny behörighetsreglering hälso-och sjukvårdens
områdem.m. S.
139.Skatt avfall. Fi.
140.KO:sbiträde enskilda.In.
141.Vårdavgiftervid rättspsykiatriskvård, m.m. S.
142 Länsstyrelsemas
roll i infrastnikturplaneringen.
K.
.
143.Krock eller möte - Om den mångkulturella
skolan.U.
144.Ökad konkurrensi handelnmedlivsmedel.N.
145.Arbetstid
längdförlåggning och inflytande + bilagedel.A.
146.Att återerövravardagen.S.
147.Övergångsbestämmelser
till miljöbalken.M.
148.Översynav forvärvslagenochhyreslagen
Borgenoch pant. Ju.
149.Elberedskapen.
Förfatmingsfrágor.N.
150.En allmänoch sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring.A.
151 Bidraggenomarbete- Enantologi.
.
Gruvomaochframtiden.N.
.
153.Hållbarutvecklingi Sverigesskärgárdsområden.
M.
154.Tre rapporterom studiecirklar.U.
155.Omtankarom vattendrag
M.
ett nytt angreppssätt.
156.Bostadspolitik2000- från produktions-till
boendepolitik+ Särtryck + Bilaga.In.
157.Översynav redovisningslagstifuiingen.
Ju.
158.SverigeochEMU. Fi.
159.Folkbildningen- en utvärdering.U.
160.Bouppteckningar
och arvsskatt.Ju.
161 Rättatt flytta - en frågaom bemötande
av äldre.S.
.
162.På medborgarnas
villkor - en demokratisk
infrastruktur+ bilaga.ln.
163.Behovoch resurseri vården- en analys.S.
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Statsrådsberedningen
Möss och människor. Exempel bra
IT-användningbland barn och ungdomar.32

Justitiedepartementet
Kriminalunderrättelseregister
DNA-register. 35
Elektronisk dokumenthantering.40
Presumtionsregelni expropriationslagen.45
Förbud mot vapen allmänplats m.m. 50
Utvärderatpersonval.66
Ekobrottsforskning.84
Tredimensionellfastighetsindelning.87
Kameraövervakning.88
Droger i trafiken. 125
Översynav förvärvslagenochhyreslagen
Borgenoch pant. 148
Översynav redovisningslagstiftningen.
157
Bouppteckningar
och arvsskatt.160

Utrikesdepartementet
Vem bestämmervad EU:s internaspelreglerinför
regeringskonferensen1996.4
Politikområdenunder lupp. Frågor om EU:s första
pelareinför regeringskonferensen
1996.5
Ett år med EU. Svenskastatstjanstemäns
erfarenheterav arbeteti EU. 6
Av vitalt intresse.EU:s utrikes-och
säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.
7
Union for bådeöst och väst. Politiska,rättsliga
och ekonomiskaaspekterav EU:s sjätte
utvidgning. 15
Förankringoch rättigheter. Om folkomröstningar,
utträdesrâtt,medborgarskapoch mänskliga
rättigheteri EU. 16
Sverige,EU och framtiden. EU 96-kommitténs
bedömningarinför regeringskonferensen
1996. 19
Från Maastrichttill Turin. Bakgrundoch övriga
EU-ländersförslag och debattinför
regeringskonferensen1996.24
Demokratioch öppenhet.Om folkvaldaparlament
och offentlighet i EU. 42
Jämställdheteni EU. Spelregleroch
verklighetsbilder. 43
Europapolitikenskunskapsgnmd.
En principdiskussionutifrån
EU 96-kommitténserfarenheter.59
Miljö ochjordbmk. Om EU:s miljöregler och
utvidgningenseffekter den gemensamma
jordbrukspolitiken. 60

Olika länder - olika takt. Om flexibel integration
och förhållandetmellan stora och smá stater i EU.
1611
EU:s regeringskonferens
- procedurer, aktörer,
formalia. Sammanfattningav ett seminariumi
april 1996.76
EU och Sverige- från Kiruna till Malmö.
Sammanfattningav fyra regionalamöten
1995-96.106
Union utan gränser- konsekvenser möjligheter,
problem. Sammanfattningav ett seminariumi
november1995. 107

Försvarsdepartementet
Totalförsvarspliktigam95. Förslag om jobb/studier
efter rnuck, bostadsbidrag,dagpenning,
försäkringar. 18
Statensmaritima verksamhet.41
Finansieringenav det civila försvaret. 58
Utveckladsamordninginom det civila försvaret
och fredsräddningstjänsten.
Kartläggning,
övervägandenoch förslag. 86
Strukturförändringoch besparing.
En uppföljning av genomfördaförändringar
inom försvarsmaktensledningsorganisation.96
Effektivare försvarsfastigheter
Utvärderingav en reform. 97
Vem styr försvaret Utvärdering av
effekternaav LEMO-refonnen. 98
Avveckling med inläming. Erfarenheterfrán
LEMO-refonnensavveckling av personal.99
iakttagelseroch förslagefter omstruktureringenav
försvaretsledningoch stöd. 123
De två kulturerna.Rapporterav Klaus Richard
Böhme,Bo Huldt, CarlvEinarStälvantsamtKent
Zetterberg.Bilagormedunderlagsmaterial
till
UTFÖR:sslutbetänkande
SOU 1996:123.130
Extemvärderingav hot och förmåga.Bilagormed
underlagsmaterial
till UTFÖR:s slutbetänkande
SOU 1996:123.l31"
x
Det storaochsnabbagreppet.Om LEMO-refonnens
metoderoch resultat.Bilagormedunderlagsmaterial
till UTFÖR:sslutbetänkande
SOU 1996:123.132

Socialdepartementet
Sverigesmedverkani FNzsfamiljeár. 37
Kooperativamöjligheteri storstadsområden.54
Försäkringskassan
Sverige- Översyn av
socialförsäkringensadministration.64
Rättspsykiatrisktforskningsregister.72
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83
Allmänt pensionssparande.
EgonJönsson- en kartläggningav lokala
samverkansprojektinom rehabiliteringsontrådet.85
Den privata vårdensomfattningoch framtida
ersättningsformer- En översynav de nationella
taxoma för läkareoch sjukgymnaster.91
En allmän och aktiv försäkringvid sjukdomoch
rehabilitering.Del l och 113
Barnkonventionenoch utlänningslagen.115
Miljö för en hållbar hälsoutveckling.
124
Förslagtill nationellthandlingsprogram.
Bilaga Miljörelateradehälsorisker.124
Bilaga2. Aktörer och verktyg i miljöhälsoarbetet.124
HealthDevelopment- an
Environmentfor Sustainable
Action Planfor Sweden.124
Dopingi folkhälsoperspektiv.Del A ochDel B. 126
Jämställdvård. Olika värd lika villkor. 133
Jämställdvård. Möten i vårdenur ett
tvärvetenskapligperspektiv.134
Fibromyalgioch Duchennesmuskeldystrofi.
och behovav framtidaFoU. 135
Kunskapsläge
Ny behörighetsreglering hälso-och sjukvårdens
områdem.m. 138
Vårdavgiftervid rättspsykiatriskvård, m.m. 141
Att återerövravardagen.146
Bidraggenomarbete- En antologi.151
Rättatt flytta - en fråga om bemötande
av äldre. 161
Behovoch resurseri vården- en analys.163

Borgenärsbrotten- en översynav 11 kap.
brottsbalken.30
Översyn av skatteflyktslagen.
44
Reformerat förhandsbesked.
Pensionssamordning
för svenskari EU-tjänst. 57
Medborgerlig insyn i kommunalaentreprenader.67
Några folkbokföringsfrågor.68
Utländskaförsäkringsgivaremedverksamheti
Sverige. 77
Översyn av revisionsreglema.79
81
Skydd för sparandei sparkasseverksarnhet.
Ett nytt systemför skattebetalningar.Del A.
Ett nytt systemför skattebetalningar.Del B.
Författningsförslag,författningskommentarer
och bilagor. 100
Från åkerlottertill Paradis- ett delbetänkande
från Utredningenom universitetsfastigheter
m.m.
angåendeöverlåtelseroch tomträttsupplåtelserav
vissahögskolefastigheter.109
Artikel 6 i Europakonventionen
och skatteutredningen.116
117
Expertrapponerfrån Skatteväxlingskommittén.
Lättnad i dubbelbeskattningen
av mindre företags
inkomster. 119
Skatt avfall. 139
Sverigeoch EMU. 158

Kommunikationsdepartementet

Den nya gymnasieskolan
- hur går det 1
Samverkansmönster
i svenskforskningsfinansiering.
2
Samordnadrollfördelning inom teknisk forskning.
1201
Reform och förändring.Organisationoch verksamhet
vid universitetoch högskolorefter 1993års
universitets-och högskolereform.21
Inflytande riktigt - Om eleversrätt till
inflytande, delaktighetoch ansvar. 22
En strategiför kunskapslyftoch livslångt lärande.27
Det forskningspolitiskalandskapeti Norden
1990-talet.28
Forskningoch Pengar.29
Högskolai Malmö. 36
Cirkelsarnhället.Studiecirklarsbetydelserför
individ och lokalsamhälle.47
Värden i folkhögskolevärlden.75
Sammanhålletstudiestöd.90
för föräldrar. 102
TUFF - Teckenspräksutbildning
Att främja donationertill universitet
och högskolor. 105

Omjärnvägenstrafikledning m.m. 9
EU-mopeden.Ålders- och behörighetskravför
två- och trehjuliga motorfordon. 11
Bättre trafik med väginformatik. 17
Ny kurs i trafikpolitiken + Bilagor. 26
Banverketsmyndighetsrollm.m. 33
Enskildavägar. 46
En översynav luft- sjö- och spårtrañkens
tillsynsmyndigheter.82
Ny yrkestrañklagstifming.93
Nationell teleadresskatalog.94
Botniabanan.95
En körkortsreform 114
StationStockholmNord. 118
Spår, miljö och stadsbildi centralaStockholm.121
142
Länsstyrelsemas
roll i infrastmkmrplaneringen.

Finansdepartementet
Kommuneroch landstingmed betalningssvárigheter.12
Budgetlag- regeringensbefogenheterpå
ñnansmaktensområde. 14

Utbildningsdepartementet

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

1996

förteckning

Högskolani Malmö - slutbetänkande.120
Kunskapssynoch samhällsnyttai hantverkscirklar
och hantverksutövande.122
Folkbildningensinstitutioner.127
Krock eller möte- Om denmångkulturellaskolan.143
Tre rapporterom studiecirklar.154
Folkbildningen- en utvärdering.159

Jordbruksdepartementet
Offentlig djurskyddstillsyn.13
EU. konsumenternaoch maten
- Förväntningaroch verklighet. 62
Administrationenav EU:s jordbrukspolitik
iSverige. 65
Effekter av EU:sjordbrukspolitik.136

Arbetsmarknadsdepartementet
Aktiv arbetsmarknadspolitik+ expertbilaga.34
Grundläggandedrag i en ny arbetslöshetsförsäkring
alternativoch förslag.5l
Sverige,framtiden och mångfalden.55
På väg mot egenföretagande.
55
Vägar in i Sverige. 55
Hälften vore nog - om kvinnor och män
90-taletsarbetsmarknad.56
Medicinskaundersökningari arbetslivet.63
Arbetstid
längdJörläggningoch inflytande + bilagedel.145
En allmänoch sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring. 150

Kulturdepartementet
Från massmediatill multimediaatt digitalisera svensktelevision. 25
Viktigt meddelande.
Radiooch TV i Kris och Krig. 80
Inför ett Svensktkultur-nät- IT och framtiden
inom kulturområdet.110
Skyddetav kulturmiljön. En översynav
kulturminneslagens
bestämmelser
om byggnader
och kulturmiljöer, prästgärdar,kyrkstäderoch
ortnamn. 128

Näringsdepartementet
Kartläggningoch analysav den offentliga sektorns
upphandlingav varor och tjänstermed
miljöpåverkan.23
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