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SOU 1996:163

Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den 12 1992 bemyndigades dåvarandemars
statsrådet Bo Könberg tillkalla parlamentarisk kommittéatt meden
uppdrag dels analysera och bedöma hälso-att och sjukvårdens resurs-
behov fram till år 2000, dels hur hälso- ochöverväga sjukvården bör
finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån.
Kommitténs överväganden och förslag skulle grundas på analys ochen
värdering i första hand ñnansierings- och organisationsmodeller;treav
reformerad landstingsmodell, primärvårdsstyrd vård och obligatorisk
sjukvårdsförsälcing.

Kommittén HSU 2000, avlänmadeantog förenanmetsom
1994 flera Vidare avlämnadesexpertrapporter. isommaren september

1994 delbetänkandet SOU 1994: 132 Landstingens för klinisktansvar
forsknings- och utvecklingsarbete.

Den 22 december 1994 beslutade regeringen kommitténs arbeteatt
skulle slutföras med ändrade direktiv. Kommittén fick också delvisen
ändrad sammansättning. Av tilläggsdirektiven framgår bl.a. kom-att
mitténs förslag skall utgå från dagens med landsting och kom-system

finansiärer och tillhandahållare hälso- och sjukvård.muner som Enav
kortfattad redogörelse för utredningsuppdraget och vårt arbete med
detta betänkande återfinns i kapitel Tilläggsdirektiven Dir.
1994:152 har i sin helhet bifogats betänkandet bil. Utredningens
arbete skall redovisas etappvis i fonn delbetänkanden ochav vara
slutfört den aprill 1997. I decembersenast 1995 överlämnade kom-
mittén delbetänkandet SOU 1995: 122 Reform på dettaIrecept.
delbetänkande redovisar kommittén sina överväganden och förslag i de
delar uppdraget hälso- och sjukvårdensrör resursbehov.av som

I arbetet med betänkandet har ledamöter deltagit direktörensom
Leni Björklund s, ordförande, riksdagsledamoten Leif Carlson m,
f.d. riksdagsledamoten Jerzy Einhom kd, landstingsfullmäktige-
ledamoten Inger Hallqvist Lindvall mp, riksdagsledamoten Kerstin
Heineman fp, ordföranden i Landstingsförbundet Bengt Holgersson
s, landshövdingen och f.d. riksdagsmannen Bo Holmberg s, riks-
dagsledamoten Karin Israelsson c, kommunalrådet Torgerd Jansson
s, riksdagsledamoten Stig Sandström v ombudsmannen ochsamt
f.d. riksdagsledamoten Christina Zedell s.
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Dahlgren,GöranfolkhälsorådetdeltagitharsakkimnigaSom
Socialdeparte-Ingrid Petersson,departementsrådetFolkhälsoinstitutet,

Inrikes-Diczfalusy,Rönndepartementsrådet Agneta numeramentet,
generaldirektörenf.d.Finansdepartementet,tidigareochdepartementet

ClaesgeneraldirektörenochRiksförsäkringsverketScherrnan,GK
Örtendahl, Socialstyrelsen.

SvenskaAlaby,GertprograrnchefendeltagitharSom experter
Socialdepartementet,Bürén,Per-OlofkanslirådetKommunförbundet,

riksorganisation,PensionäremasHedin,Berntsocialombudsmannen
departementsrådetLandstingsförbundet,Heinsoo,Toivodirektören

Jönsson,BengtprofessornImikesdepartementet,Hermansson,Gunnar
direk-verkställandeochordförandenStockhohn,iHandelshögskolan

Centralorganisation,AkademikersSverigesMilton,Anderstören
avdel-Socialdepartementet,Nilsson,Larsdepartementssekreteraren

för-Centralorganisation,Olsson,Karin änstemärmensningschefen
f.d.Sverige ochiLandsorganisationThörn,Ylvabundsordföranden

Östman, samarbetsorgan.Handikappförbundensordföranden Lars
ChristinadepartementsrådetvaritharhuvudsekreterareKommitténs

varitocksåSundström,Björnekonomenoch sekreterareKärvinge som
statistiskaekonomisktutredningensvadarbetetiprojektledare avser

varitBarrbrink harLenaAvdelningsdirektörenochunderlag prognoser.
därefterharoch1995oktoberden 1Statskontoretfråninlånad t.o.m.

kommittén.isekreterareförordnadvarit som
1995:163SOUbetänkandetöverlämnahärmedf°arKommittén

analys.vårdenochBehov i enresurser -
yttrande liksomsärskilthar lämnatCarlsonLeif ettLedamoten

Lindvall.Hallqvistledamoten Inger
lämnatharYlva ThörnochOlssonKarinMilton,AndersExperterna

ochHedinBerntliksomyttrandesärskilt experternagemensamtett
lämnatdärutöverharThörnoch YlvaKarin Olsson egnaLars

yttranden.särskilda
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Sammanfattning

Uppdraget

Uppdraget i det aktuella betänkandet enligt direktivenär attnu
analysera och bedöma de krav på framför allt den demo-resurser som
grafiska utvecklingen i kombination medicinteknisk utvecklingmed kan

ställa hälso- och sjukvårdenkomma under perioden fram till åratt
Omvårdnadsarbetets betydelse för kvaliteten bör särskilt beak-2010.

tas.
Kommittén har vidare beakta de beslut riksdagen fattaratt som om

det samhällsekonomiska för skattefmansierad kommunalutrymmet
verksamhet.

de allmärma utgångspunktema för kommitténsI uppdrag framhålls
hälso- och sjukvården grundläggande betydelse för välfärdenäratt av

och människors trygghet. Principema solidariskt finansierad ochom en
rättvist fördelad hälso- och sjukvård centrala inslag i den generellaär
välfärdspolitiken och måste hävdas i ekonomiskt kärva tider. Detäven
skall enligt regeringen självklarhet för varje individ det finnsattvara en

hälso- och sjukvård kvalitetgod och den sjuk skall fåäratten av som
den vård och han honeller behöver oberoende sinomsorg av egen
ekonomi.

Samtidigt framhålls bl.a. svensk hälso- och sjukvård står införatt
utmaningar. medicinska forskningenDen skapar möjligheterstora nya

behandla sjukdomar, särskilt i den växande äldre, samtidigtatt gruppen
de samhällsekonomiska restriktionema skärps. Detta ställer högasom

fortsattakrav på åtgärder för öka kostnadseffektiviteten liksom påatt
den politiska det gäller åstadkomma folklignär attprocessen en
förankring för de grundläggande prioriteringarna. skärps ocksåKraven

dialog mellan politiker, administratörer och de arbetaröppenen som
i hälso- och sjukvården i syfte utveckla verksamheten och hushållaatt
med begränsade resurser.

Dagens med landsting och kommuner finansiärer ochsystem som
tillhandahållare hälso- och sjukvården skapar enligt regeringen godaav
förutsättningar tillgodose krav på såväl kostnadskontroll ochatt
kostnadseffektivitet demokratisk styrning, insyn och kontroll.som
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fördet behov regionala självstyrelseorganEnligt regeringen finns av
Vidare bör kommunernaoch sjukvården i fortsättningen.hälso- även
sjukvården. Regeringenhuvudmän för delliksom bör avnu vara en

kommitténs överväganden ochden bakgrunden fastlägger attmot
med landsting och kommunerförslag skall utgå från dagens system

tillhandahållare hälso- och sjukvård.finansiärer och avsom

Bakgrund

snabbare andra samhällssekto-Hälso- och sjukvården relativt änväxte
successivt1980-talet ställdesunder och 1970-talet. Under1960-rer

sjukvården skulle i balans med utvecklingenkrav hälso- ochatt vara
samhällsekonomin. Under 1990-talet skärptes kraveninom den övriga

svenska ekonomins tillbakagång.ytterligare på grund denav
till snabba expansionen hälso-finns flera förklaringar denDet av

förklaringde decennierna. viktigoch sjukvården under En ärsenaste
solidarisk finansiering ochsjukvårdspolitiska målsättningar attom

skall få del sjukvården på lika villkor. Ensamtliga medborgare av
förklaring medicinska framsteg har gjortoch lika viktig är somannan

behandla många tillstånd tidigare inte varit tillgäng-det möjligt att som
medicinsk behandling. Förbättrad tillgänglighet och befolkning-liga för

liksomberättigade tilltro till sjukvårdens ökade möjligheter attens
och folket har blivit äldre andrabefolkningen har ökat svenska äratt

invånare och äldre ökade underförklaringar. Antalet 80som var
från cirka till cirka ochtidsperioden 1960-1990 140 000 390 000

Sverige hade därmed världens äldsta befolkning. Vårdefterfrågan,
kraftigtsärskilt i de högsta åldrarna, ökade mycket under samma

och minskandetidsperiod, ålderstandardiserat. Urbaniseringen denäven
kvinnor har också haft betydelse expansio-andelen hemarbetande för

nen.
Hälso- och sjukvården har under de gångna decennierna kommit att

i anspråk växande andel i den totala samhällsekono-ta en av resurserna
min. Sektom har emellertid också kommit spela viktig rollatt en som

hör självklara och viktigastimulans för samhällsekonomin. Hit den
uppgiften återställa arbetsförmågan hos människor i arbetsför ålderatt

drabbats sjukdom eller skada liksom förebygga sjukdomarattsom av
eller skador skulle ha lett till nedsatt eller förlorad förmågasom armars
till produktivt och sjukvården humanitärarbete. Hälso- i grundenär
och utgår från alla människor har lika värde oberoendeatt ett av
personliga egenskaper och funktioner i samhället. Sjukvården skall från
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denna värderingsbas hjälpa sjuka människor och därvid beakta varje
människas till integritet och självbestämmande.rätt

Hälso- och sjukvården också mycket betydelsefull delär en av
svensk arbetsmarknad, inte minst för kvinnor. Sektoms betydelse för
sysselsättningen också viktig i regionalpolitiskt perspektivär ett genom
sin geografiska spridning i landets olika delar. Detta har betydelsestor
för regioner med utvecklat näringsliv, där sjukvården inte barasvagt
har skapat arbetstillfällen också har indirekt effekt på syssel-utan en
sättningen inom andra näringar. Genom den utbyggnad skettsom av
vårdcentraler, lokala sjukhem och sjukhus har denna effekt ytterligare
förstärkts. Hälso- och sjukvården har således betydelse både detnär
gäller upprätthålla den inhemska efterfrågan och stödja närings-att att
livets hemmamarknad. Verksamheten spelar också viktig roll för denen
svenska exportindustrin. Det gäller inte minst för svensk läkemedels-
industxi, framgångar världsmarknaden till del beror på detstorvars
samarbete utvecklats med olika medicinska forskningsinstitutio-som

i sin haft möjligheter till samverkan med kvalitativttur näraner, som
högtstående vård och behandling.

Den långsiktiga utvecklingen sjukvårdskostnadema Sverigei harav
inte påtagligt skilt sig från den i andra OECD-länder med den-
skillnaden Sverige både expanderat och sjukvårdskost-att stramat
nadema i snabbare takt. Under delen 1970-talet och börjanen senare av

1980-talet fortsatte den snabba kostnadsökningen i Sverige medanav
de flesta andra länder bromsade in. praktikenI innebär detta deatt
flesta andra länder under den perioden snabbare med vidtaattvar
åtgärder för sjukvårdskostnadema till den ekonomiskaatt anpassa
utvecklingen Sverige. Den svenska utvecklingenän under den aktuella
perioden förklaras bl.a. den överbryggningspolitik fördes, dvs.av som
den politiska målsättningen offentlig expansion stimuleraatt genom
ekonomin i internationell lågkonjunktur för motverka arbetslös-atten
het. Efter 1982 avviker Sverige från det internationella mönstret genom

ökningstakten i sjukvårdskostnadema varit lägre iatt de flesta andraän
OECD-länder. Efter 1992 avviker Sverige från de flesta andra länder

minska sjukvårdskostnadema både andelatt BNP ochgenom som av
Ädelreformen,realt. Mellan och1992 1994, dvs. efter sjönk utgifterna

med cirka 2 eller drygt 2 miljarder kronor.procent
Sveriges utgifter för hälso- och sjukvård andel BNPmätt som av

ligger i nivå med övriga nordiska länders och någotnumera över
Storbritanniens, väsentligt lägre Tysklands. En jämförelseänmen av
köpskraftskonigerade per-capita-utgiñer för hälso- och sjukvården i ett
antal OECD-länder visar framgår figur 1 Sverige tillhör deattsom av
länder för närvarande minst på sjukvård.satsarsom
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någrasjukvård OECD-länderihälso- ochUtgifter förFigur l
US$ köpkrañspariteter, PPPi köpkrañ s.k.korrigerad for skillnadercapitaper
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under hela 1980-fortsatte ökaanställda i sjukvårdenAntalet att
i börjanTrendbrottet komarbetade timmar.antalettalet, liksom av

Antaletminskat varje år.antalet anställdaDärefter har1990-talet.
oförändrat. Sverigeiemellertidoch sjuksköterskorläkare är stort sett

invånareläkare anställda l 000lika mångahar ungefär somper
ochbetydligt fler USAFrankrikeDanmark ochSchweiz, änmen

Sverige fåländer harde flesta andraJämfört medStorbritannien.
medelvårdtider.kortaläkarbesök och vårdplatser samt

antalet årsarbetareökadehandikappomsorgenäldre- ochInom
korrigerat för effekternacirkaoch med 23 0001994mellan 1986 av

Ädelreforrnen. ökatsjuksköterskor harundersköterskor ochAntalet
ÄvenÄdelreforrnen, antaletminskat.antalet vårdbiträdenmedanefter
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arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ökat i takt med kommunernaatt
byggt rehabiliteringsresurser.upp egna

finns ingaDet säkra underlag för bedöma på vilket kvali-att sätt
har påverkats den omvandling hälso- och sjukvården ochteten av som

äldreomsorgen genomgått under l990-talet. Kommittén kan konstatera
sjukvården och äldreomsorgen har visat på mycketatt storprov

anpassningsfönnåga och effekterna de reformer och organisa-att av
toriska förändringar genomförts till delar positiva.ärstorasom

ÄdelrefonnenSamtidigt visar bl.a. Socialstyrelsens utvärdering ochav
de expertbedömningar gjorts inom för HSU:s arbete på attsom ramen
det finns brister i sjukvården såväl i landstingen i kommunema.som
Bedömningama landstingens och kommunernas möjligheter levaattav

till de nationella målen för hälso- och sjukvården och äldreomsor-upp
måste den bakgrunden.göras motgen

Saneringen de offentliga finanserna ställer krav fortsattaav
resursminskningar under kommande både i landsting och kommuner.
Som led i detta kommer antalet anställda i vårdsektom bli färre.ett att
Samtidigt kraven på vård och eftersom befolkningenväxer ökaromsorg
och andelen mycket gamla blir fler. Detta skärper kraven fortsatta
åtgärder för på de rationaliseringsmöjligheter finns.att ta vara som
Svårighetema uppnå rationaliseringsvinster kan deatt uppvägasom
nedskärningar landsting och kommuner planerar för under kom-som
mande år skall emellertid inte underskattas.

Kommittén kan konstatera problemen för den svenska hälso- ochatt
sjukvården från samhällsekonomisk synpunkt inte längre kan sägas

kostnadsnivån i sig, låg i internationelltär ettvara som numera
perspektiv. Det torde gälla i fråga kommunernas äldre-samma om

hänsyn till ålderstrukturen, den internationellttaromsorg om settman
mycket höga kvinnliga förvärvsfrekvensen och det förhållandet att
Ädelreformen har medfört betydande del vården de gamlaatt en av av
har förts på kommunerna. Detöver grundläggande problemet inför
2000-talet hur hålso- och sjukvården och äldreomsorgenär skall kunna
tillförsäkras långsiktigt stabil finansiering säkerställer deatten som
nationella målen för verksamheten kan uppfyllas och allmänhetensatt
förtroende för verksamheten kan bibehållas. På kort sikt, dvs. före
sekelskiftet, domineras fmansieringsproblemen saneringen deav av
oñentliga ñnansema. På lång sikt problemet hur utvecklingen inomär
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna harmoniseras
med den samhällsekonomiska utvecklingen.
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resursbehovenanalyserKommitténs av

Baskalkylema

exklusive tand-sjukvården,ochkostnader för hälso-Landstingens
miljardermiljarder kronor, 71,7tillupppgick 1994 91vården, varav

miljarder kronor primär-ochregionssjukvården 19,3ochavsåg läns-
vården.

Ädelreformen ochdel hälso-betydandeöverflyttadesGenom aven
ingår denDärförtill kommunerna.från landstingensjukvården även
bedömningkommitténssjukvården ihälso- ochkommunala av

sjukvården i kommunernahälso- ochEftersom ärresursbehoven.
harför de äldrede sociala insatsernaintegrerade medsamordnade och
delkostnadema för denHSUvarit möjigt för 2000det inte avgränsaatt

sociala insatsernasjukvård från dehälso- ochverksamheten ärsomav
i kom-kostnadema för äldreomsorgentotalaäldreomsorgen. Dei

kronor.miljarderår till knappt 53uppgick 1994munerna
isin utgångspunktresursbehovenanalyserKommitténs tar enav

respektive kommunernaslandstingensbaskalkyl. dennas.k. I antas
de krav påochutgifter för vårdframtida motsvara resurser somomsorg

demogra-till år Endemografiska utvecklingen fram 2010.denföljer av
sjukvård bedrivshälso- ochframtidensframskrivning byggerfisk att

visarcapita i dag ochkostnadoch tillpå sätt per somsammasamma
ålderssammansättningstorlek,befolkningensförändringar ienbart

påverkafaktorer kanñån alla andradödlighet och bortseroch som
utvecklingen.

hur det realaocksåBaskalkylen innehåller utrymmetprognos omen
konsumtion konsumtions-respektive kommunernasför landstingens

till år 2010. Dennautvecklas framvolym kan komma att prognos
ekonomiskadenregeringens antagandeni huvudsak påbaseras om

ekonomi i balanskommunalaviserade kravet pådettillväxten samt en
har antagitsoch skattesatsernaStatsbidragenföre sekelskiftet. vara

Avgifterna har antagitsperioden.oförändrade under helanominellt
prisutvecklingen.följa den allmänna

förinnebär kraven pådemografisk framskrivningEn att resurser
fram till årsjukvård ökar med 5-6hälso- ochlandstingens procent

kraven på framtidademografiskt betingadeställer deOm2010. man
landstingskommunalfördet beräknade utrymmetmotresurser

hälso- ochplaneringsperioden ochunderkonsumtion antar att-
intäkter finnerlandstingensbehåller sin relativa andelsjukvården av -
och semellan behovsuccessivt uppstårdet ettatt resursergapman

ellersekelskiftet omkring 8omkringGapetfigur procentär störst
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miljarder7 kronor. Under perioden 2001 2010 beräknas sjunkagapet-
med knappt l miljard kronor. Gapet blir Landstingsförbun-större om
dets vad beträffar landstingens intäkter slår in. Skillnadenprognoser
jämfört med basscenariot beror i huvudsak på olika bedömningar
beträffande nivån de specialdestinerade statsbidragen effekter-samt

förändrade löner och priser tiden.överna av

Figur sjukvården2 Behov och inom hälso- och 1994 2010resurser -
Index där l994100 varje procentenhet cirka miljoner900 kronormotsvarar
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demografiskEn framskrivning innebär kraven på föratt resurser
kommunernas äldreomsorg ökar med drygt 19 till år 2010.procent
Om ställer de demografiskt betingade resursanspråken detmotman
beräknade för kommunal konsumtion under planerings-utrymmet
peioden och äldreomsorgen behåller sin relativa andelantar att av-
kommunernas intäkter finner det successivt uppståratt ettman-

Årväxande mellan behov och se figur 3. beräknas2000gap resurser
det demografiskt betingade uppgå till 16 eller miljarder8gapet procent
kronor. Under perioden 2001 2010 ökar till totalt miljarder12gapet-
kronor 24 procent.
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1994 2010och inom äldreomsorgenFigur 3 Behov resurser -
miljoner kronorcirkavarje procentenhet 500därIndex l994l00 motsvararprocent
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demografiskakonstaterasi backspegeln kanOm tittar attman
kraven framtidaskulle ha underskattatframskrivningar oftast

förklaras tillsjukvården. Att kostnaderna ökatför hälso- ochresurser
andel äldre iålderstniktur med ökaddel förändradstor enav en

sjukdomarna ökar.medför de åldersrelateradebefolkningen attsom
avgörande rolllandvinningar har emellertid spelatMedicinska en mer

ålderssammansättning.befolkningensför kostnadsutvecklingen än
utfallmedför ofta högre kvalitet och bättreMedicinska framsteg mätt
kostnads-livskvalitet till priset avsevärdai överlevnad och men av

befolkningsutvecklingen varitharökningar. För äldreomsorgen mer
Ädelrefonnen betydande delhar emellertidutslagsgivande. Genom en

påverkartill kommunerna, vilketsjukvården för de äldre förts överav
framskrivningama både det gällerde demografiskarelevansen närav

sjukvården i landstingen och kommunernas äldreomsorghälso- och
årinför 2010.



SOU 1996: 163 Sammanfattning 23

Prognoserna det ekonomiska för hälso- och sjukvårdutrymmetom
respektive äldreomsorg säkrare kort sikt på lång sikt. Storlekenär än
på mellan behov och tillgängliga kommer att styrasgapen resurser av
bl.a. de politiska beslut kommer fattas under perioden detatt närsom
gäller skatter, statsbidrag och avgifter i högre gradär ännumen
beroende den samhällsekonomiska utvecklingen. Med bättreav en
samhällsekonomisk tillväxt och lägre arbetslöshet denän antagna
minskar Om utvecklingen går i riktning blirmotsattgapen. gapen
större.

Demograñ, sjuklighet, medicinsk utveckling
och vårdkostnader inför är enligt2010

expertbedömningama

Utvecklingen sjukligheten i befolkningen liksom de möjlig-av nya-
heter den medicinska utvecklingen skapar har betydelse förstorsom -
kraven på för vård och HSU 2000 har tillsammansresurser omsorg.
med flera Sveriges framstående medicinska lagtmest experterav ner

omfattande arbete på analysera de krav påett att resurser som
den demografiska och medicinska utvecklingen såväl vadgenereras av

beträffar de folksjukdomama sjukdomspanoramat i övrigt.stora som
Tyngdpunkten i bedömningama ligger i enlighet med direktiven på
sjukdomar främst drabbar äldre människor.som

Behovet hälso- och sjukvård varierar mellan individer och underav
livscykeln. Hälsan ojämt fördelad i befolkningen och riskenär att
drabbas sjukdom ökar starkt med stigande ålder. Individer medav
kroniska och långvariga sjukdomar har särskilt behovstora av
sjukvård. Det gäller de flesta vad livets slutskede.samma av oss avser

Under kalenderår drygt 10 befolkningen i anspråkett tar procent av
cirka 50 landstingens för hälso- och sjukvård. Detprocent av resurser
gäller kostnader för vården i livet slutskede cirka l procent av-
befolkningen dör varje år vården patienter med eller flerasamt av en-
kroniska sjukdomar eller höftfraktur. Hälso- och sjukvårdskostnadema
för övriga 90 befolkningen handlar i utsträckningprocent storav om
graviditet och förlossningar, förkylning och öroninflammationer, iont

högt blodtryck sårskador, frakturer och förgiñningar.samtryggen,
Ädelreformen har medfört vården i livets slutskede det gälleratt när

de äldsta i utsträckning förts från sjukvården i landstingen tillstor över
kommunernas äldreomsorg. Vården i livets slutskede för drygtsvarar
18 eller 9 miljarder kronor den kommunala äldreomsorgensprocent av

Demensvårdenkostnader. i allt väsentligt kommunernasär numera
Kostnaderna för vården äldre med svår eller måttlig demensansvar. av
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cirkaberäknassjuklighetkombination medofta i motsvaraannan --
Cancer, särskiltför äldreomsorgen.totala kosmademade40 procent av

utsträckningistroke andra sjukdomarslutskede, ochi livets är storsom
inom äldreomsorgen.handtas om

för kommitténsgjorts inomexpertbedömningarDe ramensom
i befolkningensjuklighetentill utvecklingenhänsynarbete samttar av

kostnadsökningarrespektiverationaliseringsmöjligheterde nyasom
ocksåvårdstrukturförändrad Demetoder ochmedicinska targer.en

inom vissa delarnärvarande finnsde brister förhänsyn till avsom
sjukvården.

vården i livetsinklusivede sjukdomarBedömningama tyder att -
hälso- ochandeleni anspråk denslutskede i dag störstatar avsom-

krävakommeräldreomsorgensrespektivesjukvårdens attresurser
medicinska framstegenframtiden.i i Debetydande ävenresurser

ochsjukdomstillståndöverlever akutafler patientermedför alltatt
förbättrad ñrnktionsför-livskvalitet ochmed ökadkroniska sjukdomar

riskerar återin-många patientersamtidigtmåga. innebärDet attatt
någon kroniskytterligareoch drabbasi sjukdomsjukna avsamma

och äldreomsorgenSjukvårdenvård ochsjukdom kräver omsorg.som
inför uppgiftenutsträckning ställasi ökaddärförkommer att taatt

medkroniska sjukdomareller fleraäldre människor medhand enom
sjukdomsförlopp.långa

övrigtsjukdomspanoramat iförändringar iNågra avgörande
Svenska folket har iplaneringsperioden.inträffa underbedöms inte

minskatoch därigenomförbättrat sina levnadsvanoravseendenmånga
gäller detta allt färre,och för tidig död. Främstriskerna for sjukdom att

förbättrats.har ocksåkvinnor, röker. Kostvanomabåde ochmän
i hälsa ökarde sociala skillnadernatrender emellertidOroande är att

lika Er-hälsa inte utvecklasoch kvinnors männens.gynnsamtatt som
redankunskap finnsDanmark och denfarenheterna från omsom

intei Sverige talar förförändringar i riskpanoramatinträffade att man
arbets-hälsoutveckling för given. Den högapositivkan fortsattta en

deinom folkhälsoområdetenligt många företrädarelösheten ettär av
socialasåledes för defolkhälsan. Mycket talarhotet attstörsta mot

samhälletde sociala klyñoma ii hälsa kommer ökaskillnaderna att om
fortsatt hög nivå.arbetslösheten ligger kvar påytterligare ochökar en

medföra ökademedicinsk utveckling bedömsfortsatt dynamiskEn
kirurgiska och läke-behandlingsmetoder, bådekrav Nyaresurser.

tidigarebehandla sjukdomar intedet möjligtmedel, gör att somsom
skonsammaintroduceras liksombehandlingsbara kommer att mervar

indikationema för behandling.behandlingsmetoder vidgar Fram-som
emellertid också billigare ochmedicinsk teknologi medförinom attsteg

effektiva och skaparbehandlingsmetoder mindreeffektiva ersättermer
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förutsättningar för fortsatt strukturomvandling inom sjukvården ochen
äldreomsorgen.

Vårdtidema på sjukhus bedöms fortsätta minska för iatt stort sett
varje sjukdomsgrupp. Patienter i dag sköts i Specialistvård bedömssom
i ökad utsträckning kunna hand inom primärvården och i detas om
särskilda boendeformema i kommunerna. Primärvårds- och sjuk-
husansluten hemsjukvård förväntas expandera slutenvårdens
bekostnad. Den dagkirugiska och dagmedicinska vården bedöms kunna
byggas ytterligare.ut

Sammantaget tyder expertbedömrtingama behovetatt av resurser
för hälso- och sjukvård i landstingssektorn skulle kunna ligga i linje
med vad följer demografisk framskrivning. påKravensom av en

för de äldre bedöms öka vadänresurser mer som genereras av en
demografisk framskrivning. Denna bedömning baseras bl.a. på vissaatt
kroniska sjukdomar ökar vad följer demografiskänmer som av en
framskrivning och det finns bristeri sjukvården, framför allt detatt när
gäller landstingens medicinska insatser i den kommunala sjukvården
och växande köer behöver åtgärdas. ökadeDe resurskraven för desom
äldre bedöms emellertid kunna kraven på föruppvägas attav resurser
åldersgruppen 15-64 kan bli lägre vad följer demogra-än som av en
fisk ñamskxivning. Den bedömningen baseras på de möjligheter tillatt
strukturomvandling och effektivare resursutnyttjande bl.a.ett som ny
medicinsk teknologi tilltasger vara.

Hålso- och sjukvården i landstingen och den kommunala sjukvården
kommunicerande kärl. Utvecklingenär vårdformeröppnamot mer

ställer ökade krav på kvalificerade medicinska insatser och omvårdnad
ikommunernas äldreomsorg. En bättre samverkan mellan kommuner
och landsting och ändamålsenlig resursfördelning kan bidra till atten
de samlade för vård och i landsting och kommunerresurserna omsorg
kan användas effektivare med högre vårdkvalitet resultat. Desom
expertbedömningar gjorts i fråga vården i livets slutskede ochsom om
de sjukdomar drabbar äldre människor tyder på demografiskattsom en
framskrivning kostnaderna för äldreomsorgen underskattar deav
framtida kraven på Resursema och kompetensen för vårdenresurser.
i livets slutskede i kommunerna bristfälliga och behöver förstärkas.är
Vården äldre patienter med kräver ökade i denav cancer resurser
kommunala äldreomsorgen liksom rehabiliteringen patienter medav
stroke och höñfraktur. Demensvården kan också komma krävaatt mer

i kommunerna vad följer demografisk fram-änresurser som av en
skrivning.

Expertbedömningama mycket kvalificerade och sammanfattarär
kunskapsläget det gäller våra vanligast förekommandenär sjukdomar.
Det finns enligt kommittén inget underlag kanannat som ge mer
tillförlitliga hållpunkter för bedömningama de framtida kravenav



SOU 1996: 163Sammanfattning26

dettaoch kommuner. Trotsi landstingoch sjukvårdfor hälso-resurser
visstolkas medbedömningarnasamlade resultatetmåste det enav

befolkningenimellan olikai hälsaPolariseringenförsiktighet. grupper
och arbetslös-ytterligareklyftorna ökarde socialasannoliktökar om

kraven påså fall medförnivå, vilket ipå högkvarheten ligger atten
demografisk framskrivning.följervadblir större än av ensomresurser

utveck-medicinskariktning. Denkan verka ifaktorerAndra motsatt
Medicinska forsknings-svår förutsäga.snabb ochmycketlingen attär

vid ellerbehandlingsmetodereffektivareinnebärgenombrott ensom
sådanaförebyggervaccinerellerfolksjukdomarflera stora som-

framtidakonsekvenser för dekunna fåskullesjukdomar stora-
länderoch i andrai Sverigepågår bådeSådan forskningresurskraven.

inträffaforskningsgenombrott kommeruteslutasdet kan inteoch attatt
verka iforskningsgenombrott kanAndraplaneringsperioden.under

resurskrav.till ökadeoch ledariktningmotsatt
kraven pådämpafolkhälsopolitik skulle kunnaoffensivEn mer

avsedda effekter.insatsernaochför vård geromsorg omresurser
parlamentarisktillkalladecember 1995beslutade iRegeringen att en

till nationellautarbeta förslaguppgift14 medkommitté S 1995: att
för samhälletsvägledandeMålen skallhälsoutvecklingen.mål för vara

hälsoriskerohälsa, minskaförebyggafolkhälsan,for främjainsatser att
sjuklighetñmktionsnedsättning,undvikbarförtida ochförhindrasamt

1996/97: volymprop.budgetpropositionen för 1997och död. Av
kort. Ipåbörjas inomkommerutredningsarbetetframgår4 attatt

sjukvårdssektom harochockså hälso-framhållspropositionen att en
sambandoch klarläggaundersökadet gällerviktig uppgift när att

andraunderlag förhälsorisker förarbetslöshet ochbl.a.mellan att ge
Regeringenfolkhälsoperspektiv.agerandesamhällssektorers ettur

inriktasoch tydligaremåste intensifierasfolkhälsoarbetetframhåller att
befolkning-den delhand riktadei förstastrukturella insatser mot av
HSUuppdraget till 2000hälsoriskema. Iför de störstaär utsatten som
folkhälso-sjukvårdens förochdefiniera hälso-ingår bl.a. att ansvar

samhällssektorer ocholikasamverkan mellanoch hurarbetet överväga
övervägandenredovisa sinaKommitténförbättras.aktörer kan attavser

slut-i anslutning tilluppdragetanledning detoch förslag med av
april 1997.redovisas den lskallbetänkandet, senastsom

framtida kravendegäller bedömningarsvårigheterna detTill när av
bedömahör framför allti kommunernaför sjukvården attresurser

kan kompenserasmån kraven på ökadekvantifiera i vilkenoch resurser
besparingar inomresursutnyttjande och/ellereffektivareettgenom

giftsintälcter-ocksåTill bilden höräldreomsorgen.andra delar att avav
i äldreom-ATP-pensionärer kommerallt flerökar till följd attavna
färre.ATP blir Detandelen pensionärersamtidigt utansomsorgen
ha bättrekommermorgondagens pensionärerförhållandet attatt
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inkomstförhållanden dagens bidrar således i sig till avgifternaän att
kommer lämna något bidrag till finansieringen på längre sikt.störreatt

Strukturomvandling och verksamhetsutveckling

Under de åren har landstingen påbörjat arbete medsenaste ett att
förändra sjukvårdsstrulcturen i genomgripande former tidigare.änmer
Det arbetet fortsätter under kommande och berör alla delar hälso-av
och sjukvården. Förutom fortsatta minskningar antalet vårdplatserav
vid akutsjukhusen förändras fördelningen uppgifter mellan sjuk-av
husen mellan sjukhusen, den specialistvården utanförsamt öppna
sjukhus, primärvården och de särskilda boendeforrnema i kommunerna.

förändringsarbetetI ingår också flödesorienterat utifrånett synsättmer
patientens perspektiv med betoning på vårdkedjor och vårdprogram.

Enligt kommittén fortsatt strukturomvandling och systematiskär en
verksamhetsutveckling med utnyttjande kostnadsbesparande tek-av ny
nologi och bättre informationsförsörjning betydelse för möj-storen av
lighetema använda de samlade effektivare i hälso- ochatt resurserna
sjukvården inför 2000-talet.

Förändringar vårdstrukrurenav

Motiven för förändringar vårdstrukturen uppenbara. Under 1990-ärav
talet har femte vårdplats försvunnit i akutsjukvårdenänmer var
samtidigt antalet akutsjukhus i det oförändrat.närmaste ärsom
Ytterligare vårdplatser kommer försvinna under kommandeatt
samtidigt vården i allt utsträckning i olika formerstörre öppnasom ges
och i patientens hem. konsekvensEn den utvecklingeneget är attav
organisationen den slutna vård blir kvar måste omprövas.av som

Sjukhusvården blir också intensifierad och specialiserad.mer
Rationaliseringsvinster kan uppnås sammanslagningargenom av
kliniker med likartat innehåll och andra uppluckringar klinik-genom av

Centrumbildningar och allvårdsavdelningar.gränser
Kvalitets- och effektivitetsskäl kan motiv för övervägaattvara en

fördelning arbetsuppgifter mellan sjukhus och samverkan iav en
nätverk bland sjukhusen i stället för varje sjukhus erbjuder kom-att ett

Ökadeplett sortiment vårdtjänster. krav ställs också på sådant sam-
arbete de nuvarande landstingsgränsemaöver och starkare regionalen
samordning för uppnå kostnadseffektiv vårdstruktur.att en

Utvecklingen medicinsk teknologi kommer det möjligtgöraattav
vissasprida undersöknings- och behandlingsformeratt till många

sjukhus. Samtidigt ställs krav på dyrbar och behandlingatt apparatur
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säkerhetkvalitet,hänsyn tillmedsjukdomar koncentrerasovanligaav
i ökadmotiveratskäl kan detkostnader. Avoch ut-attvarasamma

Säkerhetuniversitetssjukhusen.mellanprofileringsträckning göra en
koncentrationförhåll skälfrån vissakvalitet anförs ävenoch avsom

för koncentra-skallsjukdomar. Varmindre ovanliga sättasgränserna
i professionen.meningarråder det deladespridningrespektivetion om

spänningökadkan förutsepåExpertbedömningama tyder att enman
decentraliseringrespektivecentraliseringvärdeti bedömningarna avav

biomedicinskutvecklingen inomsnabbaområden.på flera Den
betydelse förkan fåinfonnationstelmologioch inte minstforskning stor

tillnärhetönskemålPatientemasframöver.värderingardessa om
centralisering liksom hän-långt drivenalltförsjukvård talar mot en

del hälso-betydandeförhållandetnärstående.till Det att avensynen
medpatienterbehandlingi anspråk försjukvårdensoch tas avresurser

andrasjukdomsförloppmed långakroniska sjukdomareller flera ären
börEnligt kommitténbedömningama.in ibörfaktorer vägassom

framtidadag denstarkare ikommabehovpatienternas närän
utfonnas.sjukvårdsstrukturen

stordriftsfördelarbedömningarförempiriska underlagetDet avav
vårdenhetertill vissavårdtjänstervissa ärkoncentrera typeratt av

detbegränsningarutländska med defå ochStudiernamycket ärsvagt.
förhållanden. Desvenskaskall tillresultateninnebär översättasnär

produktionskostnadertillgängliga antyder lägstfinnsstudier attsom
specialiserade sjukhus. Dataochmed relativt använtsuppnås stora som

skillnaderkvalitativabristfälliga ochemellertiddessa studieri är
Förutsättningarnafullt beaktats.alternativ har intemellan olika ut

teknologi introducerats.till följdockså kontinuerligtändras att nyav
informationsteknologiutvecklingen inomden snabbaexempelEtt är

betydelsendistansdiagnostik minskartilltelemedicin. Möjlighetenoch
viavårdcentralen kansjukhuset elleravstånd. lillageografiska Detav

akutsjukhuset fåspecialister vidbildöverföring tillinformations- och
möjligheterAndradiagnostik och behandling.kvalificeradhjälp med

ochdistans i hemmetpatientövervakningavanceradäröppnassom
sjukvården.kommunalaboendefonnema i denpå de särskilda

fåinformationsteknologi kan således kommaModern att stor
i ökadPatienten kanframtida vårdstrukturen.för denbetydelse ut-

ochpå närsjukhuset, i hemmettill Specialistvårdsträckning tillgång
samarbetsrutiner,Med förbättradesärskilda boendet.i det gemen-

betydande deltelemedicin börutbildning ochvårdprogram, ensamma
f°artill primärvårdenvård kunna förassjukhusens överöppna somav

ochspecialistkonsultationerinnehåll meddelvis nyttett mer av
lokalt.specialistledd behandling

kommunlaockså angelägen inom denstrukturomvandlingEn är
möjligt dyraså långtinsatseräldreomsorgen ersättersomgenom
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omsorgsfonner med kostnadseffektiva alternativ. Som Kommun-mer
förbundet framhåller handlar det bl.a. öka inslagen flexiblaattom av

olika former dagvård, avlastning, eftervård och reha-resurser som av
bilitering i kombination med utvecklad biståndsbedömning ochen mer
vårdplanering.

Strukturomvandlingen har också kostnadssidaen

Strukturomvandlingen i sjukvården ställer också krav på inve-stora
steringar i personal- och kompetensutveckling liksom kapitalin-
vesteringar. Sjukvårdspersonalen i landsting och kommuner behöver
stöd för utveckla kompetens anpassad till deatt förändradeärny som
arbetsuppgifterna i morgondagens sjukvård.

Ny teknologi och för infonnationsförsörjningsystem ärnya som
andra strategiska inslagnämnts i stmkturomvandlingeni sjukvården,

vilket sin kräver investeringar under de åren.tur stora Inärmaste sam-
manhanget bör framhållas strukturomvandlingen förutsätteratt ävenatt
den kommunala sjukvårdspersonalen förses med modern teknologi och
kunnande inom området. Behovet kunna kommunicera medattav
sjukhus och vårdcentraler och få stöd i vårdbeslut kommer ställaatt
krav på den kommunala hälso- och sjukvården f°ar tillgångatt till det

telemedicinen kan erbjuda till medicinsk konsultation.samtsom
Den strukturomvandling på sikt skall kostrradseffek-som ge en mer

tiv sjukvård kräver således investeringar både i personal och teknologi
på kort sikt för effektiviseringspotentialen skall kunna frigöras.att

Systematisk verksamhetsutveckling

Förutom förändringar sjukvårdsstrukturen krävs åtgärder på radav en
andra områden för öka effektiviteten i resursutnyttjandet.att Kom-
mittén delar Landstingsförbundets bedömning den potenti-störstaatt
alen för åstadkomma kostnadsreduceringaratt med bibehållen eller
högre vårdkvalitet ligger i konsekvent utnyttja kimskap deatt mestom
kostnadseffektiva behandingsmetodema och strukturerna, tillgodogöra
sig kostnadsreducerande teknologi och förbättra infonnationsför-ny
sörjningen utveckla samverkan inom den hälso-samt att och sjukvård

landstingen finansierar och den kommunala hälso- och sjukvården.som
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effektivarepåinförasmetoder bör sättmedicinskaUtvärderade ett
utvecklingenpågåendetidigare. Denstyrninglcraftfullareoch med än

nationellaochkunskapuppdateradpåbaseradvårdprogrammot
samordningengenomförandet liksomunderlättakunnariktlinjer bör

ochhälso-och kommunernaslandstingenivårdnivåerolikamellan
medicinskutvärderingberedning förStatensbl.a.sjukvård. börHär av

roll.aktivspelaSBU kunnametodik meren--
kost-Verksamhetsbeskrivning,föriinvesteringarDe systemstora

landstingmångakvalitetsuppföljningoch ut-nadsredovisning som
fortsattförinstrumentviktigamycketårundervecklat utgör ensenare

meningeni denharLandstingenverksamhetsutveckling.systematisk
deeffekternaoch följaplaneraförutsättningarbättre att avupp

medarbetetgenomförasskall närverksamhetsförändringar ännusom
l980-talet.slutetpåbörjades ikostnadernareduceraatt av

landet. Storakraftigtvarierarbehandlingar överförIndikationema
underutnyttj andeochundvikaföranalyserasbör över-skillnader att av

Även och vårdprogram-riktlinjernationellahär börbehandlingar.olika
baserad påenhetlighetförutsättningar förkunna störrearbete ge

erfarenhet.beprövadochvetenskap
kostnadsbesparande. Fortsatti regelsjukvårdenkvalitet iGod är

sjukvårds-angelägendärförkvalitetsutveckling ävensatsning är av
fimgeran-åstadkommamedpågående arbetetskäl.ekonomiska Det att

kimskapsöversiktermedarbeteSocialstyrelsensochkvalitetsregisterde
detfrågagäller isammanhanget. Deti det härcentralt omär samma

Spri, vårdperso-Socialstyrelsen,kvalitetsutvecklingmedarbete som
Sombedriver.självalandstingenochyrkesorganisationernalens egna

dettillbidragcentraltLandstingsförbundetframhålls är annatettav
medlagstiftningenförändradedenutvecklingsarbetetsystematiska

lagstiftningskett bl.a.vårdgivare,kravskärpta mot nygenom ensom
tillsynen.det gällernär

uppfölj-systematiskvikt vidökadläggaockså angelägetDet attär
kunskapdentillochomvårdnadenieffektivitetenning ta somvaraav

påförsummatshittillsnågotvårdforskningen,inomvuxit framhar som
villHäroch kommuner.landstingisjukvården bådehåll imånga

kommunalaförhållandet dendetunderstrykasärskiltkommittén attatt
för desjukvårdendelbetydandeförsjukvården avenansvararnumera

förhittillskommunerna änkrav störreställeräldre etttaratt ansvar
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kunskapsuppbyggnaden området liksom möjligheterna följaatt
och den kunskap kommeromsätta forskningen i denutsom av
kommunala sjukvården.

Kommitténs bedömning möjligheternaav
sluta mellan behov ochatt gapet resurser

stmkturomvandling ochgenom
verksamhetsutveckling

Gapen mellan behov och betydande inför sekelskiftet.ärresurser
Kommittén bedömningen det fortfarandegör finns möjligheteratt att

ökade behov vårdmöta och effektivareettav omsorg genom
resursutnyttjande både i landsting och kommuner vårdensutan att
kvalitet och tillgänglighet försämras. En strategisk fråga på kort sikt är
emellertid i vilken utsträckning sådana åtgärder kan kompensera
effekterna de kostnadsminskningar krävs före sekelskiftet förav som

uppnå balans i kommunernas och landstingensatt ekonomi år 1999
respektive 2000 i enlighet med de övererenskommelser träffatssom
mellan regeringen och de båda kommunförbunden. Efter sekelskiftet

frågan i vilken utsträckning sådanaär åtgärder kan bidra till ökadeatt
behov kan tillgodoses inom för intäktsutvecklingen i kommunerramen
och landsting.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården under 1990-talets första
hälft har Ädelformen,varit mycket omdanande. Den präglas bl.a. av

medförde genomgripande strukturell förändring sjukvårdensom en av
och skapade betydande potential till produktivitetsförbättringaren
inom akutsjukvården, potential landstingen också tagit tillen som vara.
Flera andra refonner både nationell och lokal nivå i kombination
med administrativt fömyelsearbete och teknologiutveckling har verkat
i riktningsamma

Kommittén utvecklingen under den första hälftenatt 1990-anser av
talet måste betraktas unik. Det således inte realistisktär räknaattsom
med vårdplatsneddragningen kan bli likaatt omfattande under
kommande år eller produktiviteten kommer kunna ökaatt iatt samma
takt. För det talar bl.a. det finns teckenattsenare attnumera
produktiviteten minskar både i sjukvården och i äldreomsorgen. Under
kommande år krävs andra åtgärder kostnaderna skalltyper av om
kunna minskas vårdens kvalitet och tillgänglighetutan att minskas. Det
arbetet måste i högre grad tidigare inriktas påän öka den samladeatt
effektiviteten i hälso och sjukvården och äldreomsorgen.
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slutamöjligtteoretisktbedömning detkommitténs attEnligt är en
2000-taletinförochbehovmellandelbetydande gapet resurserav
Systema-struktur.och inresjukvårdensförändringar yttreavgenom

i praxisvariationerdeharmoniserapåsikteanalysertiska atttarsom
andrasjukvårdendelaralla ärredovisade inom ifinns stort sett avsom

förändringarbl.a. rörhandlarDetslutaföråtgärder gapet. somatt om
indi-rutiner,praxis,beslutsfattandet;medicinskai detkärnanälva

vårdprograrnarbete,behandlingstraditioner,behandling,förkationer
för-Sådanapatientflödenanalysergrundad på etc.samordning av

bådefrånmedverkanochgradi högändringar förutsätter engagemang
tillangelägetsåledesomvårdnadspersonal. Det att taoch ärläkare vara

yrkesgrupperolikaeffektiviseringochmed internarbetedet extern som
sig.försådant arbetefåttharKommittén presenteratinitierat.vårdeni
detverksamhetsutvecklingunderstrykasamtidigtVi vill att av

kansiktpå kort Däremotresultatochframplanerasinte kanslaget ge
ståndtillkommerarbetesådantstödjaolika sätt att ett genomman

utvecklinguppföljning och"arenor" förochstrukturertillhandahållaatt
svårig-införödmjukskälsåledesfinnsverksamheten. Det att varaav

kost-tillförhoppningarallt förknyta storaoch inteheterna stora
sikt.på kortsärskiltnadsbesparingar,

Ädelreformen medfördeerinra attockså skälfinnsDet attatt om
medicinska insatserblandningfrånrenodlatslandstingens avenansvar

medicinskarenodladeomvårdnadallmänspecifik och motsamt mer
omvårdnaden,delbetydandeomvårdnad. Enspecifikochinsatser av

Enligttill kommunerna.förtsharoch allmänna,specifikabåde den över
teknologimedicinskinflödetbl.a.skaparbedömningkommitténs av ny

denieffektiviseringarytterligareförförutsättningargodasärskilt
deinteFörutsättningarnafinansierar. ärlandstingensjukvård som

i kommunerna,sjukvårdenomvårdnadsintensiva ävendeni omsamma
bl.a.omvårdnadsarbeteteffektiviseramöjligheterfinns godadet att

vårdforskningen.frånresultathjälpmed av
kostnadsneddrag-punktvid vilkensvårt bedömamycketDet attär

frågakänsligsärskiltförsärnringar. Enoacceptablatilllederningarna
livetsvården iliksompatienterkroniskt sjukaochgamlavårdenrör av

planeri sinalandstingensKommittén kan konstateraslutskede. att
såsådana formerskall ske iomstruktureringenframhållersärskilt att

vårdbehovfå sinaskall kunnasjukakronisktsvårtäldre ochatt
strukturomvand-denSamtidigt dettillgodosedda. attvärt noteraär att

harsjukvårdendelargrad dei högplanerasling rör somavsom
medicin-påAntalet platsersjuka.kronisktgamla ochföransvaret
dagvård,ochkraftigtminskafortsätter ersättsklinkema att av

ochrehablilitering i hemmetsjukhusanslutenellerprimärvårds- annan
andrastrokedrabbade ochRehabiliteringenhemsjukvård.avancerad av

slutskede flyttaslivetsvården iliksommänniskorsjuka gamlakroniskt
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i ökad utsträckning från sjukhusen till hemmet och de särskildaut
boendeforrnema i kommunerna.

Den omstrukturering genomförs eller planeras i flera landstingsom
betydligt genomgripande vadär förutsätts i de tidigareänmer som

redovisade expertbedömningarna. Bl.a. minskar antalet vårdplatser på
akutsjukhusen betydligt Det bör vidare framhållas att expert-mer.
bedömningama bygger på minskningen antalet vårdplatser iatt av
akutsjukvården kompenseras vissa resursförstärkningar i dengenom

vården, framför allt i olika former dagvårdöppna och i primärvår-av
den, for verksamheten skall kunna bedrivas med oförändad kvalitet.att
Resursforstärlmingar förutsätts också i de särskilda boendeformema i
kommunerna bl.a. det gäller vården i livets slutskede. De resursför-när
stärkningar planeras inte alls den omfattningär expert-som av som
bedömningarna förutsätter. Detta skall bl.a. bakgrund detmot attses av
redan i dag finns brister det gäller de medicinska insatserna förnär
svårt sjuka och döende äldre patienter i landsting och kommuner och att

växande del omvårdnaden beroende anhörigas ochär när-en av av
ståendes insatser.

Kommittén observerar landsting och kommuner vidtar deatt
åtgärder krävs för åstadkomma de kostnadsminskningarattsom som
följer balanskraven och detta på många håll kräver betydande ochattav
snabba verksamhetsförändringar. Enligt kommittén finns det emellertid
skäl för nedskärningarna kan medföra betydande kvalitets-att attvarna
förluster det gäller vården gamla ochnär kroniskt sjuka deav om
genomförs i den takt och den omfattning det fråga i fleraärsom om
landsting och kommuner.

Det vidare utomordentligt angeläget hälso-är och sjukvården ochatt
äldreomsorgen utvecklas på sådant allmänhetens förtroendeett sätt att
för verksamheten inte sviktar i grundläggande hänseenden. Få områden

så breda befolkningen sjukvård ochengagerar grupper av som
äldreomsorg eftersom sä många berörs antingen direkt patientersom-
eller eller indirekt anhöriga till någon sjukomsorgstagare ärsom som-
och i behov vård och Det därför inte förvånandeär attav omsorg. oron
för nedskärningarna i sjukvården och äldreomsorgen breder sig ochut

växande i den allmänna debatten.tar ett I opinionsundersök-utrymme
ningar finner ofta många vår i internationelltatt trots ettman -
perspektiv höga skattenivå bereddaär högreatt acceptera t.o.m.-
skattetryck går till sjukvård och äldreomsorg.vet attom man pengarna

Enligt kommittén grundförutsättning för kunnaär erbjudaatten en
god hälso- och sjukvård på lika villkor för alla i nuvarande system att
vården finansieras solidariskt och i huvudsak skatter och attgenom
tillgängliga fördelas rättvist och efter behov, något ocksåresurser som
läggs fast regeringen i direktiven. En fortsatt solidarisk finansieringav
förutsätter emellertid sektorn kan bibehålla och utveckla denatt
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ochvårdenförtroendestarkatrovärdighet och det omsorgen avsom
vårdupplever denmänniskorbefolkningen. Omtradition har hos att

förbeslutatdemokratiska formersamhället i äroch omomsorg som
den be-ofrånkomligtkvalitet detdåligoch förotillräcklig attärav

kommerresursstarkaframför allt hosfinns,talningsvilja grupper,som
sjuk-förprivatñnansierade lösningarformervia olikakanaliserasatt av

sjukvårdtilläggsförsälqingar förprivatabl.a.ochvård genomomsorg,
sparande förmedkombineraspensionsförsäloingarprivataoch ettsom

privatfmansieradeframväxtenförutsesVidarevård och avomsorg.
erbjuda servicekanseniorboendeolika formersparfonner för somav

vård ochojämlikriskerarförlängningen attoch I man enomsorg.
Viljanundermineras.finansieringensolidariskagrundvalen för den att
skatt tillbetalaallt innebärdetuppoffringarde atttrotsgöra som
påverkasallvarligt kommanämligenkansjukvård och äldreomsorg att

ochsjukvårds-betala privatamåstesamtidigtnegativt om man
förabsoluttroligen ingenfinnsäldreomsorgsförsälcringar. Det gräns

bedömningEnligt kommitténsinträffar.legitimitetslcrissådannär en
ochhotandelegitimitetslcris t.ex.ligger närnära stora grupperomen

organisationereller andrafackligasina arbetsgivare, attansergenom
medlemmar.försäkringar för sinatecknamotivdet finns att

hälso- ochförkravende framtidaBedömningama resurserav
sjukvår-ochför hälso-förutsättningarnaockså beaktasjukvård måste

ochmedicinsk forskningSvenskperspektiv.längreutveckling idens ett
framskjuteninternationellthaltsjukvård har längesvensk hälso- och en

har lämnatlandstingentill dettaförklaringposition. En ettär att
kontinuerligutvecklingsarbete,ochför forsknings-betydande utrymme

detkommittén finnsEnligtkvalitetssäkring.kompetensutveckling och
minska tillkommerinsatserför sådanarisk för attutrymmetatten

prioritering kansådandirekt patientarbete. Enförmån för varasynas
resursknapphetentilltagandetill denkort sikt med hänsynmotiverad på

kompetensutveck-kunskaps- ochallvarliga risker förmedförakanmen
har,på längre sikt. Kommunernalingen nämnts, ett mot-som nyss

omvård-gällerdetkunskapsuppbyggnadenförsvarande näransvar
sjukvården.i den kommunalanaden

forskningspolitiskaregeringen i sinsammanhanget börI nämnas att
föreslåroch samhällel996/97:5 Forskningproposition prop. att

bestämmelsemedsjukvårdslagen kompletterasochhälso- somen
och utvecklings-forsknings-för klinisktlandstingenspreciserar ansvar

motsvarandefåföreslåsFoU.arbete Kommunerna ett ansvar
för.de harsjukvårdenden dellandstingens inom ansvarsomav

folkhälsoforskningen.omfattarSjukvårdshuvudmännens ävenansvar
i del-förslag från HSU 2000i huvudsak påbyggerPropositionen

för kliniskt132 LandstingensSOUbetänkandet 1994: ansvar
direktivenskall enligtutvecklingsarbete. HSU 2000ochforsknings-
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behandla ñågan ansvarsfördelningen mellan och sjukvårds-statenom
huvudmännen i fråga finansieringen vårdforskningen. Kommit-om av
tén redovisa sina överväganden och förslag med anledningattavser av
det uppdraget i slutbetänkandet, skall redovisas den l aprilsenastsom

997.l
Till bilden hör också de ekonomiska restriktionema i baskalkylenatt

utgår från "genomsnittslandstingets" hälso- och sjukvård respektive
"genornsnittskommunens" äldreomsorg. verklighetenI varierar de eko-
nomiska förutsättningarna mellan olika landsting respektive olika
kommuner. Några kommuner och landsting har redan genomfört
betydande nedragningar och behöver endast mindre neddragningargöra
för klara balanskravet till år 1999 respektive år 2000. Andra ståratt
inför minskningar konsumtionsvolymen betydligtär större änav som
vad följer kommitténs baskalkyler. svårigheterna attsom av anpassa
konsumtionsvolymen till de samhällsekonomiska restriktionema
varierar således kraftigt på kort sikt, dvs. före sekelskiftet.

Det utj ämningsystem för kommuner och landsting träddenya som
i kraft år 1996 påverkar också de ekonomiska förutsättningarna.
Systemet syftar till långsiktigt kommuner respektive landstingatt ge
likvärdiga ekonomiska förutsättningar bedriva sin verksamhet,att
vilket sker utjämning för skillnader i skatteinkomster ochgenom en
strukturella kostnadsskillnader. Systemet innebär omfördelningen av
inkomster och införs successivt under period år.8 En delen om
kommuner och landsting får minskade intäkter i det systemetsom nya
ställs, införandereglema, inför anpassningsproblemtrots olikaav
omfattning. Många dessa har haft relativt höga statsbidrag i detsettav
tidigare och utgår därför från högre kostnadsnivå desystemet nären
måste sin ekonomi till de förutsättningarna.anpassa nya

Enligt kommittén det mycket svårt åstadkomma kostnads-är att
minskningar i den takt och omfattning landstingmånga ochsom
kommuner i färd med genomföra för klara balanskravenär att att utan

det leder till målen för hälso- och sjukvården respektive äldre-att att
äventyras.omsorgen

Kommittén således bedömningen det integör realistisktatt är att
förlita sig på problemet med de växande mellan behov ochatt gapen

före sekelskiftet skall kunna lösas enbart organisato-resurser genom
riska förändringar och verksamhetsutveckling förutsättningar-även om

varierar mellan olika landsting respektive olika kommuner. Sådanana
åtgärder nödvändiga inte tillräckliga förär lösa hälso- ochattmen
sjukvårdens och äldreomsorgens finansieringsproblem på kort sikt om
kvaliteten i verksamheten skall kunna upprätthållas. Det förändrings-
arbete krävs under kommande har långsiktig karaktär ochsom en
kräver långsiktigt uthållig strategi.en
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sarnhälls-deni hög gradsekelskiftet bestämsefterUtvecklingen av
ekonomiska förutsätt-deoch de beslututvecklingenekonomiska om

fattar.regering och riksdagoch landstingkommunerningarna för som
fmansieringsproblemenmedförutvecklingendemografiska ärDen att

hälso- ochför denäldreomsorgenlång sikt förbetydligt på änstörre
finansierar.landstingensjukvård som

mellan behovslutaMöjligheterna gapetatt

resurstillskottoch resurser genom

Inledning

fattarriksdagenbeakta de beslutdirektivenskall enligtHSU 2000 som
verksam-skattefmansieradförsamhällsekonomiskadet utrymmetom

uppgiftenuppdraget såhar tolkatKommitténshet. är attatt

ochför hälso-kraven påde framtidabedömninggöra resurseraven-
sjukvård,

intäktsutveck-till denbedömning i relationdennaresultatetsätta av-
samhällsekono-följer denlandstingochling i kommuner avsom

kom-förutsättningar förekonomiskautvecklingen och demiska
fastriksdagen läggermunsektom samtsom

sjukvår-hälso- ochkonsekvenserna förbedömningredovisa aven-
utvecklaskonsumtionsvolymenrespektive äldreomsorgenden om

förutsättningar.ekonomiskai enlighet med dessa

verksamhetenoffentligaför denövergripandeStaten har det ansvaret
förfogande förinstrument tilloch måste hasamhällsekonominoch att

genomgripandetill detta Denmed hänsynkunna meststyra ansvar.
takinförandetbudgetprocessenden statligaförändringen är ettavav

inflytandenågot direktinteutgifterna. Statenför de offentliga utövar
kommunsektom.offentliga utgiftstaketdel detdenöver som avserav
förutsättningar-ekonomiskaallmännapåverkan via deskerDäremot en

harverksamheten. Statenkommunaladenoch lagregleringen avna
rimliga ekono-tillförsäkraskommunsektomförsåledes attett ansvar

förutsättningar.planeringsmässigamiska och
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Kommittén kan konstatera den överenskommelse träffatsatt som
mellan regeringen och de både kommunförbunden inte medger något

varken för höjda skatter eller höjda statsbidrag på kort sikt,utrymme
dvs. 1998. En restriktion på kort sikt kommuner ocht.o.m. är attarman
landsting har åtagit sig verka för i möjligaste mån undvikaatt att att

fast anställd personal. harParterna vidare kommitsäga överensupp om
skall införa lagstadgat balanskrav för kommunerna åratt staten ett

1999 och för landstingen 2000.
Regeringen har nyligen överlämnat förslag prop. 1995/96:2l3ett

syftar till motverka kommunala skattehöjningar 1997 ochattsom
1998. Regeringen kommer vidare under hösten 1996 överlämnaatt en
proposition till riksdagen innehåller lagförslag rörande kravsom
ekonomisk balans i kommuner och landsting.

Utrymmet för skattehöjningar begränsat på sikt. Regeringenär även
konstaterar i budgetpropositionen för år prop.1997 19967l997:l,
volym 1 det knappast kommer möjligt genomföraatt att att annatvara

marginella förändringar det totala skatteutttaget framöver.än av
Däremot kan del justeringar och omfördelningar mellan olika skatteren
aktualiseras, bl.a. bakgrund den fortgående internationalisering-mot av

Önskemålden svenska ekonomin. ökad rniljörelatereringen av om en
skattessystemet kan också motivera förskjutningar i skatteuttaget.av
Såväl i överenskommelsen mellan och de både kommun-staten

förbunden i års1996 ekonomiska värproprosition prop.som
1995/96: 150 framhölls den verksamhet kommuner ochatt som
landsting bedriver utomordentligt människorsbetydelse förär storav
välfärd. Verksamheter barnomsorg, skola, sjukvård och äldreom-som

måste därför och utvecklas i ekonomisktvärnas ansträngdävensorg en
situation. Regeringens principiella grundsyn de offentligaär att
verksamheterna i kommuner och landsting skall prioriteras framför
transfereringar och statlig verksamhet. Det statsfmansiella läget var
emellertid våren 1996 enligt regeringen alltjämt så allvarligt refonn-att

under de åren mycket begränsat.utrymmet I den mån detnärmaste är
finns något sådant måste de i första hand gåutrymme, extra resurserna
till förbättringar vården, och utbildningen.av omsorgen

Regeringen betydligt optimistisk bedömninggör i budget-en mer
propositionen för år volym1997 Saneringen de offentligaav
finanserna har gått snabbare vad förutspåddes i vårpropositio-än som

De förbättrade offentliga finanserna skapar enligt regeringennen. en
handlingsñihet framgent vadstörre har varit fallet under deän som

årens saneringsarbete. Det kommer därför möjligtsenaste att attvara
vissa fördelningspolitisktöverväga prioriterade insatser under de

kommande åren förutsatt de ansvarsfullt finansierade. Regering-äratt
uttrycker vidare med hänvisning till det pågående arbetet i HSUen -

2000 det ökade antalet äldre i befolkningenöver kan leda tillattoro-
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såvälinomöverstigakan kommai framtidenbehoven att resursernaatt
Detäldreomsorg.kommunernasoch sjukvårdhälso-landstingens som

åtgärderskälregeringenenligtbakgrunden övervägadenfinns attmot
utgifts-volymresursbehoveventuellaförberedskapoch ha mötaatt

avsiktförregeringen harframgår snarast9. Vidare attområde att
HSUdetöverväganden eftermed sinariksdagentill attåterkomma

sjukvårdensochhälso-delbetänkandesitthar överlämnat2000 om
resursbehov.

förbakgrundenden utrymmetKommittén konstaterar attmot
och äldreomsorgsjukvårdochHälso-har begränsats.skattehöjningar

framförprioriterasskallregeringenenligtområdensamtidigtär som
kravensåledesbetyderverksamhet. Detstatligtransfereringar och att

måstehandsjukvård i förstaoch mötasför hälso-på ökade resurser
offentligaandrainomomprioriteringaroch ut-omprövningargenom

statligtransfereringar ochgällerhand detförstagiftsområden i när
hälso-2000,HSUsakensligger i ärverksamhet. Det attnatur ensom

föreslå vilkaeller skallvarken kan ompröv-sjukvårdsutredning,och
detliggerskälbör ske. Avomprioriteringarningar eller sammasom

ekonomiskaförändringar denföreslåmandatkommitténsutanför att av
det gällerkan behövaavvägningarpolitiken. De göras när trans-som

ipolitikenekonomiskaverksamhet liksom denstatligochfereringar
nationellbedömningsamladförinommåste görasstort ramen en

sinriksdag. HSU 2000regering ochochnivå prövas somserav
denbedömning isamladeför dennalämna underlaguppgiftprimära att

och äldreomsorgen.sjukvårdenhälso- ochdel rörsom
ställnings-kommanderiksdagensregeringens ochforSom underlag

finanseringoch äldreomsorgenssjukvårdenshälso- ochtaganden till
harområdeninom någrabedömningarkommittén sinaredovisar som

sjukvårdochhälso-förökamöjligheternabetydelse för att resurserna
behandlas.ande frågorFöljoch äldreomsorg.

landstingsektomrespektivekommun-Qmprövningar inom-
avgiftsfmansieringOkad-

socialförsäkringenSamverkan med-

skallsjukvårdenochfast hälso-direktiv läggskommitténsI att
iingår inteskatter. Deti huvudsakochfinansieras gemensamt genom

nuvarandetill denalternativnågrauppdragkommitténs övervägaatt
bakgrundemellertidKommittén harskattefinansieringen. mot av

och äldreomsorgensjukvårdenhälso- ochfmansieringsproblem inom
andrafinns någradetstenarna" och"vända påändå valt prövaatt om

komplement till dagensskulle kunnafinansieringskällor utgörasom
lösningar.olikanackdelar medredovisa för- ochskattefinansiering och

ställningtagitinte harunderstrykas kommitténemellertidbörDet att
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för något de alternativ diskuteras. Redovisningen i avsnitt skallav som
underlag för den fortsatta diskussionsnarast hälso-ett ochses som om

sjukvårdens och äldreomsorgens finansiering.

Omprioriteringar inom kommun-

respektive landstingssektom

tidigareDe redovisade baskalkylema för hälso- och sjukvården i
landstingen respektive äldeomsorgen i kommunerna bygger dessaatt
verksamheter behåller sin relativa andelar landstingens respektiveav
kommunernas totala verksamheter.

Inom landstingssektom hälso- och sjukvården för cirka 80svarar
kostnaderna. Kollektivtrafiken förprocent 6,5, utbildningenav svarar

för och4,5 den centrala administrationen för 3,5 kostnader-procent av
Den sociala verksamheten, satsningama på fritid och kulturna. samt

andra frivilliga verksamheter i anspråk cirka 5 landsting-tar procent av
samlade tillFram år 2010 kommer ungdomarna i åldernens resurser.

l6-l8 år öka med cirka 20 vilket i sinatt medför trycketprocent, tur att
på vårdhögskolan ökar. Av bl.a miljöskäl det också troligtär att
satsningama kollektivtrafik kommer öka under planeringsperio-att
den.

Äldreomsorgen för cirka 23 kommunernasprocentsvarar av
samlade och tillsammans med barnomsorg ochtar skola iresurser

Övrigaanspråk drygt 60 de totala kostnadena. obligatoriskaprocent av
verksamheter individ- och familjeomsorg, miljö- och hälsoskydd samt

myndighetsutövning för drygt 20annan sammantaget procentsvarar
kostnaderna.av
De frivilliga verksamhetema fritid och kultur 6%, komvux 5 %,-

kommunikationer 4% och satsningar på arbete och näringsliv 2%
17tar sammantaget procent av resurserna.-

demografiskaDen utvecklingen innebär kravenatt resurser
kommer öka inom alla verksamheteratt vad beträffar bamom-utom-

verksamhetema framledes bedrivsäven på ochsorgen om sättsamma-
till kostnad idag, figursamma som se
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resursanspråkenpå inominverkanutvecklingensdemografiska4 DenFigur
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innebärutvecklingendemografiskadenNettoeffekten att resursan-av
kronor,miljardercirka 15öka medberäknasspråken i kommunerna se

tabell

på ytterligereutvecklingendemografiskadenställerTabell Vilka krav1
till kommunernaresurser

jämfört med 1994årMiljarder kronor, år 2010

4,0Barnomsorg -
4,3Grundskola +
0,9Gymnasieskola +

Äldreomsorg 10,0+
Övrig 4,1verksamhet +

15,3Totalt +

och SCB:sbefolkningsprognosbasis SCB:sberäkning påKällor: Egen av
räkenskapssammandrag for kommunerna
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för individ- och familjeomsorgenbilden hör också kostnadernaTill att
kostnaderna för socialbidrag ökar,beräknas öka till följd attav

ocksåsikt. rådande arbetsmarknadsläge denåtminstone på kort I anses
näringsbefrämjande åtgärdervuxenutbildningen liksomkommunala

prioriterade områden.som
möjligheternaligger utanför kommitténs uppdrag bedömaDet att

kommunala utgiftsområden.effektivisera alternativt andraomprövaatt
understryka de samhällsekonomiskaKommittén vill emellertid att

skattefmansierad verksamhet skärper kraven pårestiiktionema för ett
liksomeffektivare resursutnyttjande inom all offentlig verksamhet

möjligheteromprövningar och omprioriteringar. Självfallet skall de
och äldreomsorgenfinns tillföra hälso- och sjukvården ytter-attsom

inom andraeffektiviseringar och omprövningarligare resurser genom
till påobligatoriska kommunala verksamhetsområden Kraventas vara.

också skärpas i syfteomprövningar frivillig verksamhet bör attav
kämverksamheter.for landstingens och kommunernasvärna resurserna

varit1990-talets första hälft har kostnadsneddragningamaUnder
kommunalamindre inom äldreomsorgen inom flertalet andraän

Äldreomsorgen prioriterad.verksamhetsområden. har således varit
möjligheterKommunförbundets bedömning det finns vissaär att att

kommunalaprioritera äldreomsorgen och skolan framför andra
under kommande år under förutsättningverksamheter på liknande sätt

socialbidragen inte ökar kraftigt. Kommittén kan konstatera attatt en
behov ochsådan prioritering skulle innebära mellanatt gapeten

äldreom-för äldreomsorg krymper något jämfört medresurser om
behåller relativa andel den kommunala verksamheten.sin Ensorgen av

prioritering sjukvård framför andra verksamheter imotsvarande av
landstingen motsvarande effekter i fråga mellan behovgapetger om
och för hälso- och sjukvården i landstingen.resurser

bild kommittén har den samlade verksamheten i kommuner-Den av
tyder på det knappast troligt de omprioriteringarär är göraatt attna

skulle krävas för lösa äldreomsorgens fmansieringsproblemattsom
genomgripande omprövningar kommunala åtaganden.andrautan av

också starkt understryka ansträngdaKommittén vill risken för denatt
situationen i kommunerna tagit allt flerföröver ansvaret tungasom-
och svårlösta välfärdspolitiska uppgifter kan komma medföraatt att-
äldreomsorgen undan andra kommunala åtaganden.trängs av
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Ökad avgiftsñnansiering

för hälso- ochkostnaderlandstingensandelPatientavgiftemas av
Avgiftemastill cirkatandvård uppgår 2exklusivesjukvård procent.

ioch handikappomsorgenäldre-kostnaderna förde totalaandel av
cirkauppgår till 8kommunerna procent.

läke-samladingår bl.a.uppdragHSU:s översynI göraatt aven
sjukvård ihögkostnadsskyddet förinklusivemedelsförmånen öppen

delbetänkandetidigarehar iKommitténläkemedel.vård och ett
nuvarandeföreslagit det122 Reform påSOU 1995: attrecept

läkemedel reforme-ochi vårdfor sjukvårdhögkostnadsskyddet öppen
läkemedelsubventionema föroffentligadeinnebärFörslaget attras.

i huvudsak förskostnadermiljard kronor,minskas med lnärmare som
utgångspunkt förviktigavgifter. Enformpatienterna itillöver av

sjukvårdbehovmedskyddaemellertidförslaget storaär att avpersoner
föreslåsutformningdenkostnaderläkemedel högaoch mot somgenom

gkostnadsskyddet. För-läkemedel och höförsubventionssystemetav
riktas till dehögre gradsubventionema iinnebärslaget att grupper som

överlämnade iRegeringenläkemedelkostnaderna förhar de högsta
Läkemedelsförmå-1996/97:27prop.propositionseptember 1996 en

i huvudsakriksdagentillläkmedelsförsörjningoch somm.m.ner
Kommitténs be-delbetänkande.kommitténsipå förslagenbygger

offentliga tillkostnadsöverföringar från detytterligaredömning är att
risker för männi-allvarligaskulle medföramedborgarnaenskildade att

ekonomiska skäl.och läkemedelfrån sjukvårdavstårskor av
och handikappomsorgavgifter för äldre-Kommunernas rätt utatt ta

service till vissastöd ochSoL, lagensocialtjänstlagenireglereras om
HSL.sjukvårdslagen Deoch hälso- ochLSSfunktionshindrade
vård enligtavgiftsfria. Föri principenligt LSSbeviljasinsatser ärsom

inkomst-fårdock inteavgifter,kommunernaHSL får utta varasom
inteHSL f°ar tillsammansenligt SoL ochAvgifternadifferentierade.

medel för sinatillräckligaenskilde förbehållsdenstörre än attvara
personliga behov.

uppdrag.utanför kommitténsliggeräldreomsorgenAvgifterna för
diskuteratsharinom äldreomsorgenavgifternaKommittén noterar att

hemställtnyligenUtskottet harSocialutskott.Riksdagensi att
börlämpligtkänna denregeringen tillriksdagen sättattger

effekteroch derasinom äldreomsorgenbl.a. avgifternaöverväga
det finnsockså bedömningenSoU 7. HSU 20001996/97: ettgör att

initiativ tillregeringenoch förordarsådant behov översynatt tar en av
inom äldreomsorgen.avgiftssystemet

avgiftsnivåerskillnaderna imycketinte minst deproblem,De stora
uppföljningSocialstyrelsensredovisas imellan kommunerna, avsom
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avgifterna inom äldreomsorgen enligt kommittén starkt motiv förär ett
sådan översyn.en
Finansieringsproblemen inom äldreomsorgen, särskilt längre sikt,

Enligt kommittén bör detär möjligtett annat. pröva är attman om
utforma avgiftssystem där avgifterna lämnar bidrag tillett störreett
finansieringen framöver. Kommittén väl medveten inkomst-är attom
förhållandena hos dagens äldreomsorgstagare begränsar förutrymmet
avgiñshöjningar. Utrymmet ökar emellertid i takt med allt fler äldreatt
får högre inkomster.

Det kan också finnas skäl vilka tjänster skallövervägaatt som
tillhandahållas inom äldreomsorgen. Under år har det skettsenare en
kraftig koncentration tillgängliga inom äldreomsorgen tillav resurser
dem behöver vård och Den utvecklingen bedömsmestsom omsorg.
fortsätta under kommande led i besparingarna inom äldre-ettsom

Enligt kommittén kan finnasdet skäl detprövaatt äromsorgen. om
möjligt lägga renodlade utanför äldreomsorgen. Enatt serviceinsatser
sådan lösning skulle innebära den enbart behöver hjälp medatt som
städning och service inte skulle kunna få sådana tjänster inomannan
äldreomsorgen. På så skulle hemtjänsten avlastas vissa uppgiftersätt
och kunna koncentrera sina insatser på omvård-medomsorgstagare
nadsbehov. sådanEn avgränsning äldreomsorgens uppgifter skulleav
i praktiken innebära den praxis i praktiken tillämpas i Heraatt som
kommuner i dag formaliseras.

Kommittén vill emellertid framhålla serviceinsatser viktiga föräratt
äldre människors välfärd och trygghet. redanDet i dag problemär ett

växande andel äldre blir beroende eller anhörigas insatseratt en av egna
eller helt ställda de inte har råd anlita privata städfirmor.attom- -

Den pågående utvecklingen i kommunerna därför problematisk iär ett
vålfärdsperspektiv. Problemet blir självfallet äldreomsorgenstörre om
inte skall tillhandahålla renodlade serviceinsatser framöver. Enligt
kommittén bör det därför ingå i service iöversynen övervägaatt om
hemmet till äldre människor kan subventioneras i former bidrarsom
till sådana tjänster i ökad utsträckning kan inom den privataatt ges
tjänstesektom. Frågan i vilka fonner skall kunna stöd tillstatenom ge
privata tjänster, bl.a. inom hushållssektom, behandlades regeringenav
i den sysselsättningspolititiska propositionen prop. 1995/ 1996:222

1996. Av propositionen framgår regeringen har för avsiktattsommaren
reglerna för anlitande tjänster ochöver vilken roll privat-att se av

tjänster har i samhällsekonomin. I uppdraget kommer ocksåpersoners
ingå förslag till regeländringar skulle stimuleraatt utbudatt ge som av

och efterfrågan på tjänster. Enligt kommittén bör i detman samman-
hanget särskilt uppmärksamma de äldres behov hjälp med städning,av

och service i hemmet.tvätt annan
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kandetmedvetenkommitténframhållasSlutligen bör är attatt om
respek-omvårdnadsbehovmellanavgränsningdensvårt göraattvara

frågan måstehär fråga Dendetservioebehovrenodlade ärtive om.som
i föreslagnauppmärksamhet densärskild översynen.därför ägnas

socialförsäkringenmedSamverkan

sjukvårds-effektivabetydelsenframhållsdirektivkommitténsI av
yrkesverksamiförsjukfrånvaronbegränsaförinsatser att personer

kostnader isamhällsekonomiskaökademotverkaförålder, bl.a. att
bör, enligtKommitténproduktion.minskadsjukpenning ochform av

samhällsekono-sektorsövergripandesådanahurdirektiven, överväga
sjukvårdsplaneringen.iintegreraskanbedömningarmiska

resursknapphetentilltagandekan denbedömningkommitténsEnligt
utgifterna inomåterverkningar försjukvården fåochhälso-inom

och kapacitetentillgängligheten begränsassjukförsäkringen t.ex.om
rehabilitering försämras.ochoperationerför

landstingenforincitamentekonomiskadirektafinns inga attdagI
sjuk-kostnader, förinte onödigaverksamhet såsinplanera t.ex.att

ekonomiskaheller ingafinnssocialförsäkringen. Detåsamkaspenning,
sjukvårdensochtill hälso-socialförsäkringenförincitament att se
sjukvårdensochoch hälso-regelverksinade utformar tarnärresurser

och utlåtanden. Däre-bedömningarför olika slagsi anspråkresurser
deras all-tydligt inomligger detframhålla,viktigtoch det är attmot,

hänsyn.sådanasamhällsansvar att tamänna
kan åstadkommasresursutnyttjandesamlateffektivareEtt genom

uppmärksammaangelägetdetnivåer. Delsolikainsatser är att
sjukvårdssektomochoch hälso-socialförsäkrings-samspelet mellan

nationellsektorer påbådaresurstilldelningen till dessasamband medi
pålandstingenförsäkringskassan ochdetnivå, dels handlar attom

möjligt. viktigteffektivt Ettsamverkar sånivåregional och lokal som
iden rollsamverkandennaeffektiviseraled i ärsträvan att nya

fåttförsåkringskassornarehabiliteringsarbetesamhällets genomsom
samordna denskallkassomastadgasl990/9l:14l. Där attprop.

ocksåför individen. Därrehabiliteringenyrkesinriktade attanges
rehabiliteringsverksamheten i fungerarhurskall följakassoma stort

motiverade.initiativoch deinom länet ärta som

nationell nivåAvvägning på

socialförsäk-förmycketmellan hurAvvägningen avsättssomresurser
hittillsnationell nivå harsjukvården påochrespektive för hälso-ringen
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inte varit särskild uppmärksammad utifrån effektivitetsperspektiv.ett
Resursknappheten inom hälso- och sjukvården under de kommande
åren medför den frågan bör särskild uppmärksamhet införägnasatt
2000-talet. Det finns nämligen redan framhållits uppenbarsom en- -
risk för landstingens ansträngda ekonomiska situation leder tillatt
problem med tillgänglighet och köer i hälso- och sjukvården. kanDetta
i sin leda till ökade samhällsekonomiska kostnader i formtur av
sjukpenning och minskad produktion. Regering och riksdag har ett

för sådana sektorsövergripande samhällsekonomiska be-attansvar
dömningar i direktiven integreras i sjukvårdsplaneringen.nämnssom

finnsDet således skäl både sjukvårdspolitiska ochgöraatt sam-
hällsekonomiska avvägningar på nationell nivå.

Regional och lokal samverkan

Under år det framför allt den andra aspekten den regionalaärsenare -
och lokala samverkan mellan bl.a. hälso- och sjukvården och socialför-
säkringen har uppmärksammats. Sedan några år tillbaka pågårsom-
olika verksamheter för uppnå bättre samordning på regional ochatt en
lokal nivå mellan främst socialförsäkringen och hälso- och sjukvården.
Inledningsvis har försäkringskassomas vidgade för denansvar
yrkesinriktade rehabiliteringen Härutöver förtjänarnämnts. nämnas
den särskilda ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser
inom för Dagmar-överenskommelsen, lokala försök medsamtramen
finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring
Finsam, och mellan dessa båda och socialtjänsten Socsam.

intresseDet påpeka de nämnda särskilda medlenär att attav
infördes för komma till med de problem rådde inom hälso-att rätta som
och sjukvården i början l990-ta1et. De svårigheter då existeradeav som
inom sjukvården hade inte primärt sin grund i bristande resurser.
Medlen stöd i arbetet med effektivisera sjukvårdens verk-ett attvar
samhet och innebar ingen konflikt utifrån hälso- och sjukvårdspolitiska
prioriteringar.

Den utvärdering Dagmar-medlen genomförts Social-av som
departementets uppdrag visar användningen medlen successivtatt av
har förskjutits åtgärder för minska långtidssjukskrivning. Medmot att
tanke på projektmedlen fanns kvar hälso- och sjukvårdenatt trots att
lyckades höja produktiviteten och effektivisera verksamheten detär
naturligt försökte finna andra angelägna användningsområdenatt man
för de Medlen kom bl.a. riktas samverkans-extra att motresurserna.
projekt för hand människor med oklara sjukdomstillstånd ochatt ta om

Ävenproblem Finsam-projekten inriktas bl.a.sammansatt natur.av
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klart uttalade behovutveckling ligger väl i linje meddet hållet. Denna
ansvarsområde.försäkringskassomasinom

områdesamhällets på dettaför samordnaInsatser äratt resurser
kommunförbunden föreslår i skri-fortfarande angelägna. bådaDe en

möjligheterna till försöksverk-till regeringen våren 1996velse att
samordning mellan hälso- och sjukvård,samhet med finansiell

arbetsmarknadsstöd skall utvidgas.socialförsäkringsocialtjänst, samt
förändringar regel-regeringen skall verka förönskar vidareDe att av

arbetsmarknadsområdetinom socialförsäkrings- ochoch styrsystemen
organisation,för nuvaranderedan inom störregerramensom,

handlingsñihet.
pågående Finsam- ochockså dekommitténs direktivI nämns

de pågåendeRegeringen dock resultatetSocsamförsöken. att avanser
ställning tillförsök bör avvaktas innanutvärderingama dessa tasav

tolkat direktiven såhuvudmannaskap. Kommittén harfrågor rörsom
ñam förslagHSU något mandat läggade inte 2000 ut-attatt om enger

och Socsam.utvidgad försöksverksamhet med Finsambyggd eller
bör positivt på olika fonnerKommittén principiellt att seanser man

till effektivaresamverkan mellan olika huvudmän syftar ettsomav
kommittén här peka på och strykaresursutnyttjande. Samtidigt vill

olikaansvarsfull samverkan mellan offentligaunder det krav en
för alltför frekventalltid finns, och vill att ettvamaorgan som

gällande förutsättningar kan riskera legitimera bristerändrande på att
inom dehänseende. Mycket går såledesi detta göraatt ramar som

successivt arbeta bort reglerfinns, det också angelägetär att sommen
samverkan. lokala förutsättningarna olika varförförhindrar De utser

kan organiseras på olika och tidsbeg-samverkan gärna sätt gärna som
linje förslagenränsade projekt. ligger också i med iDetta synsätt en

utredning samverkansprojekt inomnyligen publicerad statlig lokalaom
rehabiliteringsområdet.

Sjuk- och arbetsskadekommitténs förslag

arbetsskadekommittén föreslår i slutbetänkande SOUSjuk- och sitt
försäkringskassorna skall få delar inbetalda1996:113 användaatt av

avgifter till försäkringen för finansiellt kunna stärka sjukvårdenatt
inom sådana områden viktiga för försäkringen. Medlen föreslåsärsom

disponeras varje försäkringskassa. bör, enligt förslaget,Kassomaav
vidareutveckla beställarfimktion inom rehabiliteringen och deten
förebyggande arbetet liksom för vård och behandling. aktuellaDet
förslaget innebär i praktiken de socialförsäkringsmedel tillförsatt som

sjukvården.sjukvården skulle bli fmansieringskälla för Moten
hälso- och sjukvårdenbakgrund fmansieringsproblemen inom kanav
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detta tilltalande lösning. sådan utveckling kan dockEnsynas vara en
komma stå i konflikt med hälso- och sjukvårdslagens grundläggandeatt
bestämmelser vård på lika villkor den prioriteringsordningsamtom

föreslås Prioriteringsutredningen i betänkandet SOU 1995:5som av
Vårdens val. Om förslaget genomförs skullesvåra vi få särskilden
finansiering sjukvårdsinsatser för människor i yrkesverksam ålderav
eftersom det den försäkringskassans insatserär mot gruppen som
riktas. Yrkesverksamrna skulle således kunna komma attpersoner
prioriteras framför gamla och kroniskt sjuka.t.ex.

Det grundläggande problemet med sådant bidrag till lösningenett
på sjukvårdens ñnansieringsproblem det inte primärt skulleär att vara
människors behov hälso- och sjukvårdens insatserstyr utansom
försäkringskassans betalningsfönnåga. skulleDetta i sin kunnatur
medföra det inte behovet vård blir avgörande föräratt ensamtav som
vårdens omfattning och karaktär har ochbehovet deutan vem som
kostnader bristande tillgänglighet till vård kan föra med sigt.ex.som
för försäkringen. bör också påpekas sådantDet kan fåatt ett system
starka styreffekter för de prioriteringar i sjukvårdengörssom om
insatser för yrkesverksamma betalas försäkringskassan.personer av

Kommittén det angelägetär värnaatt att ett systemanser om som
innebär hälso- och sjukvård lika villkor och fördelas efteratt ges
behov inte minst i tider resursknapphet råder. Detta framhållsnär-
också regeringen i de allmärma utgångspunktema direktiveni tillav
HSU 2000.

Kompletterande finansieringskällor

ingår,Det tidigare inte i kommitténs uppdragnämnts, övervägaattsom
några alternativ till den nuvarande skattefmansieringen. Kommittén har
dock ställning det finns några andra finansie-utan att ta prövat om- -
ringskällor skulle kunna komplement till dagens skatte-utgörasom
finansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.

områdenDe har tagit till diskussion trafikförsäk-ärsom upp
ringen och arbetsskadeförsälqingen. liknandeEn diskussion kan också
föras andra områden sjukvårdskostnader, tobak,t.ex.som genererar
alkohol och miljö. Vi har också diskuterat kompletterandeen annan
finansieringsväg förts fram i den alhnärma debatten undersom senare
tid, nämligen möjligheterna införa någon form obligatorisk äldre-att av
omsorgsförsäkring. Kommittén vill understryka det inte sigröratt om
några förslag underlag för den fortsatta beredningen.utan snarare om

Kommittén kan konstatera det alternativ innebäratt attsom
trafikförsäkringen bär del de sjukvårdskostnaderstörreen av som
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kunna bidra till lösasamhället trafrkskador skulleorsakas att enav
sjukvårdens fmansieringsproblem. Detbegränsad del hälso- ochav

sjuk-innebär arbetsgivarna bärgäller det alternativ attsomsamma
olycksfallarbetsrelaterade sjukdomar och/ellerkostnader förvårdens

möjlighetKommittén har inte haftarbetskadefärsäkringen.via att
olika lösningarna. Det kannackdelarna med deanalyseranärmare

kan få negativa närings-båda alternativenemellertid inte uteslutas att
arbetsmarknadspolitiska konsekvenser.och

också principiella invändningarkommittén finns detEnligt mot
finansieringen till orsaken till sjukdom.knyterñnansieringssystem som

människorsjukvården behandlaivedertagnaDen är utan attattnormen
i detta hänseen-efterfråga orsaken till sjukdomen. Ett förändrat synsätt

långt till enskilda individerskunna föra mycketde skulle attytterst-
prioriteringar i vårdenläggs till grund förlivsvillkor och levnadsvanor

Prioriteringsutredningens förslagrimmar illa medoch inte behov, vilket
i hälso- och sjukvården.grunder för prioriteringartill

bli nödvändigtprincipiella invändningar kan detdessaTrots att
fmansieringskälla kankompletterandenågon formöverväga somav

och sjukvården. Enligtñnansieringsproblemen i hälso-bidra till lösaatt
alternativ innebär trafikförsäk-kommitténs bedömning har det attsom

nackdelarfinansieringen sjukvårdens mindre detbidrar till änringen av
arbetsskadeförsäkringen. sådan komp-alternativ bygger på Ensom

tillämpas också i Danmark ochletterande finansiering sjukvårdav
trafrkförsäkringen skulle kunnaFinland. Frågan hur störreta ettom

uppkommit i samband med trafrkskadaför de kostnader som enansvar
Försäkringsförbundet samarbetsorgan förhar också tagits ettupp av -

fmansdeparte-försäkringsbolagen i Sverige i förslag tillde privata ett-
Vilken utformning sådan lösning skulle fåvåren 1996.mentet en

studeras bl.a. bakgrund de systemlös-behöver i så fall närmare mot av
örsäkringsförbun-i våra nordiska grannländer och Fningar valtssom

dets förslag.
kan vidare konstatera obligatorisk äldreom-Kommittén att en

densorgsförsäkring har fördelningspolitiska fördelar eftersom bygger
betalningsfönnåga ochpå obligatoriska avgifter efter för-tas utsom

behov. Kommittén kan konstatera svårigheterna här bl.a.delas eñer att
i hitta lösningar återför till pensionärs-ligger att resursernasom

tekniska problemen i frågakollektivet i form vård och Deomsorg.av
systemutformningen skall inte heller underskattas.den närmareom

Därtill kommer, vilken lösning väljer, måsteän att systemet ut-man
så medborgarna litar på de avgifter betalas infonnas attatt som

ocksåverkligen används till vård och Till bilden hör varjeattomsorg.
lösning bygger på inordnar avgiftema i pensionssystemet kanattsom

framtida pensions-leda till politiska komplikationer i frågan hur detom
skall utformas.systemet
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inansieringsproblemenF for kommunernas äldreomsorg kan emeller-
tid betydande på sikt. Enligt kommittén det mycketvara är talarsom
för det svårtär deatt omprioriteringargöraatt skulle krävas för attsom
lösa äldreomsorgens finansieringsproblem inom den kommunala
sektorn genomgripandeutan omprövningar andra kommunalaav

Ökadeåtaganden. avgifter kan i framtiden spela ökad roll fören
finansieringen, kan troligen inte marginellt bidraän tillmen mer att
lösa problemen. Alternativet tillföra sektornär ytterligareatt resurser

kraftigt ökade statsbidrag och/eller skattehöjningar.genom Om inte
åtgärder det slaget möjliga samhällsekonomiskaär och politiskaav av
skäl återstår försöka hitta komplementatt till den nuvarande fman-
sieringen. I det sammanhanget kan obligatorisk äldreomsorgsförsäk-en
ring kanväg eventuellt iprövas, fonn koppladvara en som ären som
till betalning vårdavgifter. Enligt kommittén offentligt regleradeärav
försäkringar bygger på obligatoriska avgifter eftersom tas utsom
betalningsförmåga och fördelas efter behov föredra framför de olikaatt
former eller mindre privatfinansierade lösningarav mer som armars
kommer fram medborgarnaväxaatt inte får sina behov tillgodosed-om
da inom det solidariskt finansierade systemet.

Kommittén vill slutligen erinra avgifterna till .sjukför-attom
säkringen inte enbart används till kostnadema för själva försäkringen

också täcker underskottutan påstatens andra områden. Avgifterna till
sjukförsäkringen bidrar på det till saneringensättet statsfmansema.av
Enligt kommittén skulle lösning kunna sjukförsäkringenen attvara
bidrar till finansieringen sjukvården och äldreomsorgen detav när
statsfmansiella läget medger detta i stället för införatt man nya
ñnansieringsfoimer. Det sig solidariskrör fmansieringsformom en som
redan finns och har mycket anknytning tillnära sjukvården.som

Kommitténs slutsatser och förslag

Sjukvården har i grunden humanitärt syfte ochett iutgår sin verksam-
het från de etiska värderingar bär västerländsk humanism.som upp
Centralt är människovärdesprincipen säger alla ha likaattsom ett
värde oberoende personliga egenskaper och funktioner iav samhället.
Sjukvården skall från denna värderingsbas hjälpa sjuka människor och
därvid beakta varje människas till integriteträtt och självbestämman-
de. Sjukvården berör alla och bra vård likapå villkor för allaoss är

välfärdens främsta grundpelare.en av
En demograñsk framskrivning kostnaderna för vård ochav

innebär kraven påomsorg föratt landstingens hälso- ochresurser
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deställer2010. Omtillfram år5-6medökarsjukvård manprocent
beräkna-detframtidapå motbetingade kravendemografiskt resurser

planerings-underkonsumtionlandstingskommunalförde utrymmet
relativasinbehållersjukvårdenochhälso-ochperioden attantar-
uppstårsuccessivtdettimerintäkter attlandstingensandel manav -

sekel-omkringGapet störstärochbehovmellan resurser.ett gap
periodenUnderkronor.miljarder7eller8omkringskiftet- procent

kronor.1 miljardmed knapptsjunka2010 beräknas2001 gapet-
äldreomsorgkommunernasförframskrivningmotsvarandeEn

2010.till19 årmed drygtökar procentkraveninnebär att resurser
16tilluppgåÅr betingadedemograñskt gapetdetberäknas2000

2010 ökar2001periodenUndermiljarder kronor.8ellerprocent -
procent.24kronor12 miljardertotalttillgapet

strukturomvandlingtillfinnsmöjligheterdebeaktarOm somman
expertbedömningarnatyderresursutnyttjandeeffektivare sam-och

lands-isjukvårdochför hälso-behovetpå attmantaget resurserav
följervadmedlinjeiliggakunnaskulle entingssektom avsom

framskrivningdemografiskframskrivning. Endemograñsk av
däremotunderskattarkommunernaiäldreomsorgenförkostnaderna

hälso-bakgrundskall attresurskraven. Detta motframtidade avses
äldremsorgen ärkommunaladenochlandstingenisjukvårdenoch

sjuk-vårdtider påkortareUtvecklingenkärl.kommunicerande mot
kvalificeradekrav påökadeställervårdformeroch öppnahusen mer

äldreomsorg.i kommunernasomvårdnadochmedicinska insatser
ända-ochlandstingochkommunermellansamverkanbättre enEn

i äldreom-bristernatillhänsynresursfördelningmålsenlig tarsom
vård ochförsamladedetillbidrakan omsorgatt resursernasorgen

med högreocheffektivareanvändaskanoch kommunerlandstingi
ochstrukturomvandlingfortsattkommitténEnligt ärvårdkvalitet. en

effek-mindreutrensningmedverksamhetsutvecklingsystematisk av
teknologi ochkostnadsbesparandeutnyttjandemetoder, entiva av
möjligheternaförbetydelse attinforrnationsförsörjningbättre storav

sjukvårdenochi hälso-effektivaresamladedeanvända resurserna
vikt vidökadläggaangelägetockså2000-talet. Det är attinför

tillochomvårdnadenieffektiviteten tauppföljningsystematisk av
vårdforskningen.fram inomvuxitkunskapden somvara

ochbehovbedömningsamladgjortharKommittén resurseraven
detSlutsatsen äräldreomsorg.respektive attsjukvårdochhälso-för

ochtaktkostnadsminskningar i denåstadkommamycket svårtär att
medi färdoch kommuner ärlandsting attmångaomfattning som

detilllederdetbalanskraven attklaraför attgenomföra utanatt
äldreomsorgenochsjukvårdenochhälso-formålennationella
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äventyras. Det finns särskilt skäl för kostnadsneddrag-att attvarna
ningarna kan medföra betydande kvalitetsförluster detnär gäller
vården gamla och kroniskt sjuka, område där det redanav i dagett
finns brister det gällernär de medicinska insatserna och där en
växande andel omvårdnaden beroendeär anhörigas ochav av
närståendes insatser.

Kommittén vill också framhålla grundförutsättning föratt en att
kunna erbjuda god hälso- och sjukvård likapå villkor för helaen
befolkningen är vården finansieras solidarisktatt och tillgängligaatt

fördelas rättvist och efter behov, någotresurser också framhållssom
regeringen i direktiven. Mot den bakgrunden detav är utomordentligt

angeläget hälso- och sjukvården och äldreomsorgenatt utvecklas på
sådant allmänhetenssättett förtroende föratt verksamheten inte

sviktar i grundläggande hänseenden. Få områden bredasåengagerar
befolkningen sjukvård och äldreomsorg.grupper av Det ärsom

därför inte förvånande för nedskärningarnaatt inom vårdenoron
börjar växande i denta ett allmänna debatten.utrymme Det såledesär

vikt det demokratiskastor att förmårav desystemet göra avväg-att
ningar och de prioriteringar krävs för de nationella målen förattsom
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna uppfyllas.

Kommittén gör således bedömningen det inte realistisktäratt att
förlita sig på problemet med deatt växande mellan behov ochgapen

före sekelskiftet skall kunna lösas enbartresurser organisato-genom
riska förändringar och verksamhetsutveckling även förutsättning-om

varierar mellan olika landsting respektivearna olika kommuner.
Utvecklingen efter sekelskiftet bestäms i hög grad den samhälls-av
ekonomiska utvecklingen och de beslut de ekonomiska förutsätt-om
ningarna för kommuner och landsting regering och riksdagsom
fattar. Den demografiska utvecklingen medför ñnansieringspro-att
blemen efter sekelskiftet betydligtär förstörre äldreomsorgen förän
den hälso- och sjukvård landstingen finansierar.som

Enligt kommittén krävs det långsiktigt hållbar lösning fören
finansieringen hälso- och sjukvården i landstingen och kommuner-av

Frågan hur hälso- och sjukvårdenna. respektive äldreomsorgenom
tillförs medel måste övervägas. Bl.a. bör uppmärksammasnoga att
de ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika landsting och
kommuner.

Hälso- och sjukvården i landstingen och den kommunala sjukvår-
den är, tidigare kommunicerandenämnts, kärl.som Den pågående
omstruktureringen inom den hälso- och sjukvård landstingensom
finansierar ställer ökade krav kvalificeradepå medicinska insatser och
omvårdnad i den kommunala sjukvården. En väl avvägd resursfördel-
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kommuner ärlandsting ochmellansamverkanförbättradochning en
vårdförsamladedesåväl förförutsättningarviktiga att resurserna
ochvårdenföroptimaltanvändas attkunnaskalloch somomsorg

kroniskamedäldreandelenökandedeni fråga omomsorgen
omvård-ochvårdmedicinskkvalificeradskall kunnasjukdomar ges

nad.
krävtsdet harvisarerfarenheternatill attocksåbörHänsyn atttas

genomgripande verk-åstadkommaföromvandlingstryck att merett
produktivitetsutveck-gällerdetTrendbrottet närsamhetsförändringar.

budgetneddrag-medsammanfölltideni1990-talet,underlingen som
skapadetrycketfinansielladetta. Detexempel på enningen, är ett

stimulerade tillsjukvårdenikostnadsmedvetenhetochökad kris- som
underdagkirurginökningenkraftigaproduktivitet. Denökad aven

kostnadseffektiva,exempel attår är annat merett nya,senare
sprid-fåsnabbt kanmycketbehandlingsprinciperocharbetsmetoder

förändringstryck.starktförorganisationen utsätts ettning när
Ädelreformen huvudmannaskaps-visar ävenattErfarenheterna av

tilllederstrukturomvandlingsnabbbidra tillförändringar kan somen
effektivare.användssamladedeatt resurserna

viktenunderstrykabakgrunden attdenvillKommittén avmot
sådantmedeltillförsäldreomsorgenoch ettsjukvårdenochhälso-

verksamhets-ochförnyelsestrukturellfördrivkrafternasätt att en
effekternaframhållasSamtidigt bör attupprätthålls.utveckling av

såvälanalyseraskontinuerligt bör ettstrukturomvandling urdenna
patientperspektiv.ochbefolknings-arbetsmiljö- som

verksamhetsutveck-förnyelse ochstrukturenfortsattmotiv förEtt
befolkningallt äldreutvecklingenkommitténenligt motling är att en

Detbefolkningsprognoserna.2010 enligtefter årfortsätter även
sjukvårdenstarkt påsåledestrycket kommerdemografiska att vara

påkravenskärpervilketöverskådlig tid, attunderäldreomsorgenoch
i längremöjligt äveneffektivtanvänds så etttillgängliga somresurser

konkurreraräldreomsorgenochsjukvårdenochtidsperspektiv. Hälso-
inomvälfärdsområdencentralaandramedockså resursernaom

tillframtideniökadekrav påställerkommunsektorn, resursersom
befolkningsutvecklingen.följd av

sjukvårdenochhälso-inomfinansieringsproblemenhurFrågan om
samladförinombör prövasskall lösasoch äldreomsorgen enramen

innehållerdelbetänkandeKommitténsnivå.nationellbedömning på
ankommerDetbehoven.bedömningförfaktaunderlagbrett avett en

resursbehovethurbeslutariksdagochregeringpå att omytterstnu
sjukvårdslagenochi hälso-målennationelladesåtillgodosesskall att

kan uppnås.äldreomsorgenförmålennationellaoch de
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l Inledning

1.1 Uppdraget

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000 tillsattes den förra regeringen våren 1992. Arbetetav
påbörjades hösten år. Enligt de ursprungliga direktiven dir.samma
1992:30 huvuduppgiitema för kommittén dels analysera ochvar att
bedöma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels

hur hälso-överväga och sjukvården bör finansieras på den över-
gripande sarnhällsnivân. I uppdraget ingick också frågor rörande
patientavifter och högkostnadsskydd kostnadsansvar för läke-samt
medel i vård.öppen

Några månader efter regeringsskiftet hösten 1994 beslutades att
kommittén skulle slutföra sitt uppdrag med ändrade direktiv och med
delvis ändrad sammansättning. Kommittén fick ordförande,en ny
direktören Leni Björklund, och politisk sammansättningen som
speglade det parlamentariska läget i riksdagen efter valet. Företrädare
för Handikappförbundens samarbetsorgan och Pensionäremas riks-
organisation kom vidare ingå i kommittén.att expertersom

Av regeringens tilläggsdirektiv dir. 1994: 152 från den 22
december 1994 bilaga l framgår kommitténs övervägandenatt och
förslag skall utgå från dagens med landsting och kommunersystem

finansiärer och tillhandahållare hälso- och sjukvård.som Vidareav
framgår kommittén bl.a. skallatt överväga

åtgärder kan vidtas för stärka patienternas ställningatt i hälso-som-
och sjukvården
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2010-
formerna för statlig styrning inom hälso- och sjukvården-
erfarenheterna de former för styrning och organisationav nya- av
hälso- och sjukvården tillämpas sjukvårdhuvudmärmensom av
kostnadsansvaret för läkemedel i vårdöppenm.m.-
läkemedelsfönnånen inklusive högkostnadsskyddet för vårdöppen-
och läkemedel
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landsting ochmellanansvarsfördelningenochuppgifts- stat,-
hur samarbetetfolkhälsoarbetet,gällerdetkommuner samtnär

förbättraskanolika aktöremademellan
isjukvårdshuvudmännenochmellanansvarsfördelningen staten-

stödi vilka formerfinansiering,vårdforskningensfråga samtom
utveckling.vårdforskningenstillkan ges

delbetänkandenetappvis i formskall redovisasUtredningens arbete av
SOUdelbetänkandetapril 1997. Iden lslutförtoch senastvara

övervägandensinakommitténredovisadeReform på1221995: recept
förkostnadsansvaretupppdrageti de delaroch förslag rörsomav

högkostnadsskyddet förochläkemedelsfömiånenläkemedel, samt
blandföreslår kommitténbetänkandetläkemedel.och Ivårdöppen

läkemedelsförmånenkonstruktionförändrad attsamtannat aven
lands-från tillöverförasskallläkemedelförkostnadsansvaret staten

under höstenRegeringen harremissbehandlats.Betänkandet hartingen.
Läkemedelsför-1996/97:27proposition prop.överlämnat1996 en

i huvudsaktill riksdagen,läkemedelsförsöryningochmåner somm.m.
förslag.kommitténspåbygger

ochövervägandensinakommitténredovisardelbetänkandedettaI
till årresursbehov framoch sjukvårdenshälso-beträffandeförslag

2010.
och bedöma deanalyseraskallkommitténsdirektivenI attanges

i kombinationutvecklingendemografiskadenframför alltkrav som
ochhälso-ställakommautveckling kanmedicintekniskmed att

direktiven liggaskall enligtTyngdpunktenfram till 2010.sjukvården
skallHärvidvård ochbehoväldresbedömning de omsorg.avaven

kvaliteten.betydelse föromvårdnadsarbetetsbeaktasärskiltkommittén
mellan kom-samordningenbelysa hurocksåingåruppdragetI att

förbättras ochsjukvård kanochhälso-landstingensochmunernas
finns ikvalitetenmedicinskabrister i denhur deutvecklas, samt som

åtgärdas.sjukvården kankommunaladen
hur sektorsöver-haft i uppdragvidareKommittén har övervägaatt

i sjukvårds-bedömningar kan integrerassamhällsekonomiskagripande
kostnader isamhällsekonomiskamotverka ökadeförplaneringen att

åliggerdirektivenproduktion. Enligtminskadsjukpenning ochform av
samhälls-beslut detriksdagenstillhänsyndet kommittén att ta om

verksamhet ikommunalskattefmansieradförekonomiska utrymmet
bedömningar.sina
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1.2 Kommitténs arbete med
delbetänkandet

Kommittén påbörjade arbetet med resursbehovsbedörnningen i januari
1995. Under arbetets gång har kommittén biträtts antalett stortav

En referensgrupp med inom medicin,experter. omvårdnad,experter
samhällsmedicin och ekonomi har fortlöpande biträtt kommitténs
sekretariat. Referensgruppens sammansättning framgår bilagaav

Miljö- och samhällsmedicinska sektionen vid Malmöhus läns
landsting har under ledning docenten Thor Lithman bistått kom-av
mittén med underlag vad vårdkostnader och sjukdomspanoramaavser

Överläkarenbil. 4 Henrik Weibul har bidragit med kostnadsdata från
det s.k. KPP-projektet kostnad patient i Värmlands läns landsting.per

Ett antal bilaga 3 har medverkat i bedömningarnastort experter
angående utvecklingen de folksjukdomama och sjukdomspano-storaav

i övrigt. Docenten Ove Lundvall har biträtt kommitténsramat sekre-
tariat i arbetet med bearbetningarna de underlag lärrmats deav som av
olika Ove Lundvall har också utarbetat tvåexperterna. expertrapporter

underlag för kommitténs bedömningar; bil. 5 ochsom en om cancer
den teknologiska utvecklingen inför år bil.2010 6. Produkt-en om

specialist Tom Sunesson har biträtt sekretariatet med försäkrings-
tekniskt underlag för översikt kompletterande fmansieringskälloren om
och privata försäkringsaltemativ bil. 7.

Ovan nämnda har fogats till delbetänkandet bilagor.rapporter som
Därutöver har följande utarbetats underlagexpertrapporter, som som
för bedömningarna de framtida resursbehoven, publicerats iav en
särskild bilagerapport till delbetänkandet.

Primärvårdens utveckling fram år 2010 bil. 8mot-
Den somatiska korttidsvårdens utveckling inför 2010 bil. 9.-
Resursbehov för psykiatrisk vård år bil.2010 10-
Psykosocial ohälsa växande folkhälsoproblem bil 11ett- -
Omvårdnad i hälso- och sjukvård bil. 12-
Det medicinska beslutet faktorn bakom skiftande-
behandlingsresultat och sjukvårdskostnader bil. 13.

Landstingsförbundets samhällsekonomiska sekretariat har biträtt
kommitténs sekretariat med beräkningar angående det samhällseko-
nomiska för hälso- och sjukvård respektiveutrymmet landstingens
ekonomi. Finanssektionen på Svenska Kommunförbundet har bistått
med bedömningar angående kommunernas ekonomiska läge. Vidare har
sekretariatet för långsiktigts analysarbete vid Socialdepartementet
medverkat i den statistiska bearbetningen dataunderlaget.av



SOU 1996:163Inledning56

kontakter med departement,antalhar haftKommittén stortett
organisationerochutredningarstatligaoch andramyndigheter som

fåttkommitténBl.a. harmed.kommittén arbetatfrågordeberörs av
kommunaladeneffektiviserai syftearbeteredovisning det attaven

KomAn-Kommunalsförinombedrivsverksamheten ramensom
projekt.

sakkunniga,ordförande, ledamöter,kommitténsharövrigtI
deltagit i konferensertillfällenåtskilligavidsekreterareochexperter

synpunkteroch inhämtaför informeraöverläggningarandraoch att om
pågående arbetet.det

resursbehovsjukvårdensochhälso-i frågauppdragKommitténs om
kommitténfrågordeFleraområde.spänner över ett stort somav

behandlats/behandlasutredningsarbetetillbehandlar gränsar avsom
iredovisasarbeteDelar dettautredningar. nästaandra statliga av

avsnitt.

ochaktuella reformerNågra1.3

utredningar

Prioriteringsutredningen

kommitté,parlamentarisktPrioriteringsutredningen, sammansattvar en
blanduppgiftKommitténsjanuarii 1992. annattillkallades attvarsom

och lyfta frami välfärdsstatensjukvårdens rollochhälso-överväga
och ligga tillvägledningkanprinciperetiskagrundläggande gesom

hälso- ochinomprioriteringardiskussionergrund för öppna om
struktureraingickuppdragkommitténs1992:8. Isjukvården dir. att

harvägleda dembörvärderingaroch deproblemen attsomsomange
nivå och i denpolitisk/administrativpåprioriteringsbesluten bådefatta

kliniska vardagen.
val"svåra"Vårdensframvåren 1993Utredningen rapportentog
bl.a.Remissvaren lågremissbehandlades.1993:93. RapportenSOU

SOU 1995:5slutbetänkandeutredningensiförslagengrund förtill
Slutbetänkandetunder 1995.avlämnadesval""Vårdens svåra som

tilllämnasi ärendet kommerpropositionrernissbehandlats. Enhar att
under hösten 1996.riksdagen
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Sjuk- och arbetsskadekommittén

Sjuk- och arbetsskadeberedningen startade sitt arbete i november 1993.
Genom regeringens beslut den 20 april 1995 fick beredningen nya
direktiv dir. 1995:54. Beredningen ombildades därmed till en
parlamentarisk kommitté, Sjuk- och arbetsskade-antog namnetsom
kommittén. Kommittén hade till uppgift analysera och lämnaatt
förslag till utformning försäkringsskyddet vid inkomstbortfallav
orsakat kort- eller långvarig ohälsa. I uppdraget ingick föreslåattav
hur rehabiliterande insatser skall organiseras och hur drivkraftema för
förebyggande insatser skall kunna stärkas. början årI 1996av
överlämnade kommittén betänkandet SOU 1995: 149 Försäkrings-
skydd vid sjukdom delbetänkandeEtt till ochersättningrättenom-
beräkning inkomstunderlag under sjukpennin grid. Delbetänkandetav
har remissbehandlats.

Kommittén gick därefter vidare med konkretisera delbetänkan-att
dets idéavsnitt och redovisar i sitt slutbetänkande SOU 1996:113,

avlämnades i juni förslag1996, till inriktning och uppläggningsom av
försäkring vid sjukdom och rehabilitering liksom hur etten

kompletterande skydd vid arbetsskada skall utfonnas. betänkandetI
behandlas också Socialförsäkringens samverkan med hälso- och
sjukvården. För förstärka den organisatoriska samverkan ochatt
säkerställa tillgången till vissa nyckelresurser inom sjukvården föreslår
Sjuk- och arbetsskadekommittén försäkringskassoma bör haatt
möjlighet finansiera insatser inom sjukvården. första handIatt anser
kommittén detta bör ske via generella insatser. Kommittén föreslåratt
också försäkringsadministrationen skall disponera sjukförsäk-att
ringens för detta och andra ändamål inom angiven totalram.resurser en
Vidare föreslås forsäkringskassoma bör få sjukvårdshuvud-att ersätta

för kvalificerade intyg och utlåtanden.männen Betänkandet remissbe-
handlas för närvarande. Kommittén återkommer till Sjuk- ochnärmare
arbetsskadekommitténs förslag i de delar samverkansfrågorrörsom
mellan socialförsäkringen och hälso- och sjukvården i kapitel ll.

Utredningen bemötande kvinnor och hälso- ochinommänom av
sjukvården

kvinnorHur och bemöts och behandlas inom hälso- och sjukvår-män
harden särskild utredare påbörjade sitt arbete iutretts börjanav en som

1995. Utredaren hade bl.a. i uppdrag kartläggninggöraattav en av
området undersöka vilket könstillhörigheten i sig kan hasamt sätt
betydelse i dessa dir.avseenden 1994:95. uppdragetI ingick också att
utredaren utifrån sin kartläggning och analys skulle föreslå sådana
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sjukvårds-hälso- ochför uppnåkan motiveradeåtgärder attvarasom
vård på lika villkor för helagod hälsa och1982:763 mållagens om en

olika vård likaJämställd vård påhuvudbetänkandetbefolkningen. I -
augustisocialministem i 1996,överlämnades tillvillkor, presente-som

patientens ställning,fem rubriker;åtgärdsförslag underradras en
Betänkan-uppföljning och utvärdering.tillsyn,utbildning,forskning,

remiss.kort sändasdet kommer inom utatt

bemötande äldreUtredningen avom

harbemötande äldrefråganoch analyserakartläggaFör att av enom
Utredaren skall bl.a.våren 1996.tillkallats undersärskild utredare

ochäldre inomi bemötandeanalysera bristerkartlägga och omsorgav
kanföreslå åtgärderoffentlig verksamhetivård och samt somannan

missförhållanden dirochdessa bristeravhjälpabidra till att
den majavslutat 30Utredningsarbetet skall1995:159. senastvara

1997.

folkhälsomålNationella

parlamentarisktillkallabeslutade i december 1995Regeringen att en
förslag till nationellauppgift utarbetaS 14 medkommitté 1995: att

vägledande för samhälletsMålen skallhälsoutvecklingen.mål for vara
hälsoriskerohälsa, minskafolkhälsan, förebyggafor främjainsatser att

sjuklighetfunktionsnedsättning,och undvikbarförhindra förtidasamt
påbörjas inom kort.Utredningsarbetet kommeroch död. att

sjukvårdenInformationsteknik hälso- ochinom

Åtgärder125 för breddapropositionen 1995/96:Regeringen har i att
informationsteknik föreslagit Sprianvändningenutvecklaoch attav -

utredningsinstitut börutvecklings- ochoch sjukvårdensHälso- -
och sjukvårdeninsatserna inom hälso-utveckla och samordna samt

septemberRegeringen har den 1996till finansiering. 5lämna förslag
Spri uppdrag.beslutat dettaatt ge
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Utvecklingen2 inom sjukvård
och äldreomsorg översikten-

Innehållet i korthet: De totala utgifterna för hälso- och sjukvård
i Sverige uppgick enligt Nationalräkenskapema NR till knappt
113 miljarder kronor 1994. Från och med dvs.1992, efter
Ädelreformen, ingår inte den hälso- och sjukvård inryms i densom
kommunala äldreomsorgen i definitionNR:s hälso- och sjuk-av
vård. Mellan och1970 1991 ökade utgifterna med cirka 70 procent
i fasta priser. Mellan 1992 och sjönk1994 utgifterna med cirka 2

eller drygt 2 miljarder kronor.procent
Vid jämförelse med andra länders utgifter för hälso- ochen

sjukvård kan konstateras Sveriges utgifter andelatt mätt som av
BNP ligger i nivå med övriga nordiska länders och något över
Storbritanniens, väsentligt lägre Tysklands, Kanadas ochänmen
framför allt USA:s. jämförelseEn köpkraftskorrigeradeav per-
capita-utgifter för hälso- och sjukvården i antal OECD-länderett
visar Sverige tillhör de länder för närvarandeatt minstsatsarsom
på sjukvård.

Mellan 1980 och 1990 ökade antalet läkare och sjuksköterskor
i hälso- och sjukvården med drygt 50 respektive 40 medanprocent
den övriga personalen ökade med 10 Efter har1990procent.
antalet läkare och sjuksköterskor varit ungefär oförändrat medan
den övriga sjukvårdspersonalen minskat med cirka 20 procent.
Mellan 1993 och 1995 minskade hälso- och sjukvårdspersonalen
i landstingen med cirka 30 000 till totalt 252 000.personer

Sverige har ungefär lika många läkare anställda l 000per
invånare Schweiz, Danmark och Frankrike betydligt flersom men

USA och Storbritannien.än
Jämfört med de flesta andra länder har Sverige få läkarbesök

och vårdplatser dessutom korta medelvårdtider.samt
Kommunernas kostnader för äldre- och handikappomsorgen

uppgick till cirka 53 miljarder kronor 1994. Mellan 1984 och
1990 ökade kostnaderna med 40 i fasta priser. Underprocent
perioden 1991-1992 sjönk kostnaderna något för därefter ökaatt

Ädelreforrnen.de första åren efter
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bostäder. Cirka 8i vanligaäldre borflestaDe procent av pen-
församlingsnamnboendeforrnersärskildaisionärema bor ett-

och sjukhem. Drygt 70gruppboendenservicehus,ålderdomshem,
år och äldre.särskilt boende 80bor ide ärprocent somav

hemhjälpmedökade antaletoch 1978Mellan 1960 personer
antaletDärefter har000till 350från 80 000 personerpersoner.

1995/96 hade 204 000årsskiftetVidhemhjälp minskat.med
antaletSamtidigthemsjukvård.och/ellerhemhjälp sompersoner

ökat,hemtjänstentimmar iarbetadehar antaletminskathjälpta har
får tid.erhåller hjälpinnebär desåledesvilket att mersom

årsarbetare inomantaletIO-årsperioden hardenUnder senaste
till totalt 146 000cirka 000ökat med 23äldreomsorgen personer

Ädelrefonnen.effekternaförkorrigeringefterårsarbetare av

ochhälso-imilstolparNågra2.1

utvecklingsjukvårdens

kraftigt under deförändratsharoch sjukvårdensvenska hälso-Den
väsentlig ökningskedde1960-taletdecennierna. Undersenaste aven

stark ekono-sjukhusens. Enfrämstsjukvårdensochhälso- resureser,
välfärdsstaten.utbyggnadmöjliggjordetillväxtmisk aven

År landstingsfria kommunernaoch delandstingen1963 övertog
år 1967ochfrånprovinsialläkarna övertogsför statenansvaret
sjukvårdsregionersjuindelades imentalsjukvården. Landetföransvaret

tillreduceratsharår198 sex.som senare,
Även sjukhusvården expandera. Den1970-talet fortsatteunder att

och förslagriktlinjerhand enligt deeftervården byggdes utöppna som
och Spri.Socialstyrelsenbl.a.lämnatstidigare av

År innebar"sjukronors-refonnen". Denden s.k.genomfördes1970
till väsentlig delsjukhusenvid utanförvården såvälden öppnaatt som

endastpatienten självochsjukförsäkringenfinansieradblev attav
betydelse-början kronor. Detbegränsad del- till 7betalade mestenen
genomför-läkarlönerefonnemellertid denreformenfulla med somvar

prestations-tidigarebehålla denñck inte längresamtidigt Läkarnades
patientarvoden och för dettai form främstersättningenrelaterade av

ifrån landstingenhögre fast lönmedkompenserades läkarna en
arbetstid.kompetensnivå ochtillrelation

vidareutbildningenockså grund- ochförbättrades1970-taletUnder
i syfte nåsjukgymnastersjuksköterskor ochtandläkare,läkare,för att

specialisering.ochdifferentiering
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År 1982 trädde hälso- och sjukvårdslag i kraft innebar atten ny som
landstingen fick totalansvar för offentlig hälso- och sjukvård ochett ett
planeringsansvar för all hälso- och sjukvård inom det upptag-egna
ningsområdet. Vidare överfördes för två undervisningssjukhusansvaret

Karolinska sjukhusheti Stockholm och Uppsala akademiska sjukhus-
från till landstingen. Den statliga regleringenstaten denav-

organisatoriska uppbyggnaden landstingens hälso- och sjukvårdav
begränsades. Landstingen och de landstingsfria kommunerna fick stort

utfonna vården efter lokala och regionalautrymme behovatt och
förutsättningar. Den hälso- och sjukvårdslagen markerade ocksånya en
övergång från sjukvårdspolitik till hälsopolitik, samtidigt som
patienternas ställning förbättrades.

År 1985 riksdagen uttryck för sin på den fortsatta inrikt-gav syn
ningen och utvecklingen hälso- och sjukvården. Behovet attav av
stärka primärvården och på förebyggande insatseratt satsa mer
betonades, liksom vikten aktiv samverkan mellan hälso- ochav
sjukvården och socialtjänsten.

Samma år 1985 genomfördes den s.k. Dagmar-reformen, vilket
innebar den tidigare prestationsrelaterade ersättningenatt från staten
till sjukvårdshuvudmännen och privatläkaina med schablo-ersattes en
niserad ersättning. Refoimen vidare landstingen vissa möjlighetergav

påverka den privata sjukvård finansierasatt via sjukförsäkiingen.som
År 1988 beslutade riksdagen kommunalt skattestopp förettom

perioden 1990-1992, kom förlängas till och med 1993.attsom
År Ädelrefonnen1992 genomfördes den s.k. innebar kom-attsom

fick samlat för hela äldrevården.ettmunerna ansvar
År 1992 infördes också vårdgaranti för vissa specificeradeen

undersökningar och operationer. Under 1980-talet drabbades många
människor långa väntetider till operationer för grå ochav starr
lcranskärlsförändnngar till höñledsoperationer. För komma tillsamt att

med dessa problemrätta träffade överenskommelse medstaten en
Landstingsförbundet statligt bidrag miljonerett temporärt 500om -
kronor för 1992 till vårdgaranti. Denna vårdgaranti gälleren-
fortfarande frivilligt åtagande för landstingen,ett förärsom när-men
varande under omprövning.

På försök sju kommunerövertog för hela primärvården åransvaret
1992 och 1993. Från och med årsskiftet 1996/97 kommer denna
verksamhet kvar i kommuner. Försöksperiodenatt löpertre vidvara ut
årsskiftet 1998/99. På ytterligare antal i landet bedrivs försökett orter
med finansiell samordning, dels mellan försäkringskassan och hälso-
och sjukvården FIN SAM, dels mellan dessa båda och socialtjänsten
SOCSAM. Försöksperioden för dessa båda verksamheter löper vidut
utgången år 2000.av
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liksomikraft,husläkarreforinens.k.trädde denjanuari 1994Den 1
specialistläkarehusläkare,vårdgivareprivatalagstiftning som gaven

önskadesjälvasig deetableramöjlighetersjukgymnasteroch att var
finansiering.offentligändå få deloch av

denorganiseraskullelandstingen öppnainnebarHusläkarlagen att
landstingetinombosattaallasådantpåvården sätt attett som var

husläkare.väljaoch kunnatillgång tillfåskulle en
gjordes vissaSamtidigtjanuari 1995.iupphävdesHusläkarlagen

lagstiftningeniHSL liksomsjukvårdslagenochHälso-iändringar
gällerjanuari 1995denSedan letableringsbestämmelsema.angående

husläkare,privatpraktiserandeverksamhetvillden startaatt somsom
fmansi-offentligtilltillgångmedsjukgymnastellerspecialistläkare

sjukvårdshuvudmannen.medsamverkansavtalträffaering, måste ett
väljaskall haÄndringama människorallainnebär rätti HSL attatt en

specialist iskallläkarenochprimärvårdenläkarkontakt ifast att vara
allmänmedicin.

finansieringoffentligföralltunder utrymmetDet snävaresenare
utvecklings-intensifieratillbidragitharsjukvårdenochhälso- attav

ochbudget-sjukvårdshuvudmännenseffektiviteten iökaarbetet för att
fördelamedarbetarhåll ansvaretPå vissa attstyrsystem. uppman

Prestationsrelatera-beställar-/utförarenheter.sjukvårdenochhälso-
inslag i denandraintäktsbaserade enheteroch ärersättningarde

huvud-iutvecklingsarbetethåll skerPå andrautvecklingen.pågående
sökerdärbudgetsystem,traditionelltförinomsak ett manmenramen

knappahushålla medoch förpersonalenmedsamspeleti attvägarnya
resurser.

förstarkarevuxit sig alltläni vissaopinionentid harUnder senare
delar denförfinansielltmedregionertillskapa ett avansvaratt

och kommunerna.landstingenåvilaridagverksamhet staten,som
ochSkånestarkast iÖnskemålet varitharregionfå bildaatt en

Västsverige.
ochi SkånelånsindelningenangåendepropositionregeringensI

Malmö-Kristianstads ochföreslås1995/96:38Västsverige prop att
januarimed denfrån och lSkåne läntilllän läggshus ettsamman

januari 1999bildas den llandstingSkåne läns1997. engenom
Malmöhus länslandsting,länsKristianstadssammanläggning av

RiksdagenMalmö kommun.landstingsverksamheten iochlandsting
riksdagentillåterkommaRegeringenförslaget.godkänthar attavser

Västsverige.länsindelriingen ivåren 1997under om
1996ochunder 1995genomförtsnyligenPsykiatrirefonnen som

boende,särskiltför förövertagitkommunernainnebär ansvaretatt
frånstördalångvarigtsjukvård för deochhälso-och visssocialt stöd

förbetalningsansvarfåttkommunernaVidare harlandstinget. ett
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medicinskt färdigbehandlade patienter vårdats sammanhängandesom
månader i sluten psykiatriskän vård.tremer

2.2 Utgifterna för hälso- och sjukvård

De totala utgifterna för hälso- och sjukvård i Sverige ökade enligt
Nationalräkenskapema NR med cirka 70 i fasta priser underprocent
perioden 1970-1991, tabell 2.1. I praktiken ökningen någotse var

cirka 80 procent eftersomstörre de psykiskt utveck-omsorgema om
lingsstörda cirka 10 miljarder kronor i års1991 priser inte räknas

hälso- och sjukvård i NR från och med år 1985. Som följdsom en av
den ändrade definitionen 1985 sjönk hälso- och sjukvårdens andel av
BNP från 9,4 till 8,9 procent.

Som tidigare Ädelrefor-avsnitt 2.1nämts genomfördes den s.k.
år 1992. Reformen innebar bl.a. kostnader 20,3 miljardermen att om

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, minskning delvisen som
uppvägdes ökad privat konsumtion. Från och med 1992 räknasav en

Ädel-verksamheteninte längre den överförda hälso- och sjukvårdsom
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 BNP från till7,6 7,4 procent.av

Tabell 2.1 Utgifter för sjukvårdhälso- och 1970-1994
Miljarder kronor, löpande och fasta priser, respektive andelar BNPav

1970 1975 1980 1985 1990 1991 199 1993 1994

Löpandepriser 12,4 24,0 49,8 76,7 116,5 122,3 108,9 110,0 112,8
Årspriscr1991 71,6 84,3 100,0 107,3 120,2 122,3 103,7 102,7 101,8

Index1970 100 100 118 140 150 168 171 145- 143 142

Andel BNPav

Totalakostnader 7,2 7,9 9,4 8,9 8,6 8,4 7,6 7,6 7,4
Offentligandel 86,0 90,8 92,3 90,2 89,6 88,0 85,0 83,4 82,6

Från och med år räknas1985 inte de psykiskt utvecklings-omsorgema om
störda 0,5 BNP är 1985procent hälso- och sjukvård i NR. Från och medav som
år 1992 räknas inte den från landstingen Ädel-till kommunerna överförda
verksamheten 1,1 BNP årprocent 1992 till hälso- och sjukvård i NR.av
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omdeñnieratssjukvårdochhälso- överbegreppettanke påMed att
andelsjukvårdensochhälso-fastställa hurexaktsvårtdettiden är att

någonfrågaintetorde detEmellertidförändrats.BNP omvaraav
åren15de 10-minskning under argumentettbetydande senaste som-

sjukvårdspolitiska debatten.ochhälso-den allmännafram iofta förs
utgifternafinansieringenoffentligadenkonstateraskanDäremot att av

till drygt1985årcirkafrån 90sjunkitsjukvårdoch procentför hälso-
år 1994.82 procent

tandvårdinklusivesjukvårdochhälso-förutgifternatotalaAv de
finansieradoffentligtkronormiljarder73utgjorde 651994 procent

konsurn-kronor privatmiljarder19knappt 17konsumtion, procent
kronormiljarderl 1cirka 10tandläkare,ochhos läkaretion procent

miljarder5,1apoteken, 4,5tillläkemedelssubventioner procent
tandläkareochläkareprivatpraktiserandetill samtsubventionerkronor

offentliga investe-ochkronor privatamiljarder4,6cirka 4 procent
ringar.

sjukvårdochhälso-utgifter förländersandramedjämförelseVid en
iliggerBNPandelutgifterSverigeskonstateras mättkan att avsom

Storbritanniens,någotochnordiska länders övernivå med övriga men
figurallt USA:s,framförKanadas ochTysklands,lägreväsentligt än se

någrasjukvård länderutvaldaiochhälso-Utgifter för2.1Figur
BNPProcent av

16

14

12

10

g Q 19931992

och OECDKälla: SCB
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Vid utgittsj ämförelser länder emellan det ocksåär vanligt attnumera
korrigerar för skillnader i köpkraft. En jämförelse köpkrafts-man av

korrigerade per-capita-utgifter för hälso- och sjukvård mellan antalett
OECD-länder visar Sverige tillhör de länderatt i förhållande tillsom
sin köpkraft för närvarande minst på sjukvård, figursatsar 2.2.se
Endast Grekland, Portugal, Spanien, Irland och Storbritannien har lägre
hälso- och sjukvårdsutgifter capita i s.k. köpkraftspariteter.mättper

Figur 2.2 Utgifter för sjukvårdhälso- någraoch i OECD-länder
US$ capita korrigerad för skillnader i köpkraft s.k. köpkrañspariteter,per PPP

0 111 XXX 311 411
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Källa: OECD Health Data 96, OECD, Paris 1996

Som framgår figuren låg Sveriges utgifter capita iav ovan toppper
efter USA 1984, vilket till del torde förklaras kostnader-stor attav

för såväl äldrevården de psykisktna utvecklings-som omsorgema om
störda ingick i redovisningen detta år. Rensat för dessa verksamheter
låg Sveriges utgifter i Österrikes.nivå med Luxemburgs och
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inomSysselsättningsutvecklingen2.3

sjukvårdenochhälso-

deochlandstingenisjukvårdenochhälso-inomanställdaAntalet
exklusive äldre-tandvårdinklusivelandstingsñia kommunerna men
uppgick den 1kommunernalandstingsfriai deomsorgspersonal

minskning5001 innebärvilkettill 252år 1995november enpersoner,
000cirka 10medoch1993sedancirka 000med 30 personerpersoner

1995.och1994mellan
husläkare, 2 000läkare, 700privatacirka 000finns 2Därutöver

sjuksköterskor.privatanställdaoch 0005sjukgymnasterprivata
personalkategorier årpå olikafördelninglandstingsanställdasDe

i figur 2.3.redovisas1994
dessutomarbetarkommunernalandstingsfria kommunernadeI
äldreom-inomsjukvårdsuppgifterochmed hälso-000cirka 5 peroner

oftastsammanhangstatistiskabrukar iDessa personersorgen.
gäller denvilket intesjukvårdspersonalochhälso-klassificeras som

vårdkommunaladeninomarbetarsjukvårdspersonalochhälso- som
landstingsfria kommuner-deexklusivekommunernaIoch omsorgen.

knappt 200sjuksköterskor,000cirka 12närvarandeförna arbetar
under-33 000kommerTill dettasjukgymnaster.drygt 400ochläkare

vårdbiträden.000cirka 122ochsjukvårdsbiträden000sköterskor, ll

1 LandstingsförbundetKälla:
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Figur sjukvårdspersonalens2.3 Hälso- och påfördelning olika
personalkategorier Procent, Landstingsanställd personal
35
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Källa: Landstingsanställd personal 1995. Landstingsförbundet

Mellan och1970 ökade1980 antalet läkare i hälso- och sjukvården ñån
10 600 till 16 900 vilket innebär ökning med 60personer, procent.en
Under period ökade antalet sjuksköterskor från 35 900 tillsamma
62 500 cirka 80 procent.personer

Efter år 1980 har antalet läkare fortsatt öka med cirka 10 000att
till totalt 26 700 år 1994. Under period harpersoner personer samma

antalet sjuksköterskor ökat med knappt 30 till000 totalt 90 000
Den övriga hälso- och sjukvårdspersonalen har däremotpersoner.

minskat med cirka 30 000 12 procent under perioden 1980-personer
1994, figur 2.4.se

Av figur kan2.4 utläsas antalet sysselsatta ökade inom allaatt
personalkategorier fram till slutet 1980-talet. Under 1990-talet ärav
det framför allt den s.k. övriga sjukvårdspersonalen minskat isom

Ädelreformenantal. Denna minskning kan inte tillskrivas eftersom
hälso- och sjukvårdspersonalen sjukhemmen ingår i redovisningen
under hela perioden.



1996: 163SOUUtvecklingen inom68

sjukvården 1980-1994ochhälso-Sysselsättningsutvecklingen inom2.4Figur
100där 1980Index,

180

1°°° 3,4%/

f
mig/x

m.
lI| li|IIII

1993 19941992199119%1988198619841980 1982

personalSjuksköterskorLäkare 4.--o-i

IHEhealthSwedishTheand sector,Reforms containment-Källa: IHE, cost care
1996

enligtvilketinvånare000anställda lcirka läkarehar 3Sverige per
IslandFrankrike,Danmark,WHOZ Schweiz,mångalikaungefärär som

och1,82,5, JapanUSAflerbetydligtPortugaloch änmen
1,5.Storbritannien

vilketinvånere000anställda lsjuksköterskor7Vidare har per
Hollandoch7,8SchweizDanmark 8,3,l0,7,Finlandifärre änär

Österrike och4,33,7,Frankrikeiflerväsentligt9, änmen
5.Storbritannien

länderjämförelserstatistiskapåpekasbörsammanhangetI att
statistiskadetberoendeosäkramycketoftast attemellan är

sig åt.skiljerunderlagsmaterialet

2 databasefor allhealthRegional office for Europe,WHO,
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2.4 Läkarbesök, vårdplatser och Vårdtider

År 1994 gjordes drygt miljoner21 läkarbesök i Sverige 2,4 besök per
invånare cirka hälften i primärvården. Mellan och1985 1994varav
ökade antalet läkarkontakter invånarel 000 med drygt 3 procent.per
Enligt WHO uppgick det genomsnittliga antalet läkarkontakter per
1 000 invånare till i5,2 Västeuropa, vilket således innebär antaletatt
läkarbesök i Sverige få jämfört med andra länder.är

År 1994 fanns det Landstingsförbundet3enligt cirka 45 500
vårdplatser i Sverige eller 5,2 vårdplatser l invånare.000 Antaletper
vårdplatser har halverats under denän IO-årsperioden,senastemer

Ädelrefonnen. Ädelrefonnenvilket delvis beror på Genom överfördes
cirka 31 000 sjukhemsplatser för somatisk långtidssjukvård till
kommunerna den l januari 1992. Först under 1993 genomfördes
reformen på Gotland och från den 1 januari i1994 Malmö och
Göteborgs kommuner.

Jämfört med andra länder i Västeuropa har Sverige få vårdplatser.
OECD4Enligt det för närvarande bara Danmark,är Grekland, Irland,

Portugal, Spanien, Turkiet och Storbritannien har färre antalsom
vårdplatser l 000 invånare Sverige.änper

År 1994 skrevs 1,6 miljoner patienter in sjukhusen. Medelvärd-
tiden för dessa patienter uppgick till dagar8,2 vilket kan jämföras med
knappt 23 vårddagar inskriven patient är 1984. Vid jämförelseper en
med 16 länder förutom Sverige kan konstateras bara länderatt tre
Danmark, Irland och Turkiet redovisar medelvårdtid fören som
närvarande kortare Sverigei USAär ochän Kanada hade år 1992 en
medelvårdtid Österrike8,8 respektive 12,6 dagar. Finland och hade
år 1994 medelvårdtid på 10,1 respektive 10,3 dagar.en

2.5 Produktivitetsutvecklingen inom
hälso- och sjukvården

Produktiviteten mängden prestationermäter eller produktionsvolymen
i förhållande till resursinsatsen. Mätningar produktiviteten inomav

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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börjadesektornoffentligadelar denoch andrasjukvårdenochhälso- av
offentligstudier iför1980-talet Expertgruppenmittenigöras avav

ESO.ekonomi
sjukvårdeniproduktivitetsutvecklingenoch"Kvalitets-I rapporten

produk-bedömningarESO:sredovisas1994:22,Ds1960-1992", av
Landstingsförbundet haroch 1992.1960mellantivitetsutvecklingen

periodenberäkningar förmedESO-mätningenföljtdärefter egnaupp
1993-1994.

intagningarantaletmedstudiergenomfördaiPrestationema mäts
ochlångtidsvårdvårddagarantaletkorttidsvård,somatisksluten

påVärdet/prisetspecialiteter.30-talläkare inombesök hosantalet ett
respektiveförgenomsnittskostnadenprestationen motsvaraantas

prestationernaProduktionsvärdetjämförelseår.visstprestation ett
totaltillgenomsnittskostnademamedmultiplicerade ensummeras
dettaUtvecklingenpriser.jämförelseåretsiproduktionsvolym av

ikostnadsutvecklingentotaladenställs sedanproduktionsvärde mot
produktivitetsutvecklingen.vilketpriser,fasta ger

produktiviteten inomgenomfört visarESOberäkningar attDe som
undergenomsnitt 3sjönk med isjukvården procentochhälso- per

produktiviteten,sjönk1980-1990periodenUnder1960-1980.perioden
år.genomsnitt 0,8med iESO,enligt procent per

utvecklingst-negativavände den1990-taletårenförstaUnder de
med 0,5ökadeproduktivitetenvisarberäkningarESO:srenden. att

under 1992.medoch 3,1under 1991 procentprocent
produktivitetenstudier visaruppföljandeLandstingsförbundets att

Enligtprocent.1,7och 1994procent3under 1993ökafortsatte att
allmänpåtyderteckendet dockfinnsLandstingsförbundet ensom

10.4.avsnittvidareseproduktivitetsförsämring under 1995
produktivitetsmätning-genomfördainvändningenfrämstaDen mot

ESO:stiden. Ikvalitetsförbättringartillhänsyn överde inteär tarattar
1994:22Dsoch sjukvården ägnasmätning hälso- storsenaste av

kunnadockkvalitetsfrågan, vägauppmärksamhet attutan
produktivitetsmätningen. Avi självakvalitetsförbätlringama rapporten

behandlingar för-rad olikaförkvalitetenemellertidframgår att en
deltillkvalitetsökningenochmarkant sedan 1960bättrats att en

underskettprestationkostnadsökningarde kraftigaförklarar somper
åren.30de senaste
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2.6 Läkemedelskostnaderna

Läkemedelskostnadema har ökat från 1,8 till 17,5 miljarder kronor i
löpande priser exklusive moms mellan 1974 och 1995. fastaI priser
ökade kostnaderna med 113 mellan 1974 och 1994.procent

Av års1995 kostnader finansieras miljarder2,2 kronor 13 procent
landstingen, 11,2 miljarder kronor 64 procent sjukförsäkringenav av

och cirka miljarder4 kronor 23 procent patienterna.av
HSU har2000 haft i uppdrag dels utreda förutsättningarna föratt
överföra kostnadsansvaret för läkemedelsfönnånenatt från den

allmänna sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen, dels göra en
samlad läkemedelsfönnånenöversyn och högkostnadsskyddet.av
Kommitténs överväganden och förslag med anledning uppdragetav
redovisas i betänkandet "Reform på recept" SOU 1995: 122.

I regeringens proposition prop 1996/97:27 läkemedelsför-om
måner och läkemedelsförsörjning föreslås kostnadsansvaretattm.m.
for läkemedelsfönnånen förs till landstingen och de landstingsfnaöver
kommunerna den januari1 1998.

Den ekonomiska regleringen de ändrade kostnadsansvaret förav
läkemedelstönnånen bygger på överenskommelse mellan regeringenen
och Landstingsförbundet. Regleringen sker särskiltett stats-genom
bidrag hänsyn till den faktiska kostnaden vidtar själva överföran-som
det, prisutvecklingen tiden konsumentprisindexöver volym- ochsamt
sortimentsforändringar. Vidare innehåller överenskommelsen principer
för vinst- och förlustdelning vid eventuella över-/underskott.

2.7 kommunalaDen äldreomsorgen

2.7.1 Allmänt

Fram till 1992 Sverige det enda land i norden med delatvar ett
huvudmannaskap Ädelrefonnen,for vård och äldre. Genomomsorg om

trädde ikraft den januari1 fick1992, kommunerna samlatsom ett
for äldrevården. Medan kommunerna tidigare haft föransvar ansvaret

servicehus och ålderdomshem innebar det utökade verksamhetsansvaret
kommunerna också skall föratt sjukhem, gruppboende och dag-svara

verksamhet- verksamheter landstingen tidigare haft för.som ansvaret
Dessutom fick kommunerna sjukvårdsansvaröverta tillett upp
läkamivå i de särskilda boendeforrnema och vidare infördes ett
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inomfärdigbehandlademedicinsktförbetalningsansvarkommunalt
ocksåfickgeriatrik. Kommunernaochakutsjukvårdsomatisk ansvar

kom-Slutligenhjälpmedel.vissabehoventillgodoseför gavsatt av
Övertagandelandstingenmedavtalamöjligheten ettatt avommunerna

kommunerna.cirka hälñenskett ivilkethemsjukvården, av
Ädelreforrnen klara"skapamedövergripande syftet attDet var

förutsättning-organisatoriskaändamålsenligaochansvarsförhållanden
målsättningardeeftersamhällsinsatsemautvecklaför somattar

vägledandeälderomsorg". Desamhälletsifrågafastsamhället lagt om
prop.1988fastställderiksdagenför äldreomsorgenprinciperna som

trygghet ochintegritet,ochsjälvbestämmande1761987:88: är
användningÄdelrefoimen effektivaretillvidaresyñarvalñihet. aven

samhällets resurser.

Omfattningen2.7.2

boendeformerSärskilda

särskildaiborCirkabostäder. 8vanligabor iäldre procentflestaDe
servicehus,ålderdomshem,församlingsnamnettboendeformer grupp-

70stigande ålder. Drygtmedandelen ökarsjukhem ochboende, och
alla 90-och äldre. Avårboende 80bori särskiltdem ärprocent somav

Utvecklingenboende.särskilti s.k.och äldre boråringar avvarannnan
perioden 1984-1993boendeforrner undersärskildaboende iantalet

nedan.i tabell 2.2redovisas

1984-1993boendeformersärskildaAntal boende iTabell 2.2

Övertagna TotaltSärskiltÅr Ålder- Service Grupp
boendeplatserboende lv.husdoms-

hem
73011934 865949916 351985 48
35211929 94126137 150 521990
45412230 346105488 5515 521991 34

12106111861824331992
127 433127 4431993
135 000135 0001994

Socialstyrel-Landstingsförbundet, Ds 1994:24,centralbyrån,StatistiskaKälla:
1996:2sen

boendefonner-särskildai deantalet boendeoch har1993Mellan 1984
antalet 80-period ökadeUnderökat med 7 procent. sammacana

och000till 398från 000304med 30och äldreåringar procent
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antalet 65 med 8 Utvecklingen haröver såledesprocent.personer
inneburit andelen gamla bor i särskilda boendeformer haratt som
sjunkit betydligt sedan mitten l980-talet. Minskningstalcten tycksav
dock ha planat under år. Under och1994 1995 har andelenut senare
pensionärer i det särskilda boendet bara sjunkit marginellt.

Till bilden hör också andelen äldre bor i särskilda boende-att som
former varierar kraftigt mellan kommunerna. förklaringEn till detta är

de bedömningar behovet bistånd i fonnatt särskiltgörssom av av av
boende varierar. Skillnaderna mellan olika län, inomär störst ävenmen

kommun kan biståndbesluten helt olika beroende på vilketutsamma se
socialdistrikt tillhör.man

I Solna bor knappt 30 vårdtagarna på institution vilketprocent av
kan jämföras med Dorotea och Vilhelmina där motsvarande andel 50är
procent Vid givet medelttmgt vårdberoende i Stockholms kommun
beviljas knappt 50 vårdtagarna i centrala sjukhem ellerprocent stanav
ålderdomshem medan motsvarande andel för Bromma/Västerled 17är
procentl

Social hemtjänst

Social hemtjänst samlingsbegrepp för rad olika insatserär ett en som
underlätta det dagliga livet för äldre och handikappade.attavser

Verksamheten omfattar social hemhjälp, dvs. service och omvårdnad
i det ordinarie bostadsbeståndet och i servicebostäder, dels fonnannan

service eller omvårdnad dagverksamhet och ledsagar-t.ex.av som
service. Andra verksamheter trygghetslarm, telefonservice, fotvårdär
och matdisttibution.

Social hemhjälp indelas i service och omvårdnad. Med service avses
hjälp med handla, städa, medan omvårdnadatt tvätta sådanaetc. är
tjänster riktar sig till individen personligen.som

Mellan 1960 och 1970 ökade antalet med hemhjälp frånpersoner
År80 000 till 250 000 1978 hemhjälpenpersoner. mestvar som

omfattande med 350 hjälpta000 Därefter har antalet medpersoner.
hemhjälp minskat med 150 000 Vid årsskiftetnära 1995/96personer.
hade cirka 204 000 hemhjälp hemsjukvårdoch/eller Avpesoner
dessa bodde knappt 49 000 i servicehus/servicelägenhet.

6 SOU 1994:144, Utjämning kostnader och intäkter kommuneriav
och landsting, bil. 7

7 Lagergren M, Johansson P Finns det systematiska skillnader biståndsi
Äldrecentrumbesluten mellan socialdistrikten i Stockholm , 1996:3

8 Socialstyrelsen Äldreomsorgensföljer och utvärderar 1996:6, avgifter.upp
Socialstyrelsen
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ökatbefolkningenäldre iandelen1970-talet harmittenSedan av
behovdåden ålderoch äldreårde 80framför alltstarkt, är avsom -
och1975 1994omfattande. Mellanblibörjarochvård meromsorg

Andelenmed 70och äldreåringarandelen 80-andelen procent.ökade
hemhj älpformfick någonmånadunderäldreochåringar80- avensom

procent9 period.undertillfrån 40 28minskade samma
arbetadeantaletminskat harharhjälptaantaletSamtidigt som
får hjälpfärrealltinnebärkraftigt. Dettaökathemtjänstentimmar i att

tid.f°arerhåller hjälpmedan de mersom
beviljades socialdeår 1994 55slutetI procent somavvarav

itredjedelår. Enäldre 80i hemmetsjukvårdhemjälp eller än var
år. alla äldreAv65och 1065-79 änåldrarna procent somyngreca

fick 40månad år 1994novemberunder närmare procenthemjälpñck
Endast 510-25 timmar.hjälpoch cirka 25timmarhjälp l-9 procent

mätmånaden.undertimmar120hjälphade överstegprocent somen
underfick hjälphemhjälphadede äventredjedelCirka somaven

och helger.kvällar
föreliggerboendetsärskildabeträffar detvadPå sätt somsamma
hemhj älp.beviljadgällerdetmellan kommunernaskillnader närstora

åroch 79mellan 65pensionärerallaf°ar 3,9storstädernaI procent av
7,4glesbygdskommunemamotsvarande siffra i ärmedanhemhjälp

mellanskillnadernaprocent. 80gällerdetNär äröverpersoner
endast 19,9kan konstaterasEmellertidmindre.olika kommuner att
Stockholmsihemhjälperhållerår och äldrede 80ärprocent somav

På26,5länför Norrbottensmotsvarande siffra är procent.län, medan
fonnnågonoch äldre80deerhåller 7,9Lidingö ärprocent somav

i VästerbottenkommunBjurholmssiñra forMotsvarandehemhjälp.av
40är procent.

varierar mellanbehovenförklarasskillnadernadel kanTill attaven
ambitions-skillnader iocksåhandlardetkommunerna storaommen

servicenivå.och

Hemsjukvård

brukardefinitionvedertagenegentligen ingenHemsjukvård har men
sjukvårdsbehovtillgodosersjukvårdformbeskrivas all ettsomavsom

9 Äldreomsorg, kvalitetssäkring ochSzebehlyLappalainen M,Eliasson R
1996Fakta/kunskapNr 3skriftserieVälfardsprojektetsväljärdspolitik,

10 ytterligare SvenskaäldreomsorgenefektiviseradetBoel, GårCallermo att
1996-05-13kommunförbundet, PM

n dinverksamheten iVad kostarKommunförbundet,ochSCB
Bokslutkommun I 994
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längre tid och kan genomföras i vårdtagarens hem.över I arbetsupp-en
giñen ingår brett spektrum insatser från enskilda uppgifterett av som
kan skötas vårdbiträden till specifik omvårdnad och medicinskaav mer
insatser kräver sjuksköterskekompetens och läkarmedverkan.ävensom

demFör så önskar bör hemsjukvården möjlighet till vårdävensom ge
i livets slutskede i det hemmet.egna

hälftenDrygt landets kommuner tidigareövertog nämntsav som
Ädelrefor-för hemsjukvården från landstingen i samband medansvaret

Under den tid förflutit sedan dess har endast handfullmen. som en
ytterligare kommuner tagit hemsjukvården från landstingen.över

kommunalaDen hemsjukvârden del primärvården. Därut-är en av
fmns det också sjukhusansluten hemsjukvård.över

Färdtjänst

För äldre och handikappade i möjligaste mån skall kunna fortsättaatt
leva normalt liv finns vid sidan vården och ocksåatt ett av omsorgen

möjligheter få hjälp s.k. färdtjänst. Den regleras i Social-att att resa -
tjänstlagen där kommunendet färdtjänst de börär sättatt ettanges av
bistå den enskilde med för underlätta för denne bo hemma ochatt att att
"ha kontakter med andra".

Färdtjänsten började fram i organiserade former i slutetväxa av
1960-talet. Mellan och1973 1975 ökade antalet färdtjänstberättigade

Ökningenfrån 66 000 till 160 000 fortsatte fram till och medpersoner.
1989 då 445 000 hade färdtjänst. Därefter har antalet färd-peroner

Åränstberättigade minskat. hade1994 24 antalet invånareprocent av
år 37065 000 personer färtjänst.över

Av samtliga kvinnor år hade80 färdtjänst60 medanöver procent
procent.motsvarande andel för 40männen var

2.7.3 Kostnader och finansiering

Statistiken det gäller kostnadsutvecklingen inom äldre-när och
handikappomsorgen i många avseende bristfällig. Inte sällanär ger
olika källor olika uppgifter. Problemen beträffande kostnadsutveckling-

12I Stockholms län har landstinget efter överenskommelsemed kommunerna
samordnat färdtjänsten i hela länet.
13Antman Barn- och äldreomsorg Tysklandi och Sverige, Skriftserien
Fakta/kunskaper 5Nr
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hurhuvudmannaskapsförändringarbl.a.handlar samttidenöver omen
statistiken.ihanteraskostnadsposterinterna

Ädelrefonnen 1994frånuppföljningSocialstyrelsensI av
korrige-och handikappomsorenför äldre-kostnadernakonstateras att

Ädelreformen ochmellan 1984priseri löpandefördubblatsförrade
med knappt 70period ökathar underKonsumentprisema1993. samma

procent.
handikappomsorgenochför äldre-kostnademaökadefasta priserI

sjönkoch 1991Mellan 1990och 1990.mellan 1984med 40 procent
Ädel-efterårenöka under de förstadärefternågot förkostnaderna att

ökade kostna-1984-1993helhettioårsperiodenreformen. För som
fasta priser.imedderna 32 procent

År handi-ochför äldre-kostnaderuppgick kommunernas1994
exklusive internamiljarder kronor,till cirka 53kappomsorgen

boende, 15,2avsåg särskiltkronormiljarder30,6kostnader, varav
fardtjmiljarder kronorboende, 1,2stöd i ordinärt änstkronormiljarder
kostnaderbestårofördeladmiljarder kronorcirkaoch 6 post som aven

trygghetslarm Kost-dagcentraler,fotvård,administration,för etc.
avgifter,kronor med 89miljarder5till 9finansierasnaderna procent

medtill cirka 2skatter ochkronor medmiljarder47 procentprocent
intäkter.övriga

reduk-redovisasbruttokostnademabmkarsammanhangvissaI utan
År bruttokost-kommunernasuppgickkostnader. 1994internation for

kronormiljarderkostnader till cirka 59inklusive internanader varav
med avgifter.finansierades8,3 procent

kommu-med avgifter ifinansierasandel kostnadernaDen somav
ämamoVMalå tillnärvarande från 20för 3varierar procentnerna

kapitelframgåråldersgrupperfördelning olikaKostnadernas av
utvecklingendemografiskaVad betyder den

Personalutvecklingen2.7.4

årsarbetareantaletfölja utvecklingenmöjligt exaktinteDet är att av
tillhänsyntiden. Förhandikappomsorgenäldre- ochinom över att ta

Ädelrefonnens anställningsförhållandenför personalensbetydelse
vissa skattningarmåste göras.

sysselsättnings-redovisaförsök gjortsnedan hartabell 2.3I attett
Ädelreforrnen.korrigerad försedan 1986utvecklingen

M Ädelreformen. Årsrapport Socialstyrelsen1994:131994.Socialstyrelsen.
15 verksamheten i DinKommunförbundet, Vad kostarSvenskaSCB och

Bokslut 1995kommun,
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årsarbetareTabell 2.3 Antal inom äldre- och handikappomsorgen 1986-
1994

År Åisarb.Antal årsarbetare Summaövertag-
inom primärkom- från landstingen årsarbetarena
kommunerna

1986 81 000 42 000 123 000
1990 91 000 42 000 133 000
1991 99 000 41 000 140 000
1992 000140 140 000
1993 145 000 145 000
1994 146 000 146 000

Ädel-Källa: Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet korrigerat för
reformen

Som framgår tabellen ökade antalet årsarbetare inom äldre- ochav
handikappomsorgen med cirka mellan och23 000 1986 1994.personer

iakttagelse kanEn beträffande personalens sammansättninggörassom
Ädel-antalet undersköterskor sjuksköterskoroch ökat efterär att

Ävenreformen, medan antalet vårdbiträden minskat. antalet arbets-
och och sjukgymnaster har ökat i takt med kommunernaterapeuter att

byggt rehabiliteringsresurser.upp egna

Produktivitetsutvecklingen2.7.5

ÄdelrefonnenhuvudsyltenaEtt bakom förutsättningar förattav var ge
bättre utnyttjande samhällets för vård och Medett av resurser omsorg.

ökad effektivitet och produktivitet ökade skulleänsnarare resurser
äldre- och handikappomsorgen tillgodose befolkningens stigande behov

vård ochav omsorg.
Med produktivitet tidigare förhållandet mellannämntsavses som

produktionsresultat och resursinsatser. Effektivitet begreppär ett som
talar vilken har insatta kostnader.nyttaom man av resurser

Enligt de beräkningar genomförts inom för Socialstyrel-som ramen
Ädelutvärdering har produktiviteten inom äldre- och handikapp-sens

minskat med i genomsnitt 0,9 år under periodenprocentomsorgen per
1984-1994 bortser från förändringar i kvalitet, vårdtyngd ochom man

Ädelrefonnenstrukturen inom det särskilda boendet. För tiden före

16Lindgren förutsättningar,B, Prütz C, Nya bättre högreincitament -
Ädelreformeusejfektivitet. Slutrapport från samhällsekonomiskt konsekvenser.
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minskat med eller1984-1991 beräknas produktiviteten ha 5 procent
år. Eller beräknas produktiviteten ha minskatmed 19920,7 procent per

eller med cirka år.med 4 1procent procent per
strukturen det särskilda boendet ochKorrigerat för skillnader i

producerade timmar inom hemhj älpen tiden beräknasantalet över att
och år efterproduktiviteten har ökat med mellan 3 4 procent per

Ädelreforrnen gäller åren och 1994.1993
produktivitetsutvecklingen i vård och påStudier stöteromsorgom

svårigheter såväl vid genomförandet vid tolkningen resultatet.avsom
produktionsvärdet det inte helt lätt bestämma vaddet gällerNär är att

och på vilket de faktorerna skallskall sätt mätta vägasmätassom
Socialstyrelsens beräkning produktivitetsutveclclingenIsamman. av

har valt antalet arbetade timmarinom äldreomsorgen ettt.ex. somman
resursmått t.ex.prestationsmått det egentligen handlartrots att ettom

naturliga prestationsmåttetantal omläggningar arbetad timma. Detper
användas eftersom sådan data inte farmsantal hjälptimmar kunde

tillgängliga.
få något klart kvalitetsför-Vidare det mycket svårtär att grepp om

tiden, vilket främst beror på uppgifter saknas.ändringarna över att
handlar behandlingsresul-Kvalitetsdimensionen i vård och omsorg om

service, tillgänglighet, omvårdnad, vårdtider och valfrihet.tat,
"mjuka" sektorn såledesProduktivitetsmämingar inom den s.k. bör

helt enkelt bra ochbetraktas med viss försiktighet. Det saknasen
objektiva mått för utvecklingen tiden.mäta överatt

statsbidragssystem för2.8 Ett nytt
kommuner och landsting

Från och med år gäller statsbidragssystem för kommun-1996 ett nytt
sektom, väsentligt ändrar de ekonomiska förutsättningarna försom
vissa landsting kommuner. målsättningoch Systemet har allaattsom
landsting och kommuner skall kunna erbjuda sina invånare "samma
standard till pris". sker inkomstutjämning ochDettasamma genom en

utjämning för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Stats-en
bidragen delas lika i kronor invånare.ut per

mildra de omfördelningseffetkterFör detatt systemetsom nya ger
upphov till genomförs det successivt under övergångsperiod på åttaen
ar.

utjämnarDet för strukturella behovs- och kostnadsskillnadersom
inom hälso- och sjukvården skillnader i åldersstruktur, medellivs-är
längd och andelen sarnmanboende i befolkningen år.16 Vidareöver
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och bebyggelse-utgår särskilda tillägg till små landsting för glesen
nordligaste landstingen. utj ämningsfaktorerstruktur de Motsvarande

för äldreomsorgen ålderstrulcturen, könsfördelningen, pensionärernasär
yrkesbakgrund, samboendeförhållanden bebyggelsstrukturensamt
tillägg för glesbygd.
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3 Faktorer påverkar hälso-som

och sjukvårdens kostnader och
resursbehov

3.1 Sambanden mellan utbud, efterfrågan
och kostnader

Behovet för hälso- och sjukvård påverkas komplextav resurser ettav
samband mellan behov och efterfrågan, vårdens tillgänglighet och
organisation, medicinsk praxis och teknisk utveckling, produktivitet
och effektivitet hälso- och sjukvårdspolitisksamt ambitionsnivå inom

för det samhällsekonomiska för offentlig konsumtion.ramen utrymmet
Schematiskt kan de inbördes sambanden mellan de viktigaste kom-

illustreras med hjälpponenterna figur 3.1 nedan.av

Fig. 3.1 Faktorer påverkar hälso- och sjukvårdens resursbehovsom

Befolkning
Tillgänglighet

Demografi,livsvillkor
levnadsvanor,miljö

Ohälsa Vårdbehov. Efterfrågan Våndutnyttjande

RBURSBl
ekonomiska-Samhällsekonomi Produktion personella-
fysiska-

Prioriteringar Volym
Kunskaper Teknologi
Várdpranlr Faktarkøstnader
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olikamellansamspelethurresursbehovenpåverkasDessutom av
socialförsäkrings-ochkommunochlandstingsjukvårdshuvudmän

tillköersjukvården,itillgänglighetBristande t.ex.fungerar.systemen
sjukförsäkringen. Kommunernasförkostnadernapåverkaroperationer,

sjuklighetenpåverkarmiljön,beträffarvadambitioner, osv.t.ex.

efterfråganpåverkarFaktorer3.2 som

vårdbehov,styrande förfaktorernaviktigaste ärdeNågra somav
socialabefolkningen,ihälsolägetvårdutnyttjandeoch ärefterfrågan

vårdensförväntningarvård,ochsjukdomkringvärderingarfaktorer,
vård-etableradochvårdstrukturtillgänglighetvårdenseffekter, samt

praxis.

befolkningeniHälsan3.2.1

finns inte.hälsamedpå vaddefinitionentydigNågon menassom
grundläggandemedhängerhälsapå vad näraSynen är samman

tiden.meddessaliksomförändrasochoch kultunnönstervärderingar
hälsa "ettmedWHOVärldshälsoorganisationenEnligt menas

ochvälbefinnande"och socialtpsykisktfysiskt,fullständigttillstånd av
harmotsvarandePåsvaghet.eller sättsjukdomfrånvaroendast av

anläggerforskarevissaMedandimensioner.flerasjukdomsbegreppet
ochperspektivbiologisktandraanläggerbegreppethelhetssyn etten

funktionennormalaförhindrar dentillståndsjukdomen ett somsomser
ukdomsbegreppetmedicinskaDetellernågothos organsystem.organ

funktionochstrukturiförändringarhjälpmeddefinieras organensav
sjukdoms-psykosocialtstårdetta"disease". Motengelskans ett

sjukdomupplevelserandraochlidandefrånutgårbegrepp avsom
medicinsktbegränsatfrånOrienteringen"illness".engelskans ett mer

sjukvård.modernallpräglakommitefterhandhar attsynsätt
liksombefolkningenÄven hälsoläget ibeskrivagällerdet attnär

mått.entydiga Detoch ärsaknas bratidenhälsoutvecklingen över
upplevdellerfunktiondödlighet, nedsattsjuklighet,lättare mätaatt
upplevdochsjuklighetbemärkelse.positivai desshälsanohälsa, än

långvarigmedPersonerentydigt begrepp.ingethellerohälsa är
referensramderaseftersomhälsavid goddeoftasjukdom ärattsvarar

sjukdom.konstateradbaseradden äränär somannanen
stigandeMedfaktorer.radpåverkasbefolkningeniHälsoläget enav

sjukdomstillstånd. Vidarekroniskaochforslitningforriskenökarålder
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skillnader mellan könenär det gäller hälsa och vårdutnyttjnär ande väl
dokumenterade. Kvinnor i olika undersökningar andelstörreuppger
hälsobesvär och har sjukvårdskonsumtionstörre medanän män, mänen
i alla åldersgrupper har högre dödlighet. demografiskaDen ut-en
vecklingen således nyckelfaktorär för utvecklingen ohälsa ien av
befolkningen.

Sjukdomar och ohälsa fördelar sig sällan lika i befolkningen. Ofta
det människor med deär förutsättningarna de fattiga,sämsta de-

utbildade och de socialtsämst drabbas ohälsan.utsatta värstsom av-
Levnadsvillkoren, dvs. inkomst- och arbetsförhållanden, utbildning,
bostadsförhållanden, social och fysisk miljö spelar således ocksåetc.,

viktig roll för hälsoutvecklingen i befolkningen. Det ocksåen gör
livsstil, dvs. kost, tobak, alkohol, motion Vissa människoretc. är

för särskilt risker för sjukdomutsatta på grund ärftligastora av
förhållanden.

Social struktur och rad förhållanden levnadsvillkor ochrören som
livsstil bestämmer således tillsammans med demografi och ut-arv
vecklingen sjukligheten i befolkningen.av

Förändringar i hälsotillstånd, sjukdomspanorama, dödlighet och
levnadsvanor beror på förändringar sociala och ekonomiskaytterst av
villkor Sanitära förhållanden. Den allmännasamt välfärdsnivån har
höjts betydligt sedan 1960-talet. Därmed har också folkhälsan för-
bättrats väsentligt.

Sjukvårdens betydelse för hälsan i befolkningen har diskuterats i
decennier. Levnadsvanor, boende- och arbetsmiljö sociala villkorsamt
har historiskt spelat roll sjukvårdenssett insatser.större än Hälso-en
och sjukvården har dock stått för betydande insatser. Införandet av
vacciner flertal smittsamma sjukdomar,mot ett antibiotika, insulinbe-
handling och många kirurgiska ingrepp exempel på åtgärderär som
haft effekt på såväl dödlighet funktionsfönnåga och livskvalitet.som

kunskapDen byggs inom vården har också betydelse forsom storupp
motverka riskfaktorer och stimuleraatt fdskfaktorer.

3.2.2 Relationen mellan ohälsa, efterfrågan och
vårdutnyttjande

Befolkningens hälsotillstånd kan, framgår vadsom ovanav som
redovisats, funktion demografisk struktur, levnads-ses som en av
villkor, livsstil För den fortsatta diskussionenetc. relationen mellanom
ohälsa och vårdutnyttjande det väsentligär betydelse hålla isärattav
begreppen ohälsa, vårdbehov, vårdeñerfrågan och vårdutnyttjande.
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självindividennågon bedömervårddenvårdbehovMed menas -
visstvidbehöverbefolkningenbedömareprofessionell etteller atten -

analyskaraktär byggerochomfattninghälsotillstånd. Behovets en
resultat.åtgärder elleruttrycks i kravochbehövsvad det är somav

uppfattasoch vadspelaskallvårdsystemetrollVilken somsom
tiden.ändraskommakanvärderingar överhandlar attsjukdom somom
hjälp-ochsinabedömningindividensBeroende på symptomav

arman.professionell ellervårdefterfrågaaktivthonbörjarbehov
upplevdadenpåverkas förutomvårdefterfråganprimäraDenna av

psykiska faktorersociala ellerrad andra t.ex.långohälsan somenav
karaktärVårdefterfrågansoch kön.förväntningarinkomst,utbildning,

släkt,finnsvårdmöjligheter vänner,alternativavilkastyrs somav
individensocksådensjukvårdoffentligochprivat styrs avmen

Tillgänglighetenvårdgivare.olikaeffekt hosvårdensförväntningar
likai övrigtvidvårdkontakterpåverka förekomsten etttill vård kan av

socialförsäkringssystemen.utformningenvårdbehov liksomupplevt av
cirklarondamedförsamhälletsvenskai detBoendesegregationen av

godintegrationskaparvarandra. Omväntförstärkerproblem ensom
liv.och hälsosamtgrund för gottett

vårdgodkännetecknassjukvårdslagenoch atthälso-Enligt aven
tillgänglig-fysisktillgänglighetMedtillgänglig.lättbl.a.den är avses

för denkostnadertillgänglighetekonomisknärhet,geografiskhet
tidsmässig tillgäng-vården,utnyttjamedförenadeenskilde attärsom

konceptuellochomhändertagenblitid detdvs. denlighet, atttar
utnyttjamöjligheternauppfattninginvånarnas atttillgänglighet om

behov.olikaförmår bemötaoch hur vårdensjukvårdssystemet
denskilja påockså viktigtdetresursbehovssynpunkt attUr är av

sekundäradenvårdefterfrågan ochinitierade primärabefolkningen
professio-sjukvårdssystemetinomalstrasvårdefterfrågan genomsom

efter-allt detFramförremisserinläggningar, ärbeslutnella m.m.om
vård ochslutenvårdinsatsemakostsammapå defrågan mest som
Beroendekaraktär.sekundärdelentillSpecialistvård ärstörsta avsom

tilltendensermindre starkaellerskapasorganiserasvårdenpå hur mer
bety-kontrollerarProducenten/läkarenvården.utbudsstyrning enav

såledesVårdgivarenvårdkonsumtionen.totala ärandel dendande av
möjligheteroch patientensbeställareoch att styraproducentbåde

begränsad.mycketefterfrågansekundäradenna är
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3.3 Produktionspåverkande faktorer

Behov/efterfrågan bestämmer tillsammans med organisation och
ñnansieringsfonner, vårdstrulctur, medicinsk praxis och teknisk utveck-
ling, sjukvårdspolitisk ambitionsnivå, produktivitet, lönenivå m.m.,
vilka behov kommer finnas inom vårdsektom.attav resurser som
Resursbehovet måste dock samhällsekonomins samladevägas mot

och det gäller den skattefmansierade sjukvårdskonsum-närresurser
tionen det tillväxten i ekonominär tillsammans medytterst som, en
restriktion på skatteuttaget, begränsar hur mycket hälso- och sjukvård

har råd med.

3.3.1 Faktorer begränsar detsom
samhällsekonomiska utrymmet

Utrymmet för den totala konsumtionen i ekonomi bestäms huren av
mycket produceras och vilka krav ställs på samhälleligtsom som
sparande. På lång sikt begränsas således konsumtionsutrymmet denav
ekonomiska tillväxten. I ekonomi kan docköppen omfor-utrymmeten
delas tiden. Vilken omfordelningöver acceptabel frågaär ärsom en om
fördelning mellan generationer. På kort sikt kan stabiliseringspo-även
litiska överväganden för konsumtionen.sätta gränser

Underskottet i finanser viktig aspekt måstestatens är en annan som
beaktas vid prioriteringen utgifter till välfärdssystemen. Vilketav

hälso- och sjukvården skallutrymme förfoga värde-över är ytterst en
ringsfråga.

kapitelI "De samhällsekonorniska restriktionema", ges en mer
fyllig redovisning de problem förknippade med det samhälls-ärav som
ekonomiska och hälso- och sjukvårdens finansiering.utrymmet

sammanhangetI bör också påpekas vårdenspåprisetatt resurser
och hur detta kommer förändras tiden har betydelse föratt över stor
sjukvårdshuvudmärmens inkomster och utgifter. Kostnaderna för att
producera hälso- och sjukvård påverkas dels priskomponent, delsav en

volymkomponent. Båda dessa komponenter måste in ivägasen resurs-
behovsbedömningen.
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fmansieiingsfonnerochOrganisation,3.3.2 styr-

jämförabrukarländereuropeiskai desjukvårdssystemenochHälso-
ochorganisationfinansiering,gällerdetsigmed skiljer näross

befintligaklassificering deOm systemenstyrning. gör avgrovman en
urskiljas. Dentvå huvudtypergrund kanfinansieringenmed enasom

sjukvårdenochhälso-svenskaliksom detkaraktäriseras attav
Englandochländernaskandinaviskadeskatter t.ex.finansieras med
nationellpåregi. Politikeroffentligvården sker ihuvuddelenoch att av

finansiering,förnivå har detlokalrespektive ansvaretyttersta
påandra byggerverksamheten. Denoch drifttillhandahållande av

betalningsförmågaefterobligatoriska försäkringarallmänna, uttassom
ispelreglernaövergripandeNederländerna. DeochTysklandt.ex.

ligger hosfmansieringsansvaretmedanfastställs statensystemen av
regi.och privati offentligsker bådeVårdenförsäkringsgivaren.

försäkringsñnansierade någotmedländerharEuropa systemI
länder medandel BNPsjukvårdsutgifter äntotala mätthögre avsom

bero påinteskillnadenTidigare harskatteñnansierade ansettssystem.
valtländerdepåsådantñnansieringssystemet attutan somsom

inkomstnivålägregenomsnitt hariskattefinansierade system en
dennaemellertidtyderfrån OECDuppgifternaDe attsenaste

försäkringsñnan-länder medeftersomrelevantinte längreslutsats är
oberoendesjukvårdsutgifterhögregenerellt harsierade settsystem av

inkomstnivån.
kostnadsnivån möj-för såvälbetydelseharfaktorEn stor somsom

oberoendekostnadsutvecklingenkontrolleraligheterna att av om-
eller skattförsälcringspremier ärbygger resursernasystemet om-
finansieringskällor.eller flerasjukvården hämtastill enur

hämtatsekonomiskadär desjukvårdssystemI ett enurresurserna
totalkostnadskontrollen.källa underlättas

harkostnadsutvecklingenmöjligheternaKostnadsnivån och att styra
och styrning.organisationverksamhetenssamband medstarktockså ett
förändringarutbudetregleramöjligheterFinansiärens t.ex.att genom

etableringsbegränsningar harochbudgettaksjukvårdsstrukturen,av -
vadtillämpasliksom desammanhanget,betydelse i systemstor som

välja vårdgivare.fritt fåmöjligheterpatienternas attavser
haftialla länder Västeuropaså1970-talet harSedan gott som

undantagetDanmarksjukvårdskostnaderstigandeproblem med
andel BNP ialltsjukvården tagitochsåtillvida hälso- störreatt aven

1 modeller,framtiden Rapportsjukvården TreHälso- och1993:38,SOU i -
till HSU 2000.från expertgruppen
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anspråk. Under 1990-talet har många länder, däribland Sverige, lyckats
bryta den stigande utgiftskurvan. Gemensat för dessa länder detär att
har krävts olika fonner statliga restriktioner och regleringar för attav
dämpa kostnadsutvecklingen "skattestopp", olika former kost-av
nadstalg etableringsbegränsningar m.m.. Inget västeuropeiskt land har
dock genomfört några grundläggande systemförändringar sig detvare
gäller styrning, finansiering eller organisation. I stället har vidtagitman
olika åtgärder i syfte öka produktiviteten och effektiviteten föratt att
därigenom få för inom givna ekonomiskaut mer pengarna ramar.

3.3.3 Produktivitet, effektivitet och skillnader i

vårdpraxis

Produktivitet vilka arbetskraft, investeringar, materialanger resurser
m.m. behövs för åstadkomma viss mängd prestationer.attsom en
Ökar produktiviteten minskar resursbehoven allt lika.annat

Eftersom måttet produktivitet bara resursinsatsenanger per
prestation det i grunden effektiviteten vad f°ar vårdenär utman av

bör styrande för resursinsatsen. Något enhetligt mått påsom vara
effektiviteten finns inte vad det handlar bedöma vadär attmen om man
f°ar resursinsatsen i form bättre hälsa eller livskvalitetut Enetc.av av
höjd effektivitet kan innebära minskade får likaut storresurser om man
effekti förbättrad hälsa med mindre resursinsats. detMentermer av en
kan också innebära ökade varje krona till sjukvården blirresurser om

värd jämfört med allt den kan användas till. ökadEnannatmer
effektivitet kan med andra ord motivera ambitionshöjning.en

Det råder skillnader i vårdpraxis inom landet påverkarstora som
effektiviteten. Ett vanligt exempel på variationer i resursutnyttj andet
gäller vårdtidens längd. Många studier har under årens lopp påvisat

Ävenskillnader i medelvårdtid mellan kliniker.stora sortssamma
nedbrutet diagnosnivå och korrigerat för skillnader i åldersstruktur
råder anmärkningsvärt skillnader.stora

På motsvarande finns flertal exempel på skillnader isätt ett
vårdnivå. Samma behandling sker vissa kliniker i vård,typ öppenav
på andra i sluten vård. Likaså finns exempel skillnader vad gäller
bemanning och lokalutnyttj ande.

Vidare finns skillnader det gäller vad dvs. vilkennärstora görs,som
medicinsk teknologi Skillnadernaanvänds. i förskrivningsmönstretsom

läkemedel också betydande mellan olika regioner.ärav
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utvecklingTeknologisk3.3.4

teknologi i land krävermedicinskinförandetUtvecklingen och ettav ny
ekonomiskasammanilätad med denochekonomiska ärresurser
kan leda tillinklusive läkemedelmetoderInförandettillväxten. nyaav

kostnadsökningaruppstårinte sällanönskvärda besparingar men
bota ellermöjligheterleder ofta till ökademetoderistället. Nya att

ifråga för aktivainte kommitpatienter tidigarehoslindra besvär som
effektivareinnebärparadoxmedicinskåtgärder. Här finns attsomen

sjukdomar, destobehandla vissagällersjukvården blir detnär att mer
därmed också kravenbehandling ochvård ochkraven påökar

och sjukvården.till hälso-resurser
mycketutvecklatsinformationsteknikenhar0-taletSedan 195

inomgivetvis ocksåverksamhetsområden ochsnabbt inom de flesta
haroch laboratoriervårdinrättningarFlertaletoch sjukvården.hälso-

datoriseradinklusiveadministrativ karaktär,tillämpningaridag av
inom vissadatakommunikationAnvändningenjoumalföring. ärav

laboratorier och vissamellanomfattande,sjukvårdendelar t.ex.av
används datakom-helavårdcentraler, på detkliniker och tagetmen

sjukvården.hälso- ochomfattning ii mycket litenmunikation
öka effektivitet,potentialinformationstekniken finnsI atten

administrativakvalitet inom vården. Deproduktivitet och system som
tiden.utvecklasvården kommeranvänds föridag överattatt styra

också telemedicinför framtideninformationsteknologiBetydelsefull är
och beslutsstödsystem.
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4 samhällsekonomiskaDe

restriktionerna

Innehållet i korthet: framtidaDet för offentliga utgifterutrymmet
begränsas den offentliga sektorns finanser i utgångsläget, måletav
för saneringen de offentliga finanserna, den samhällsekono-av
miska utvecklingen nivån på skatteuttaget.samt

Den ekonomiska tillväxten tillsammans med beslutade och
planerade åtgärder för förstärka statsbudgeten medföratt att
kommuner och landsting behöver dra ned sin verksamhet med cirka
6 realt under perioden 1994-2000 förprocent uppnå ekonomiskatt
balans. Kravet på ekonomisk balans gäller för kommunerna från
och med 1999 och för landstingen från och med år 2000. När de
offentliga finanserna bör det offentliga konsumtions-sanerats

återigen kunna öka bit inutrymmet på ZOOO-talet.en
Ircgcringens ekonomiska vårproposition prop. 1995/96: 150

uttalas för skattehöjningaratt begränsat.utrymmet Det endaår
område undantas från restriktiv hållning i skattefrågansom ären
miljö- och energipolitiken.

Med kommun- och landstingsförbunden regeringenhar träffat
överenskommelse bl.a. innebär de båda förbunden skallen attsom

verka för kommuner och landsting inte höjeratt skatten åren 1997
och 1998. Under hösten har regeringen för avsikt återkommaatt
med förslag till hur balanskravet på kommunsektom skall lagregle-
ras.
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utvecklingensamhällsekonomiska4.1 Den
1960-taletsedan

tillväxtProduktivitet och4.1.1

välfärd.ökadförutsättning förgrundläggandeEkonomisk tillväxt är en
utnyttjaantingenståndkomma tillkanTillväxt att resursermergenom
använda denaturresurser ellerkapital ocharbete, att resursergenom

produktivitetsutveckling. Ompå bättrefinnsredan sättettsom
ochslitermetodermedtill ståndkommer naturtillväxten som

välfärden.påeffekternegativadenmänniskor kan ge
fartframväxtvälfärdsstatensgrunden förtillväxt lagt togDen som

industrialismenssamband medi1800-talethälftenunder avsenare
ochreallönertill höjdainte baraharTillväxtengenombrott. använts

offentligoch utbyggdsociala refonnerockså tillarbetstidkortare utan
exempel.sjukvårdenochhälso-service är ettvarav

stark.särskiltexpansionenl960-talenochUnder 1950- var
färdigaallavärdetBNP,Bruttonationalprodukten mäter varoravsom

genomsnitt 3,3med iår, ökadeunderproducerasoch tjänster ettsom
medproduktionenökadekommunsektomår. Irepektive 4,6 procent per

figur 4.1.respektive 7,5genomsnitt 5i procent, se
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Figur 4.1 Tillväxten BNP,i staten och kommunsektorn 1950-1994
Årlig procentuell förändring i förädlingsvärden

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1994

BNP Staten
IKommunsektom Produktivitet

Källor: Ringqvist M, Om den ojfentliga sektorn Vad den och vad den targer-Finansdepartementetsamt

Bland följd kraftigt ökadeannat oljepriser halveradessom en av
tillväxttakten under l970-talet. Trots detta fortsatte den offentliga
utgiftsexpansionen.

Under 1980-taletökade BNP med i genomsnitt 2 år.procent per
Kommunsektom fortsatte dock i något lugnare takt,växa, medanatt

tillväxt planade ochstatens till och med minsakde.ut
Under den delen 1980-talet gynnades den konkurrensut-senare av

exportindustrin bl.a. försvagadsatta dollar. Den konkurrensut-av en
sektorn fick allt svårare konkurrerasatta arbetskraften.att om

Arbetsmarknaden blev överhettad och arbetslösheten sjönk till 1,5ca
Lönema drevs samtidigtprocent. produktivitetsutvecklingenupp som

gick i riktning. Under periodenmotsatt 1983-1990 hade arbetskrafts-
kostnaden producerad enhet ökat med 20närmareper procent änmer
i andra OECD-länder. Industriprodulçtionen började falla och snabben
nedgång i industrisysselsättningen inleddes. Sverige hade återigen
drabbats kostnadskris tidigare kostnadskriser, bl.a. uppkomav en som
på grund mycket kraftiga löneökningar under perioden 1974-1976av
och andra oljeprischock 1979, med devalveringarmöttes underen tre
perioden 1976-1977 och två under perioden 1981-1982.
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kraftigledde tillskatterefonnen 1991ochRealräntoma steg en
fastighetsmarknaden ochLuften gickkapitalkostnadema.ökning urav

i helaåterverkningarfickkreditförlustergjordebankerna stora som
öknings-drastiskt ochökadesparandeHushållensbetalningssystemet.

företagssektomiInvesteringarnabörjadekonsumtionenitakten avta.
Ökad ekonominframtidadenosäkerhetarbetslöshet ochsjönk. om

förstärkte effekterna.
Riks-sedanochfart påskötDevalveringsförväntningarna nytt

växande valutaut-motverkautsiktslöstbedömt detbanken attsom
fri iväxelkurskronanssläpptesräntehöjningarytterligaremedflöden

november 1992.
till 1994och framfrån hösten 1992fallkronansföljdSom aven
cirka 30konkurrenskraft medindustrinssvenskaförstärktes den

medtillsammanskonkurrentländema. Detta,tillförhållandeiprocent
arbetsgivar-sänktakonjunkturen,internationellauppgång i denen

återtill tillväxtenbidrogproduktivitet,förbättradoch togavgifter atten
sjönkunder 1994förbättringenprocent. Trots+ 3under 1994fart

1990-1994.periodenundergenomsnitt 0,7imedBNP procent per
årmed knappt 2minskadekommunsektomi procentProduktionen per

ekonomin.totalatakt denisjönkmedan statens samma som
medökade BNP 41995kvartalenförsta procentUnder de tre

dämpades tillväxtenkvartalet 1995fjärdeåret innan. Detmedjämfört
vidstannade 3,0hela 1995förtillväxtenbidrog till procentvilket att

uppgifter.preliminäraenligt

konsumtionOffentlig4.1.2

likahade ungefärkonsumtionenkommunalastatliga och storaDen
sekelskiftettakt frånockså i ungefärochandelar BNP växte sammaav

kommunsek-börjadel960-talet. Efter 1965till mittenoch fram av
figur 4.2.övriga sektorer,jämfört medexpansionkraftigatoms se

genomsnittmed i 9konsumtionenökadeperioden 1965-197 0Under
utbyggnadpåframföralltberoddeökningår. Dennaprocent avenper

Ökningen medunder 1970-taletmycket starkocksåsjukvården. var
1970-taletunderhändepå fyra Dettillväxttalårliga procent.runt som

kraftigt.expanderadeoch äldreomsorgenbarn-bl.a. attvar
nåddeandel BNPkonsumtionenoffentliga toppDen mätt enavsom

Kommunsektomsmotsvaradedå den 301980-taleti början procent.av
andel låg 21 procent.

offentligakonsumtionenuppgickperioden 1990-1994Under av
andelKommunsektomsBNP.och 28till mellan 27tjänster procent av

år 1994.sjönk till cirka 18 procent
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Figur 4.2 Konsumtion offentliga tjänster 1960-1994 mätt andelarav som av
BNP Procent
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Källa: SCB:s nationalräkenskaper

4.1.3 Sysselsättningen

Under hela efterkrigstidennästan har arbetsmarknaden karaktäriserats
låg arbetslöshet, stigande sysselsättning och allt högreav ett ar-

betskraftsdeltagande. Enbart under 1970- och 1980-talen steg
arbetskraftsdeltagandet med ll procentenheter, från 73,3 till 84,5

Ökningen berodde i allt väsentligtprocent. på utbudet kvinnligatt av
arbetskraft ökade.

Under perioden 1960-1990 ökade antalet sysselsatta i Sverige från
till3,6 drygt 4,4 miljoner Hela sysselsättningsökningen,personer.

åtminstone fram till år 1985, ägde i praktiken inom den offentligarum
sektorn. Mellan 1960 och 1990 ökade antalet sysselsatt i offentlig
sektor med cirka miljon1 från 0,5 till 1,5 miljoner. Under andra-
hälften 1980-talet det huvudsakligen den privata tjänstesektomav var

expanderade.som
Inom den offentliga sektorn det framför alltär sysselsättningen i

kommuner och landsting ökat under de decennierna, frånsenastesom
cirka 300 000 år 1960 till cirka 1,1 miljon år 1990.personer personer



1996:163SOUsamhällsekonomiskaDe94

och 1970-1960-Ökningen stark undersärskiltkommunsektomi var
1980-taletUnder000respektive 380000talen, 350 ++ personer.

cirka 000med 80kommunsektomisysselsattaantaletökade personer.
medSverigesysselsättningen iminskadeoch 1994Mellan 1990

cirkamedarbetskrafteniantaletoch000520 personerpersoner
efterkrigstiden.undermotstyckenedgångvilket000,280 utanär en

respektive000sjönk med 150kommunochanställda iAntalet stat
13550 0001994 procentUnder100 000 avpersoner,varpersoner.

arbetsmarknadspo-isysselsattaellerarbetslösaarbetskrañen, öppet
någotarbetslöshetensjönkoch 1995Mellan 1994åtgärder.litiska men

nivå.års1994ökat tillåterigenhar nu
tidigaresig frånskiljer1990-taletkaraktär underArbetslöshetens

lågutbildad,ochhög-mellanSkillnadensysselsättningen.inedgångar
landetolika delarmänniskor i ärmellanochgammal samt avung

välfardsmässigtfåttarbetslöshetenharSamtidigttidigare.mindre än en
medökat. Personerarbetslöshetstidemaeftersomkaraktärallvarligmer

bliriskarbetsmarknaden löper attställning på storextrasvagen
tid den högalängrearbetsmarknadenfrånutslagnapermanent

består.arbetslösheten

kostnaderochutgifterInkomster,4.1.4

inkomstkällanviktigastredenSkatterna är

Skatterinkomstkälla.viktigasteoffentliga sektornsdenSkatterna är
totala intäkterna.deför drygt 80avgifteroch sociala procent avsvarar

inklusiveskatterdvs.skattekvotenhar1950-1994periodenUnder
tillfrån 50ökat 20BNPandel procent.avgiftersociala mätt avsom

till hela 56uppgick den1989högstskattekvotenNär somvar
BNP.procent av
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Den offentliga sektorns inkomster skatter under perioden 1970-av
1994 framgår tabellav

Tabell 4.1 Offentliga sektorns skatteinkomster 1970-1994
Procentuella andelar

1970 1980 1989 1990 1994

Statlig direkt skatt 25 15 21 17 12
Kommunal direkt skatt 25 29 26 27 33
Indirekta skatter 30 25 24 25 26
Socialaavgifter 20 31 29 31 29

Källa: Ringqvist denM, Om offentliga sektorn Vad den och vad den targer-

Statens skatteinkomster

Av inkomster direkta skatter inkomstskattenstatens för drygtav svarar
70 och egendomsskattema fastighetsskatt,procent stämpelskatt,
förmögenhetsskatt m.m för resterande knappa 30 procent.

Inkomstema den statliga direkta skatten har, jämfört med denav
kommunala, utvecklats oregelbundet med under några årtoppmer en
kring mitten 1970-talet. Efter år 1989 har inkomsterstatensav av
direkta skatter minskat radikalt, bl.a. följd skatterefonnensom en av
1990/ 1991 också på grund lågkonjunkturen under börjanmen av av
l 990-talet.

Efter skatterefonnen beskattas inkomster under brytpunkten för
närvarande cirka 209 000 kronor med 100 kronor i statlig skatt.
Inkomster brytpunkten beskattasöver med 20 Den tillfälligaprocent.
värnskatt gäller under perioden 1995-1998 höjer statsskatten tillsom

År25 för inkomster brytpunkten.procent 1993 hadeöver 85 procent
alla inkomsttagare inkomst låg under brytpunkten.av en som

indirektaDe skatterna för cirka fjärdedel den offentligasvarar en av
sektorns totala inkomster och viktigaste inkomstkälla.är Till destatens
indirekta skatterna räknas bl.a. och de s.k. punktskattema påmomsen

tobak och alkohol. Skatterna kallast.ex. för indirekta eftersom de läggs
till eller tjänstens pris. Kostnaden bärs den slutliga konsu-varans av

Den generellamenten. uppgår för närvarande tillmomssatsen 25
procent.

Genom medlemskapet i EU ställs krav på sikt harmonisera deatt
indirekta skatterna till de nivåer gäller i övriga medlemsländer.som

Den offentliga sektorns inkomster sociala avgifter uppgår tillav
omkring 30 de totala skatteinkomstema.procent Den andelenstörstaav

inkomsterna från sociala avgifter kommer från ATP-avgifterna 40av
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sjukförsäkringsavgiftenavgifter ärprocent. Andra väger tungtsom
År uppgickprocent. 1995folkpensionsavgiften 20procent och27

löneinkom-37till knapptavgiftersocialaalla procent avsumman av
stema.

julidenlöneskatt 1särskildinfördesskattereformenled iSom ett en
andraochförväwsinkomsterpensionärernasSkatten1990. uttas

ochFrånsocialförsäkringsfönnåner.tillinteinkomster rättgersom
pensioner.ocksålöneskattensärskildagäller denjuli 1991med den 1
införts,egenavgifterallmännas.k.antalharår 1993Sedan avett
inkomstendensjukförsäkringsavgiñen störstaallmännavilka den ger

den allmännakommer1995-1998periodenUnderför staten.
år 1995successivt från 2,95höjassjukförsäkringsavgiften procentatt

1998.till 5,95 procent
tillÅr bidralöneavgift förallmäninfördes att1995 en ny

höjdes dentill EU. Dessutommedlemsavgiftenfinansieringen av
procentenheter.med 3,5löneskattensärskilda

inkomsterKommunsektorns

landstingochtill kommunerkommunalskattbetalarinkomsttagareAlla
Inkomståretgrundavdraget.det s.k.underinkomsterförmed undantag

kronoroch 10018mellan 9008grundavdragetvarierade1995
reglersärskildagällerpensionärerstorlek. Förinkomstensberoende

grundavdrag.om
anställningförvärvsinkomsterendastomfattarKommunalskatten av

kommunal-någonintebelastasnäringsverksamhet. Företagenoch av
statlig skatt.endastbetalardeskatt utan

medutgårproportionell, dvs. denkommunala skattenDen är samma
iKommunalskatteninkomstenhurandel stor svararoavsett

totalakommunsektornstredjedelarungefär tvåfördagsläget av
då skatterna1970ökning sedankraftigviket innebärinkomster, en

harpriseri fastaRäknatintäkterna.hälftenungefärmedbidrog av
sedan130med drygtkommunsektom ökati procentskatteinkomstema

1970-talet.början av
Drygt 70landstingen.skatteñnansieringen förbetydelse harStörst

övrigaLandstingensskatter.medfinansierasverksamhetenprocent av
procent,10statsbidragprocent,4patientavgifterintäkter är

10intäkterövrigaprocent och2sjukförsäkringenfrånersättningar
knappt 60skatternaintäkterprimärkommunemas utgörprocent. Av

cirka 10avgifternaochcirka 30 procent.statsbidragen procentprocent,
skattesatsen år 1996kommunsektomigenomsnittligaDen var

9,32låg på kommunema,procentenheter21,1531,66 procent varav
och 1980Mellan 1960församlingarna.ochlandstingen 1,18
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fördubblades den genomsnittliga skattesatsen från 14,23 till 29,09
Under 1980-talet ökningstaktenprocent. något lugnare och fram tillvar

1990 hade skatten stigit till 31,16 kronor skattekrona.per
Landstingsskatten har ökat betydligt skatten till primärkom-änmer

Mellan 1960 och 1985 tredubblades landstingsskatten ñånmunerna.
4,38 till 13,30 medan skatten till kommunerna ökadeprocent, från 9,80
till 15,99 under period.procent samma

Statsbidragens betydelse för finansieringen kommunsektomsav
utgifter har minskat Åri betydelse under de åren.15 1980senaste
svarade statsbidragen for 29 kommunsektoms inkomster,procent av en
andel hade sjunkit till 19 1994.som procent

Den stymingseffekt tidigare låg inbyggd i statsbidragen tillsom
kommunsektom -i fonn specialdestinerade statsbidrag till skola,av
bam- och äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst i bortetc. togs stort sett-
från och med den 1 januari 1993. detI statsbidragsystem gällersom
från och med den 1 januari 1996 fördelas bidragmerparten statensav
till kommuner och landsting i form generellt bidrag med likaett ettav

Årbelopp invånare.stort 1996 det generellaär statsbidraget cirkaper
45 miljarder kronor till kommunerna och cirka miljarder12 kronor til
landstingen inklusive kompensationen för den "momsavgiñen".nya

Den januari1 1996 infördes för återbetalningett nytt system av
mervärdeskatt till kommuner och landsting. Systemet innebär att
kommuner och landsting finansierar momsavlyñet för den icke
momspliktiga verksamheten momsavgiñ. Eftersomgenom en ny
avgiften innebär kostnad för kommuner och landsting ökades deten
generella statsbidraget från och med år 1996 med belopp.samma
Avgiften och ökningen det generella statsbidraget uppgår år 1996av
till sammanlagt 19 miljarder kronor cirka 14 miljarder kronorvarav

kommunerna och cirka 5 miljarder kronor landstingen.avser
Om bortser från ekonomiska regleringar mellan ochman staten

kommunsektom har de generella statsbidragen varit nominellt
oförändrade sedan 1993.

Vid sidan det generella statsbidraget utgår fortfarande antalom ett
specialdestinerade statsbidrag till kommunsektom. De specialdestinera-
de bidragen till kommunerna och landstingen ligger för närvarande i
storleksordningen 11 respektive miljarder4 kronor.

Den ojfentliga sektorns utgifter

Den offentliga sektorns utgifter andel BNPmätt ökade stadigtsom av
mellan 1950 och 1982. Under perioden 195 0-1975 fördubblades
utgiñskvoten från 25 till 50 På några år mellan 1975procent. och-
1978 utgiftema med ytterligaresteg 10 procentenheter, vilket bl.a.-
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åtgärderarbetsmarknadspolitiskautgifter förökadepåberodde som
spår.industrikrisensiföljde

till 67uppgickdå detill 1982framökafortsatteUtgiftema att
lägst 60tillnedgångskeddeEfter 1982BNP. somprocent enav

1980-talet.i slutetöverhettningsårenunderprocent av
utgiftsökningen1990-taleti börjanlågkonjunkturen togUnder av

ökningdramatiskpådennaberoddeväsentligtalltfart. I avenny Årtransfereringar.s.k.och företaghushålltillinkomstöverföringar
UnderBNP.högst 74tillutgiftskvoten procentuppgick1993 avsom

beroende påhuvudsakligen atttillutgiftskvoten 71sjönk procent,1994
bankstödet.sektornfmasielladenstödjabehövdelängreintestaten

uppgick till 27andel BNP,konsumtionensoffentligaDen somav
figurseår 1978oförändrad sedanvarithar i1994, settstortprocent
ökatandel BNPtransfereringamasperiod harUnder4.2. avsamma

tillfrån 4127 procent.
tillcirkagick 401994utgifter procentsektornsoffentligadenAv

sektorer.andratillvidareslussadesmedan 60konsumtion procent
utgifterallasvarade för 36hushållentill procentTransfereringama av

för drygt 4investeringarnaoch procent.
socialtjänsteroffentliga vägerkonsumtionengällerdetNär av

medtillsammansgamlaochbarndvs. etc.trygghet, omomsorger
tabell 4.2.sjukvårdochutbildning tyngst, se
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Tabell 4.2 Offentliga sektorns utgifter for konsumtion och transfereringar
Miljarder kr, 1992

Verkamhetsområde Kons. Transf. Sza Andel

Allmänna off tjänster 40 40 3 %
Försvar 35 35 2 %
Samhällsskyddoch rätts-
skipning 22 22 2 %
Utbildning och universi-
tetsforskning 77 7 84 6 %
Hälso- och sjukvård 75 51 126 9 %
Social trygghet 92 225 317 22 %
därav ekonomisk trygghet 6 6 0 %
barnomsorg 28 39 67 5 %
äldre- och handikappomsorg 47 179 226 16 %
övrig social ll 7 18 1 %omsorg
Bostadsforsörjning och sam-
hällsutveckling 8 46 54 4 %
Fritid, kultur och religion 20 5 25 2 %
Näringsliv 32 118 150 11 %
därav kommunikationer ll 8 19 1 %
arbetsmarknadsâtgärder 14 43 57 4 %
andra näringslivsändamál 7 67 74 5 %
Ofördelade utgiñer 1 101 102 7 %

Summa 526 896 1422 100 %

Källa: Ringqvist OmM, den ojentliga sektorn Vad den och vad den targer-

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

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

Landstingens och kommunernas kostnader

I landstingssektom inklusive de landstingsfria kommunerna utgör
hälso- och sjukvården inklusive tandvården drygt 80 deprocent av
totala kostnaderna sedan för de psykisktansvaret omsorgerna om
utvecklingsstörda Övrigaöverflyttats primärkommunema. större
kostnadsposter utbildning vårdhögskolomaär och kollektivtrafik
framför allt i Stockholms län.
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grund- ochutgjordeår 1994kostnaderprimärkommunemasAv
23handikappomsorgenoch procent,äldre-gymnasieskolan 25 procent,

7familjeomsorgenochindivid- procent,och13barnomsorgen procent
tabell 4.3.se

på olikafördelningnettokostnadernaskommunalaDeTabell 4.3
år 1994verksamheter

Andel netto-Verksamhet av
kostnad

23 %Äldre- handikappomsorgoch
%18Grundskola
%13Barnomsorg

7 %familjeomsorgochIndivid-
7 %Gymnasieskola
7 %administrationGemensam
5 %hälsoskyddMiljö- och
5 %KomvuxutbildningAnnan

%4rekreationochFritid
4 %Kommunikationer
2 %bostäderMark och
2 %Kultur
2 %näringslivArbete och

för kommunerRäkenskapssammandragKälla: SCB,

obalansekonomi iEn4.1.5

statsbud-1970-taletbörjantill1940-talet framFrån slutet varavav
periodinleddes1970-taletVid mittenbalans.ii enstort settgeten av
ochsociala reformerOljeprischocker,statsfinanser.försämrademed en

kraftigt ökadetillbidrogsektornoffentligadenutbyggnadsnabb av
överskottfrånstatsbudgetengickoch 1982 ettMellan 1976underskott.

BNP.på tiounderskotttillBNP procentdrygtpå ettprocent avaven
60till drygtfrån 20ökade procentbruttoskuld procentStatens avca

BNP.
för-successivskeddeoch 1982devalveringama 1981Efter en

tillbidrogkonjunktureninternationellañnanser. Denbättring statensav
broms-utgiftsölcningarnasamtidigtinkomster,ochtillväxthögre som

ades.
långvarig. Redan 1990Överskottsperioden särskiltdock inteblev

varitharsedan 1990Nedgångenförsvagas.statsñnansemabörjade att
huvudsakligakrisår. Denl970-taletsunderoch brantare änstörre

arbetslöshet. Denoch ökadproduktionminskadförklaringen är
betydandeinneburitocksåbankstödet harinklusivekrisenfinansiella en
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budgetbelaslning. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella
sparande skillnaden mellan inkomster och utgifter uppgick till 12,3

BNP 1993, 10,4 BNPprocent 1994 och 8,1procentav procentav
BNP år 1995.av

Figur 4.3 Finansiellt sparande i den offentliga sektorn 1970-1995
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Vid utgången år 1995 beräknades den konsoliderade bruttoskuldenav
uppgå till knappt 80 BNP eller 1 300 miljarder kronorprocent av
147 000 kr invånare. Ju statsskulden desto högrestörre blirärper
räntebetalningarna vid given räntenivå, vilket i sin leder till andratur att

angelägna utgifter statsbudgeten.trängs Räntebetalningen påutmer ur
statsskulden uppgick till drygt 100 miljarder kronor år 1995, den
enskilt utgiftsposten istörsta budget.statens

Den offentliga sektorn har emellertid också finansiella till-stora
gångar, huvudsakligen i form värdepapper, också bör medtasav som
i bilden finanserna skall analyseras.när De finansiella tillgångarna är
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förmögenhetenfinansiella ärdenvarförskulderna,dock lägre än
cirka 30närvarande tillför procentuppgårNettoskuldennegativ. av

BNP.
detsektornkommunaladenuppbyggnad1970-taletsUnder varav

börjadenegativtlandstingochi kommunersparandetfinansiella men
nåddesår. Ensistadecennietsunderöverskott toppochförbättras gav

rådde iDärefterskatteinkomster. stort settökadeberoende1978
några år.underbalans

underskotthaftkommunsektomhar1980-talet ettmittenSedan av
förbättringtillfälligförmed undantagsparandetfinansielladeti en

år.första1990-taletsunder

Inkomstfördelningen4.1.6

och 1970-1960-underminskadebefolkningeniInkomstskillnadema
ämningenkraftigaste1980-talet. Denmittentilloch framtalen av
mittenIdå tillväxten störst.och 19751967skedde mellan avsomvar

vissskettdetharSedan desstrendbrottägdel980-talet enett rum.
kraftiglikadock inteinkomster,disponiblaiskillnadernaökning av

utjämningen.tidigaredensom
försörj-förjusteradeinkomsternahar1991-1994periodenUnder

denförhushållsamtligaminskat förpriserårs utomi 1994ningsbörda
sjönkSCBEnligtinkomsterna.högstahar dehushållentiondel somav

mellanstandard med 0,5ekonomiskagenomsnittshushållets procent
ökadehushållenvälbeställdade 10medanoch 1994 mest1991 procent

10period. Deunder procentstandard med 12,5sin procent avsamma
standard med 17minskadfickekonomimedhushållen svagast en

för de 10utfalletpåpekasdockbörsammanhanget attIprocent.
ungdomarhemmaboendeeftersomsvårbedömtställda ärsämstprocent

likställasvidare kaninteinkomstervilkaförandraoch utangrupper
dennatillhörvärnpliktigaochstuderandeekonomi t.ex.med svag

decil.
hushållensgällerdetförändringenviktigastekanske närDen

relativadendock4bilaga1996/97:standard prop. ärekonomiska
hushåll,olika åldrar. Yngrehushåll imellanskettförändringen som

under 1990-inkomstersänktabetydligtfåttår, harunder 25särskilt de
År hade1975förbättrats.inkomsterålderspensionäremastalet medan

hushållstandardekonomiskhögre än16under 25ungdomar procent

l minustillgångarnafinansiellalika med deförmögenheten ärfinansiellaDen
nettoskuldbenämningentillgångarna ärstörre änskulderna ärskulderna. Om

vanligare
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Åri åldern 65-74 år. 1994 hade 65-74 år 54 högreprocentgruppen
ekonomisk standard.

Inkomstspridningen mått på välfärden.är Fritzell ochett Lundberg
1994 har översiktlig analys hurpresenterat levnadsför-en mer av
hållandena utvecklats mellan 1968 och 1991. Undersökningen
behandlar boende, hälsa, ekonomi och arbete, politiska samtresurser,
sociala relationer. För huvuddelen indikatorema gäller välfärds-attav
skillnadema minskade kraftigt mellan 1968 och 1981. Mellan 1981 och
1991 fortsatte minskningen i lägre takt.men

Efter har1991 arbetslösheten ökat dramatiskt vilket bidragit till
ökade välfärdsskillnader, inte minst vad gäller hälsan. flertalEtt studier
under visar arbetslösheten utlösande faktor föratt fysiskärsenare en
och psykisk ohälsa, se vidare bilaga "Psykosocialll, ohälsa ett-
växande folkhälsoproblem".

4.2 Utrymmet för offentlig konsumtion

4.2.1 Allmänt

Utrymmet för den totala konsumtionen i ekonomi bestämsen som
tidigare hur mycketnämnts produceras och vilka kravav som som
ställs på samhälleligt sparande, dvs hur andelstor av resurserna som

till investeringar.sätts På lång sikt begränsas således konsmntions-av
produktionstillväxtenutrymmet i ekonomin.av

Det framtida för offentliga utgifterutrymmet begränsas fyraav
faktorer:

underskottet i den offentliga sektorns finanser i utgångsläget-
målet för saneringen de offentliga finansernaav-
den samhällsekonomiska utvecklingen bl.a. bestämmer skatte-som-
basemas tillväxt, räntenivån och utgifter relaterade till arbets-
lösheten
nivån på skatteuttaget.-

4.2.2 Underskottet i den offentliga sektorns finanser

Underskottet i den offentliga sektorns finanser uppgick tidigaresom
till 10,4nämnts BNP eller 158 miljarderprocent kronor 1994.av
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-181underskottuppvisadefinanserdetallt ettFramför statens somvar
underskottmindreuppvisadefinanserKommunsektornskr. ettmiljarder

överskott 25socialförsälciingssektomkr medan ettmiljarder-2 gav
kronor.miljarder

i deunderskottenmedproblemgrundläggandetvåfinnsDet
samhällsekonomiskapåverkar dendels deoffentliga finanserna: att

framtidaförsvårar denidagunderskottdelsnegativt,utvecklingen att
ochåtaganden. Ensektornsoffentligaden storfinansieringen av

bristande förtroen-tillsikt ledakan pånettoskuldväxandealltframför
uppfattaskan detsnabbtökar attnettoskuldenOmde för somstaten.

ochutvecklingenkontrollen attöverpolitiskadet tappatsystemet
bedömsUtlåningenohämrnat.skulden kommer växa meratt som

i sinräntenivån,allmännaden turvilketriskfylld somupppressar
konsumtionen.privatadenochinvesteringarnahämmar

ekonomin. EneffekterÄven harunderskottenåtgärdandet av
skattetrycket harhöjningellerutgifternaneddragning avenav

efterfråganinhemskaekonomin. Denefterfrågan ieffektdämpande
utvecklingsiniytterligare. Detminska turriskerar svagareatt enger
till delBesparingarnaskatteintäkter. ätsdärmed storochinkomsterav

upp.
avvägning.besvärliginförsåledespolitiken stårekonomiskaDen en

räntebildningen,effekternegativafårunderskottenåtgärdainteAtt
viaeffekternegativasidanandrafår åunderskottenåtgärda enatt

efterfrågan.åtstramning av

statsfmansemasaneringenförMålet4.2.3 av

Saneringsprogrammet

presenterade1994/95:25prop.kompletteringspropositionårs1995I
förMåletoffentliga finanserna.för desaneiingsprogramregeringen ett

iuppnå balansriksdagenantagits ärsaneringsprogrammet attavsom
de åtgärdermedTillsammans1998.finansernaoffentligade som

saneringspro-tänktdetriksdagenbeslutatstidigare attredan ärav
med 118finanserförbättringtillskall leda statens cagrammet aven

hälftendrygtpriser, utgörårsi 1994/95kronormiljarder varav
ökningvissinnebärinkomstförstärkningar. Programmet aven

inslagoch ökadetransfereringssystemennedskärningar iskattekvoten,
halvårsvis.följsgenomförandeegenavgifter. Programmets uppav

någotfinansernaoffentligai de störreunderskottetblevUnder 1995
ingaOmtillväxtpropositionen.s.k.i denberäknadesvadän som

vadskulle vidtasåtgärderbudgetförstärkande utöverytterligare som
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angivits i saneringsprogrammet skulle det kvarstå underskott på 14ett
miljarder kronor år 1998. För de offentliga finanserna skall iatt vara
balans planeras1998 ytterligare budgetförstärkningar med cirka 10
miljarder kronor år och 1998.21997 cirka 12 miljarder kronor år

Ett treårigt utgiftstak läggs fast

Den genomgripande förändringen i regeringens ambitionermest att
skärpa kontrollen utgiñsutvecklingen beslutet införa takär att ettav om
för de offentliga utgifterna. principI innebär utgiftstaket att statens
utgifter skall hållas på nominellt oförändrad nivå fram till sekel-en
skiftet. Utgiñstaket och utgifterna blirutgör lägreövre gräns änen om
beräknat skall överskottet användas för betala statsskulden.att av

Eftersom kommuner och landsting själva beslutar sina utgifterom
i enlighet med den kommunala självstyrelsen planeras annorlundaen
utformning utgiftstaket för kommunsektom. Ramama sättsav genom
restriktioner för inkomstutvecklingen kommunalskatter och stats-
bidrag. kommunerDe och landsting höjer skattesatsen undersom
1997 eller kommer1998 få vidkännas minskning sittatt en av
statsbidrag.

Krav kommunalpå ekonomi balansien

regeringens ekonomiska vårproposition prop. 1995/96: 150 föreslås
balanskrav införs i kommunallagenatt enligt vilketett de kommunala

budgetema varje år skall så intäkterna överstiger kost-upprättas att
naderna. Pensionskostnadema skall beaktas enligt den s.k. blandade
modellen vilket innebär för framtiden intjänade pensionsfönnåneratt
skall belasta resultaträkningen det år de tjänas in.

Balanskravet föreslås gälla från och med år för1999 kommunerna
och från och med för2000 landstingen. Regeringen underattavser
hösten 1996 återkomma med förslag till lagreglering balans-ett av
kravet.

Regeringen i höst också föreslå kommunalväntas redovis-att en
ningslag införs år 1998 och det inrättas oberoendeatt ett nytt organ
med uppgift utveckla god redovisningssed inom kommunsektom.att

2 Prop. 1995/95:150
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respektiveÖverenskommelsen och Kommun-mellan regeringen
Landstingsförbundet

träffade ikommunförbundenochlandstings-ochRegeringen mars
ochkommunernasförriktlinjeröverenskommelse1996 omen

överenskommelsenIoch 1998.åren 1997ekonomi förlandstingens
prioriterasskalllandstingochi kommunerverksamhetenfastslogs att

ekonomisktåtog sigVidaretransfereringar.statliga staten attframför
regeringensomfattasvadändrade regler,ochreglera utöver avsomnya

offentliga finanserna,desaneringenför118-miljardersprograrns.k. av
utgifterlandstingensochpå kommunernaseffekterekonomiskaså att

neutraliseras.skatteinkomsteroch
skall gällafmansieringsprincipen samt attockså fastslogsDet att

oförändradenominelltskallkommunsektomtillstatsbidragen vara
och 1998.1997under åren

verka föråtog sigKommunförbundet att:respektiveLandstings- att

och1997under årenlandstingochi kommunerhöjsinteskatten-
1998

undvikermånmöjligaste sägalandsting ioch attkommuner upp-
arbetslöshetihamnardessaså intepersonal öppenanställdfast att

deni syftekommunsektomi göradrivs vidare attfömyelsearbetet-
kostnadseffektiv.ochbättreverksamhetenkommunala mer

utvecklingen årsamhällsekonomiska mot4.2.4 Den
2010

sysselsättningochTillväxt

sysselsattaantalökatåterföras antingenkantillväxtEkonomisk ett
1990-talet harUndersysselsattproduktioneneller växer. enatt per

betingelsernaochproduktivitetökadfrämjatfattatsbeslutrad ensom
inflationsförväntningamaförbättrats,finanser harStatenstillväxt.för

ekonomisvenskförFörtroendetfallit.harochdämpatshar räntorna
har stärkts.ekonomisk politikoch

meddå BNPutvecklingen år 1994vände stegSom tidigare nämnts
År prelimi-med 3,0tillväxtenökade1995 procentknappt 3 procent.

många år.påökningendennärt vilket störstavar
drygtminska till ltillväxtenberäknasFinansdepartementetEnligt
påberorvilket bl.a.1501995/96:prop. attunder 1996procent

denförsvagningentill följddämpasexportökningen kommer att avav
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internationella konjunkturen. I det medellånga perspektivet, perioden
1997-2000, förväntas BNP öka med 2,0-2,5 bas-procent per
alternativet. långsiktigaDen trenden i BNP-tillväxten bedöms ligga
i storleksordningen 2 år.procent per

Hushållens reala disponibla inkomst beräknas öka i mycket be-
taktgränsad till och med 1998. Detta delvis konsekvens deär en av

budgetförstärkande åtgärder kommer vidtas under perioden,attsom
vilket innebär såväl höjda skatter realt minskade transfereringar tillsom
hushållen. Under perioden 1999-2000 beräknas den reala disponibla
inkomsten stiga med cirka år.2 procent per

Den privata konsumtionen har varit under de åren.senastesvag
Under det året har dock ränteläget förbättrats markant vilketsenaste
skapat förutsättningar for konsumtionsökning. Finansdepartementeten

dock den bedömningen fortsatt finanspolitik,gör högaatt stramen
realräntor och fortsatt hög arbetslöshet kommer dämpa uppgång-atten

För innevarande och år bedöms konsumtionsökningen tillnästaen.
cirka l-l,5 år. Under perioden 1998-2001 bedöms denprocent attper
privata konsumtionen kommer öka med cirka 2,2 år,att procent per en
utveckling enligt års1995 Långtidsutredning SOU 1995:4 kansom

fortsätta under perioden 2002-2010. Om detta scenario blirantas
verklighet kommer den privata konsumtionen öka med cirka 30att

fram till år 2010.procent
Den ekonomiska återhämtningen tillsammans med beslutade och

planerade åtgärder för förstärka statsbudgeten beräknas elimineraatt
den offentliga sektorns underskott före sekelskiftet- därefter förväntas

mindre överskott. 1995 års Långstidsutredning räknar medett ett
finansiellt sparande i den offentliga sektorn drygt 3motsvararsom

BNP 2010. Nettoskulden andel nårprocent BNP sittmättav som av
maximun i slutet detta århundrade för därefter minska.attav

Hur arbetslösheten kommer utvecklas fram till år 2010 enligtatt är,
regeringen, i hög grad beroende hur väl den allmänna ekonomi-av pass
ska politiken lyckas med omvandla uppgången för exportindustrinatt
till stabil återhämtning berör hela ekonomin. Ekonomisken som
tillväxt nödvändig, inte tillräcklig, förutsättningär för atten men pressa
tillbaka arbetslösheten. Det nödvändigt efterfrågan ökarär även att
inom den privata tjänstesektom. Eftersom behovet deattav sanera
offentliga finanserna mycket den offentligaär sektornsärstort
möjligheter öka antalet anställda mycket begränsat under deatt

åren. Vad det inärmaste praktiken handlar för den offentligaom
sektorn i möjligaste mån undvikaär avskeda personal.att Iatt
basaltemativet för den ekonomiska utvecklingen regeringenantar att
den arbetslösheten kommeröppna sjunka från nuvarande 8 tillatt
knappt 6 år 2001.procent
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sin främstadock regeringenarbetslöshetenminskaAtt somser
arbetslösheten tilldenminskaskallSverigeMålet öppnauppgift. är att

vår-ekonomiskaårs1996Högväxtaltemativet iår 2000.4 procent
arbetslöshetendärförloppekonomisktbeskriverproposition ett

skapainriktasPolitikensekelskiftet.vid atttill 4reduceras procent
kraftfullföreslåsföretagande. Vidareochföretagförvillkorgoda en

utbildning.påsatsning
deutvecklingenskisserade attinnebär denSammantaget ovan

andelungefärned tillkommaberäknasutgiftemaoñentliga avsamma
1970-talet.mitteniBNP avsom

skatteuttagetNivån på4.2.5

medborgarnainnanstyrande kandeskatterhur höga ta utFrågan om
USAdecennier. Iidiskuteratsända harvälfärdssystemetkastar över

ökadebeskattningsnivå baraökadi bevissökt ledahar att german
bas.sinurholkarskattenpåberoendenivåtill vissintäkter att egenen

skatteintäktema.Ökas iställetminskarnivådennaskatten över
Medkostnader.indirektaskattemasocksåtalarEkonomema om

ekonominerhålls ieffektivitetsförlusterdedetta genomsommenas
fenomenskattekilar. Dettaeffekter, s.k.snedvridandebeskattningens

ocharbetsgivaravgifterkombinationendäravsitthar fått att avnamn
kostnad ocharbetgivarenskil mellanmarginalskatt slårhög en

måste denmarginalskatterhöganettointälçt. Vidarbetstagarens som
tjänasjälv,princip kanihanjobb, göraförnågonanlitar ett somannan
skallintedetförtimmeanlitadedengångertill fyra attäntre permer

själv.arbetetochjobbetledigt från görabättrelöna sig att ta
skatternaspekatocksåharskattedebattenintensivadenI man
fram högadriverdeinflationsutvecklingenförbetydelse attgenom

lönekrav.kompenserade
påsidanå andrapekarskatterhöga attförsvararDe mansom

nettoeffekter.beskattningensganska litefaktiskt vet om
förvårproposition uttalasekonomiska utrymmetårs att1996I

byggerstabilt skattesystemEttstarkt begränsat.skattehöjningar är som
framtidaförförutsättning mötaprincipersunda attpå anses vara en

skattereglernaiförändringarmånmöjligastemåste iDärförkrav. täta
hållning irestriktivfrånundantasområdeendaundvikas. Det ensom

föreslåsenergiskatterHöjdaenergipolitiken.ochmiljö-skattefrågan är
ekologiskt ochfinansieringen fördel ettmotatt styra meravsom en

samhälle.uthålligt
Sverigegivitregeringenenligt1990/91 ettSkattereformen som

marginalskatter ochsänktabl.a.innebaroch bra skattesystemmodernt
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de svenska företagsskattereglema blev mycket konkurrenskraftigaatt
vid internationell jämförelse. Sedan reformen trädde i kraft har deten
genomförts rad skatteförändringar. Beskattningen på förvärvsin-en
komster har höjts, bl.a. ökade s.k. egenavgiñer. Arbetsgivarav-genom

Årgifterna har sänkts och mervärdeskatten har differentierats. 1995
infördes tidigare s.k. värnskatt på femnämnts procentsom en som
höjde den statliga inkomstskatten från till20 25 Enligtprocent. nu
gällande beslut vämskatten tillfällig budgetförstärlcning. Från ochär en
med 1999 det tänkt den högsta statliga skattesatsen återigenär att
skall 20 procent.vara

150I den ekonomiska vårpropositionen prop. 1995/96: aviserar
regeringen kommer föreslå riksdagen hur det samladeatt attman
avgiñs- och skatteuttaget för höginkomsttagare skall justeras för att en
bättre fördelningsprofil skall uppnås. En särskild kommitté som
tillsatts för granska skatterefonnen har kommit fram till utfalletatt att
för den tiondel hushållen har de högsta inkomsterna blivit någotav som
bättre vadän avsett.som var

Sammanfattningsvis kan konstateras för skatte-att utrymmet
fmansierad konsumtion begränsas det finansiella underskottet iav
offentlig sektor och den nivå på skatteuttaget där kostnaden för den
enskilde börjar bli högre värdet på konsumtionen. I avvägningenän
mellan den skatteñnansierade konsumtionens kostnader och intäkter är
det viktigt eifektema den omfördelning skatte-vägeratt man av som
finansieringen åstadkommer mellan olika i samhället.grupper

Bedömningen skatteuttaget och vad används till inteärav pengarna
oberoende varandra. En viss nivå på skattetiycket kan motive-av vara
rad går till visst ändamål inte de används tillettom pengarna men om
andra. På vissa områden finns starka skäl talar för skattefman-som en
siering, på andra de Hälso- och sjukvårdär område därär ettsvagare.
de flesta länder valt hög grad skattefmansiering främsten av av
fördelningspolitiska skäl.

4.2.6 Det samhällsekonomiska för hälso-utrymmet
och sjukvård

Vilket hälso- och sjukvårdssektom kan förfogautrymme över är ytterst
värderingsfråga. Det kan aldrig samhällsekonomiska skälen av vara

motiverat förhindra medborgarna f°ar den sjukvård villatt haatt man
och beredda betala för. gårär Det därmed inte ställa någraatt att upp
objektiva samhällsekonomiska kriterier utifrån vilka kan talaman om
hur sektorn kan få år 2010. Problemet samhällsekonomiskstor vara ur
synpunkt avvägningen konsumtionär inte sker medatt gentemot annan
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Avvägningenskattefmansierad.inte denautomatik, speciellt motnär är
offentligt/privat,i avvägningensker i två delskonsumtion steg,annan

sektorn.offentligaför dendels inom ramen
hög ekono-påpekaockså viktigtdetsammanhangetI attär att en

behoveventuellt ökadegarantier förnågramisk tillväxt inte attger
medkunna finansierassjukvårdssektom skallochhälso-inom

skattetrycket. Ekonomiskhöjasamtidigtmedeloffentliga utan att
på ökat antalåterföras antingentidigarekantillväxt ettnämntssom

Tillväxtensproduktionen sysselsattpåsysselsatta eller växer.att per
finansernade offentligaför hursammansättning har betydelse

uppgång i antaletproduktionsölmingutvecklas. En genereras av ensom
de offentliganettotillskott tilli privat sektorsysselsatta störreettger

produktivitetenuppgång imotsvarandevadfinanserna än ger.
och hur dettakonsumtionenpå offentligahar priset denVidare

för den offentligabetydelsetidenförändraskommer över storatt
produceraKostnaderna föroch utgifter.inkomstersektoms t.ex.att

delspriskomponent,påverkas delsoch sjukvårdhälso- enenav
på vad producerasvolymenbestämmervolymkomponent. Det somsom

ambitionsnivåsjukvårdspolitiskoch efterfrågan,behov etc.styrs av
priset på olikaviss tjänst påverkasproduceraKostnaderna för att aven

utvecklaskommermaterial, och hur dessalöner ochinsatsvaror, atttex
eftersom produk-viktig i sammanhangetTidsfaktomtiden. äröver

till löneökningarvaruprodulctionen ledertivitetsutvecklingen i som
har lägredenna sedantill tjänstesektom. Omsedan sprider sig en pro-

prisökning,löneökningen slåduktivitetsökning kommer utatt som
med finansieradet blir problemsin kan medföravilket i attatttur
höja skattekvotenoffentlig verksamhetsjukvården och attutanannan
i förhållande tilloch indirekta skatternasumman de direktaav

bruttonationalprodukten.

finanserUtvecklingen4.3 statensav

budgetförstärkandemed deekonomiska tillväxten tillsammansDen
regeringenkommer enligtåtgärder vidtagits och planeras attsom

sekel-finanser. Framsuccessivt leda till förbättring statens motaven
meningeni denskiftet bedöms den ekonomiska krisen övervimnenvara

samlade offentliga sektornsuppnås i både och denbalans statensatt
skillnaden mellan inkomster ochfinansiella sparandetfinanser. Det

från underskottoffentliga sektorn beräknas utvecklasutgifter i den ett
till överskott motsvarandemotsvarande år 19958 BNP ettprocent av

Statens skuldsättning skuldenfigur 4.4.BNP 2010,4 procent av se
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avdrag for några tillgångar beräknas minska från cirka 85utan procent
BNP idag till cirka 45 BNP 2010.procentav av

Figur 4.4 Statens och den offentliga sektorns finansiella sparande
Procent BNPav
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4.4 Utvecklingen landstingens ochav

kommunernas konsumtionsvolym
år 2010mot

4.4.1 Förutsättningar

I det följande redovisas hur det reala för landstingensutrymmet
respektive kommunernas konsumtion konsumtionsvolym kan komma

utvecklas fram till år 2010. Basscenariot baseras i alltatt väsentligt på
de antaganden den samhällsekonomiska utvecklingen redo-om som
visats i avsnitt regeringens4.2.4 basaltemativ det aviseradesamt
kravet på kommunal ekonomi i balans före sekelskiftet se avsnitten
4.2.3. Vidare har statsbidragen till landstingen och kommunerna
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hela planeringsperiodenoförändrade undernominelltantagits var
oförändradenominelltöverenskommelsen1994-2010 trots att om

landstingsförbundenoch kommun- ochregeringenstatsbidrag mellan
åren och 1998.endast omfattar 1997

landstingssektom redovisasbasscenariot förtillSom jämförelseen
konsumtionsutrymmetbedömning hurLandstingsförbundets av

bedömningplaneringsperioden. Dennautvecklas underkommer att
landstingensLandstingsförbundetsutförligt redovisas isom rapport
kraftigt frånbeträffar resultatetvad96 avvikerekonomi- Maj

på olika antaganden denintebasscenariot. Skillnaden beror om
uppfattningarolikautvecklingen främstsamhällsekonomiska utan

utgångslägetstatsbidragen ispecialdestineradenivån de samtom
materialpersonal ochpå vårdensutvecklingen prisethur resurserav

konsumtionsutvecklingen.realapåverka denetc. kommer att
miljarder kronorskiljer drygtstatsbidragen 2Beträffande nivån på

Finansdepartemen-uppgifter frånbasscenariot som baserasmellan
för dennabedömning.Landstingsförbundets Inomtet och ramen

exakta nivån pådenmöjligt klarahar det inte varitutredning att ut
vidaremyndigheter arbetarochBerörda departementstatsbidragen.

med ñågan.
kommunala konsumtionenför denhurberäknarNär utrymmetman

effekternanödvändigt beaktafrån år till år detförändras är att av
stiger medOm lönekostnadema 4löner och priser.förändrade procent

vård ochdet uppenbart denmed åroch priserna 2,5 är att omsorgper
sjunker tiden.varje IOO-lappfår överut avsom man

förändrade löner ocheffekternapå hur viktarBeroende avman
Landstingsförbundetsolika tiden. Iurholkas varje IOO-lapppriser över

priser förenklat viktatsmellan löner ochkalkyler har förhållandet grovt
landstingssektomvikt i basscenariot för90/10 medan motsvarandetill

för kommunerna. Viktenstorleksordningen 70/30 75/25ligger i
IOO-lappen med pådet skriver ned 3,990/ deflator10 manger en

priserna med 2,5 medanom ökar med ochlönerna 4 procentprocent
deflatom vid vikten 75/25 blir 3,6 procent.

intäktsutveck-i fråga landstingensVid identiska bedömningar om
automatikLandstingsförbundets kalkyler medling således sämreettger

resursutvecklingen. framför alltbeträffar den reala Detutfall vad som
antaganden gjortsLandstingsförbundets bedömning från deskiljer som

och tjänster för-kostnaderna för inköptai basscenariot är att varor
följd lönernabmkningen antagits bli något högre, bl.a. attsom en av

på priset förbrukningenfå något genomslagbedömts änstörreett
konsumentprisema.

såväl basscenariotbedömningamaDet bör understrykas att som-
osäkra, särskilt vad beträffarLandstingsförbundets bedömning är-

utvecklingen överskuggande problemet detefter sekelskiftet. Det när
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gäller det framtida för offentlig konsumtionutrymmet arbets-är
lösheten. De offentliga underskottenstora beror i allt väsentligt på att

halv miljonöver människor arbetslösaär elleröppet sysselsattaen i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När lågkonjunkturen slog till ökade

utgifter samtidigtstatens inkomsterna minskade. Hur delsom stor av
underskott försvinnerstatens i den väntade konjunkturuppgångensom

beror på vilken bana återhämtningen och på takten i förloppet.tar även
Om den ekonomiska tillväxten blir hög, arbetslösheten snabbt minskar
och realräntoma sjunker, försvinner del underskottetstörreen av
automatiskt. Om däremot den ekonomiska återhämtningen framskrider
i långsam takt, med förhållandevis låg tillväxt, fortsatt högen
arbetslöshet och höga realräntor, krävs ytterligare besparingar och
inkomstförstärloiingar för minska underskottet. Riskenatt finns då att
den svenska ekonomin under lång tid framöver fastnar i läge därett
obalansema på arbetsmarknaden och i de offentliga finanserna
förstärker varandra.

4.4.2 Utvecklingen landstingensav

konsumtionsvolym

Resultatet bascenariot, baseras på nämnda antaganden,av som ovan
innebär genomsnittslandstingetatt behöver minska sin kostnadsvolym
med cirka 6 realt 7,5 miljarder kronorprocent för hela landstingssek-
tom under perioden 1994-2000 för uppnå ekonomisk balans,att se
figur 4.5. För enskilda landsting handlar det både och mindrestörreom
neddragningar. Om samhällsekonomin därefter utvecklar sig i den takt

basscenariot förutsätter bör det framgårsom figuren finnassom ettav
visst för åter öka konsumtionenutrymme att bit i på 2000-talet.en
Under förhållanden handlar det bara realgynnsamma neddrag-om en
ning på 2 drygt 2 miljarder kronorprocent, fram till år 2010.
Om hälso- och sjukvården skulle behålla sin relativa andel landsting-av

totala verksamhet från år 1994 71 procentens minskar således
för konsumtionutrymmet hälso- och sjukvård exklusive tandvårdav

med cirka 5,4 miljarder kronor fram till år 2000.
Landstingsförbundets bedömning innebär konsumtionsvolymenatt

for hälso- och sjukvård skulle behöva minska med med drygt 9 procent
realt cirka miljarder8 kronor under perioden 1994-2000. Därefter
bedöms konsumtionsutrymmet öka med cirka 0,5 år.procent per
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1994-2010konsumtionsvolymlandstingensUtvecklingen4.5Figur av
100.1994därhuvudmannaskapsförändringarförkorrigeratIndex

tillenbartkronormiljonercirka 900 serprocentenhet manmot omVarje svarar
sjukvårdochhälso-
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HSUBasscenario
bedömningLandstingsförbundets- -

från bas-bedömningLandstingsförbundetsskiljerfrämstDet som
statsbidragenpånivånavsnitt 4.4.tidigarescenariot nämntsär som

ochlönerförändradeeffekternasamladedeutgångslägeti samt av
tiden.priser över

denkonsumtionsutrymmet motframtidadetmånvilken uppI svarar
avsnitt 5.5.iredovisasbehovsutvecklingenbetingadedemografiskt

sjukvård.ochhälso-landstingensBaskalkyl för

kommunernasUtvecklingen4.4.3 av

konsumtionsvolym

bas-innebärkommunernasutvecklingengällerdetNär resurserav
konsum-ned sindrabehövaskullegenomsnittskommunenscenariot att

kommun-förmiljarder kronorl 1-12realtcirka 6medtion procent
iuppnå balansför1994-2000periodenunder atthelhetsektom som

konsum-bedöms2001-2010periodenUnder4.6.figurekonomin, se
kommuner-förAttcirkamed l utrymmetöka procent.tionsutrymmet

taktöka ibedömsintesekelskiftetefterkonsumtion somsammanas
sannolikt behöverkommunernamedhänger attlandstingens samman

talarMycketmedges.sparandefinansiella närsitt utrymmeförbättra
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for det finansiella sparandet i kommunernaatt kommer negativtatt vara
under hela planeringsperioden.

Om äldreomsorgen behåller sin relativa andel den kommunalaav
verksamhet under planeringsperioden cirka 25 eller drygt 50procent
miljarder kronor innebär det således för skattefinansieradatt utrymmet
konsumtion äldreomsorg kommer minska med cirka miljarder3attav
kronor. Vad detta kommer innebära med tanke på antaletatt äldreatt

85 år förväntasöver öka med cirka 40 fram till år 2010procent
redovisas i avsnitt 5.5.2.

Figur 4.6 Utvecklingen kommunernas konsumtionsvolym 1994-2010av
Index korrigerat for huvudmannaskapsforändringar där 1994 100.
Varje procentenhet cirka 2 000 miljonermot kronor 500 miljoner kronorsvarar

enbart till äldreomsorgen.om man ser
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Vad betyder5 den demografiska
utvecklingen

Innehållet i korthet: Under perioden 1994-2010 beräknas folk-
mängden öka ñån 8,8 till 9,2 miljoner invånare enligt Statistiska
Centralbyrån. Antalet invånare 85 beräknas ökaöver med cirka
40 medan antalet små bam 0-4 årprocent beräknas minska med
cirka 15 procent.

Om multiplicerar befolkningen i olika åldersgrupper medman
capitakonsumtionen i respektive åldersgrupp ökar kraven påper

till landstingens hälso- och sjukvård med 5-6resurser procent
under planeringsperioden 1994-2010. Motsvarande ökning för
kommunemas äldreomsorg uppgår till drygt 19 procent.

Eftersom kommunsektoms beräknas minska med cirkaresurser
6 realt mellan 1994 och 2000, förprocent därefter öka något,att
uppstår Årmellan behov ochett 2000 beräknas detgap resurser.
demografiskt betingade inom landstingssektom till cirkagapet 8

eller cirka miljarder7 kronorprocent i 1994 års priser. För den
kommunala äldreomsorgen beräknas till cirka 16 8gapet procent
miljarder kronor år.samma

Under perioden 2001-2010 beräknas inom landstingssek-gapet
sjunka med knappt 1 miljardtom till totalt 6 miljarder kronor,

medan för äldreomsorgen beräknasgapet öka till totalt 12 mil-
jarder kronor 24 procent.

För landstingen således uppgiftenär i första hand försökaatt
reducera kostnaderna på kort sikt medan kommunerna har ett
betydande itu med både på kort ochatt lång sikt.tagap

En demografisk framskrivning ofullständigt instrumentär ett
för bedöma hur kostnadernaatt för vård och kommer attomsorg

Ävenutvecklas tiden.över andra faktorer måste in i denvägas
samlade behovsbedömningen. De faktorer tillsammans medsom
demografin har avgörande betydelse för kraven på förresurser
vård och analyseras i efterföljande kapitel.omsorg
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Inledning5.1

kravdeoch bedömaanalyseraingår bl.a.HSU 2000tilluppdraget attI
kombina-iutvecklingendemografiskaallt denframförsomresurser

ochpå hälso-ställakommakanutvecklingmedicinteknisk attmedtion
bördirektivenEnligt2010.tillframperiodenundersjukvården

äldre.deförresurskravenbedömningliggatyngdpunkten aven
svenskatidigarebakgrundskall bl.a. attUppdraget mot avses

sjukvårdentillförtsdevisatharstudier merpartenatt somresurserav
delenäldredenutnyttjhardecennierna atsdeunder avsenaste av

blivit fler.haräldredeenbartinteFörklaringen attbefolkningen. är
ocksåharmedicinska framstegendeochmedellivslängdenökadeDen

detutvecklingsjukvårdskostnademas närförbetydelsemyckethaft stor
äldre.gäller de

ochhälso-förpåkravvilkaredovisasandeföljdetI resurser
ställakommakanutvecklingendemografiska attdensjukvård som

Ädelrefonnen betydan-harGenomtill 2010.framperiodenunder en
kom-tilllandstingenfrånförtsochvården överdelde omsorgenav

kommunernasinnefattavaltdärför ävenharKommittén attmunerna.
betyderutvecklingendemografiskavad denanalyseniäldreomsorg av

ochvårdtillpåkravengällerdet omsorg.när resurser
enbartkapiteldettaredovisas ide studierframhållasbörDet att som

demografiskförändringar. Endemografiskaeffekternabeaktar av
innebärsjukvård,ochhälso- attförkostnademaframskrivning t.ex.av
multiplice-förstplaneringsperiodenaktuellaunder denolikaförman

kostnadermed konstantaolika åldersgrupperibefolkningen perrar
förvärdenaerhållnadeSummanåldersgrupp.respektiveicapita av

beräknadedemografisktdenåldersgrupprepektive motsvarar
tidenökarkostnadernaOmstuderade åren. överför detotalkostnaden

förändratsålderssamrnmansättningenökat,folkmängdenantingenhar
åldersgruppemakostnadskrävandei deinvånareandelenså mestatt

densåledesförutsätterFramskrivningenoch. attbådeellerblivit fler,
påframledes skerbedrivs idagsjukvårdoch ävenhälso- sammasom

idag. Prog-olika åldrarcapita ikostnadtillochsätt sompersamma
storlek,befolkningensiförändringartillendast hänsyntarnosen
faktorerandrafrån allaoch bortserdödlighetochåldersammansättning

utvecklingen.påverkatänkaskansom
disku-framskrivningsådanibegränsningarnaochSvaghetema en

kapiteliteras
medframskrivningendemografiskadenkompletteraskapitel 8I

kan kommapåde krav attbedömningarochanalyser resurser somav
medicintekniskaoch densjukdomspanoramaförändratettavgenereras

utvecklingen.
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kapitelI 9 diskuteras olika faktorer har betydelse för kravensom
vad beträffar kommunernas vård ochresurser omsorg.

Möjligheterna tillgodose de kravatt åldrande be-resurser som en
follcning medicinska metoder och andra vårdmässiga möjligheternya,skapar beror också på samhällets ekonomiska förutsättningar, vilka
utförligt belysts i kapitel

5.2 Konsumtionen capitaper

5.2.1 Landstingens hälso- och sjukvård

Kommitténs uppgifter vad beträffar hälso- och sjukvårdskonsumtionen
capita bygger på uppgifter från Malmöhus läns landsting MLL.per

Uppgifterna har korrigerats för genomsnittet för riket.att motsvara
I MLL:s patientadminsistrativa datasystem PAS har varje individ
krypterat Samtligaett vårdkontakter i och slutenöppenpersonnummer.

vård registreras med diagnos enligt ICD-9 International Classifica-en
tion of Diseases. Varje läkarbesök, vårdtillfalle, vårddag och operation

kostnad. Kostnaderna differentierade bl.a.är såtillvidages en att
regionsjukvården har högre styckkostnad länssjukvården, iänen som
sin har högre á-pris länsdelssjukvården.tur ett databasenän Ur detär
möjligt erhålla uppgifter förekomstenatt olika sjukdomar avserom av
individer med sjukvårdskontalct, totalkostnadema kostnademassamt
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 den använda metodiken.av

Det kostnadsbegrepp tillämparMLL i sitt patientadministrativasom
datasystem direkt vårdkostnad. vårdkostnadenI ingår inteavser en
kostnader för forskning och utveckling ambulanstransportersamt -kostnader normalt ingår i det kostnadsbegrepp kostnader försom egen
konsumtion Landstingsförbundet tillämpar vid kostnadsj ärnförel-som

mellan landstingen. Ur Landstingsförbundets kostnadsstatistik kanser
vidare utläsas MLL:s kostnader för konsumtionatt understigeregen
genomsnittskostnaden för riket med drygt 9 För korrigeraprocent. att
för den lägre kostnadsnivån i MLL, och för skillnaden mellan vårdkost-
nader och kostnader för konsumtion, har de kostnaderegen som
redovisas i tabell 5.1 nedan skrivits med 28 i förhållandeprocentupp
till vårdkostnader.MLL:s
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för decapitakostnadernatabellenframgårSom perseparerasav
invånare.övrigaförcapita-kostnademaåret frånunderavlider persom

detslutskedelivetsvården iförkostnadernatill dettaMotivet är att
isjukvårdensochhälso-dellevnadsåretsista stor resursertar aven

ochhälso-förkostnadertotalalandstingens10anspråk procent av
dödligheten,iförändringarberäknade t.ex.sjukvård och somatt

genomslagfåkommerallt längre,leverde äldre stortinnebär attatt
för dekostnaderLandstingensresursanspråken.framtidade som

ålder.stigandemedtabellenframgårsjunkeravlider avsom
riketjämfört medi MLL,kostnadsnivånlägrenågotdenFör som

särskildmed hjälpkorrigerashelhet, nämnts enavovansom
olikamellanfördelningkostnademasgällerdetuppräkningsfalctor. När

Även jämförandeunderlag.jämförbartråder briståldersgrupper om
respektivelandsting,länsVärmlandsfrånkostnadsdatamedstudier

olikamellankostnadsfördelningMLL:styderBohuslandstinget, att
helhetriketförrepresentativnågorlundatordeåldersgrupper somvara

osäker-visst måttmedbetraktassifferuppgifterredovisade ettbör av
het.

år 1994sjukvårdskonsumtionen capitaochHälso-Tabell 5.1 per
landstingssektomiinvånareövrigrespektiveavlidenkonsumtionegenKronor perper

Totalt85-w75-8465-7445-64Ålder 15-445-140-4

220470 9800 22700 21159 3307 0003 990880avlidna 9
10556086092 700 60140800174800186000000500 133levnåret 410Sista

till riket.uppräknatMLLKälla:

tabellredovisas ivårdkostnaderdeframhållassärskiltbörDet att som
börVidarevårdbehov.och intevårdkonsumtionavspeglar5.1

capitavårdkonsumtionenendastredovisningenpåpekas peratt avser
sjukdomsgrupper,åtskilligalandstingen. Föriåldersgrupperi olika

kommunensmänniskor,drabbar äldre ärsjukdomaralltframför som
redovisning-såledesbetyderlandstingens. Dethögre attkostnader än

medkompletterasmåstelandstingenisjukvårdskonsumtionenen av
iochvårdförkostnadernaredovisningmotsvarande omsorgav

vårdkonsum-totaladenheltäckande bildförkommunerna att avge en
åldersgruppema.olikai detionen
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5.2.2 Kommunernas äldreomsorg

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

När det gäller kostnademas fördelning mellan olika åldersgrupper
finns överhuvud ingen officiell statistiktaget tillgå. De capita-att per
kostnader kommittén i den demografiskaanvänt framskrivningensom

äldreomsorgens kostnader bygger i allt väsentligt på material frånav
SCB Räkenskapssammandrag för kommuner och de nomikostnader
för olika åldersgrupper härleddes inom för Struktur-som ramen
kostnadsutredningens arbete SOU: 1993:53. Dessa uppgifter bygger

ÄSIM-studieni sin på data från den s.k.tur i Solna och Sundbybergs
kommuner.

Kostnaderna capita för de avlider under åretper som separeras
från capita-kostnadema för övriga invånare. Motivet till dettaper är

tidigare kostnadernanämnts för vården i livetsatt slutskedesom det
sista levnadsåret del vårdenstar istor anspråk knappten av resurser
20 äldreomsorgens totalaprocent kostnader och beräknadeav att
förändringar i dödligheten, innebär de äldre levert.ex. alltattsom
längre, kommer få genomslag påatt de framtidastort resursan-
språken. Denna uppdelning har möjliggjorts miljö- ochattgenom
samhällsmedicinska sektionen vid Mahnöhus läns landsting har
genomfört studie:särskild i fem kommuner angående vård- ochen
omsorgskostnader under det sista levnadsåret. Studien har genomförts
på uppdrag HSU 2000 och Socialstyrelsen.av

1 Lagergren M, 77:eASIM-system A tool for monitoring, evaluation and-
planning of the long for elderly and disabledterm people. Stockholmcare
1994
2ÄDELutvärderingen 95:9, Vård- och omsorgskostnader under det sista
levnadsåret. Socialstyrelsen
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år 1994äldreomsorgeninomcapitaKonsumtionen5.2Tabell per
iövrig invånarerespektiveavlidenkonsumtionegenKronor perper

kommunerna

Totalt85-w75-84Ålder 65-7445-64

500014160034 40066000avlidna
99 000300000 1739843 2709600levnåretSista

StrukturkostnadsutredningenochKälla: MLL

förgenomfördes inomstudieruppföljandeDe ramensom
under-indikerar14SOU 1994:arbete attStatsbidragsberedningens

förrepresentativttordeStrukturkostnadsutredningenfrånlaget vara
olikamellanfördelningkostnademasvadhelhetriket avsersom

någorlundaåstadkommanödvändigt forvilketåldersgrupper, attär en
medjämförtkostnadsnivåskillnader iFörfrarnskrivning.korrekt

med hjälpkorrigering ortshargenomsnittskommunen av enen
kostnaderdepåpekasbörVidareuppräkningsfalctor. attsärskild per

slutrapporterÄdelutvärderingens iredovisas icapita en avsom
tabell 5.2.redovisas ivadmedhuvudsak överensstämmer som

kostnaderkommunernasnedanfigur 5.1framgår ärSom perav
såvällandstingens,äldre högreochäldsta 75allra änför decapita

förunder åretavliderdekostnaderna förbeträffarvad somsom
Ädelreforrnen. kanexempelSomberorinvånare. Dettaäldreövriga

medlevnadsåret ökatsistafor detkostnaderkommunernasnämnas att
helhetpensionärskollektivetinvånare ikronorcirka 00050 somper

ökning drygtÄdel. motsvarandeäldreoch85de ärFöreller ärsom
avsnitt 7.4.2.vidarekronor,00080 se

3 högrebättre incitamentförutsättningar,NyaPrütz C,Lindgren B, -
ÄdelrefonnensÄdelutvärderingenfrånSlutrapportejfektivitet sam-av

konsekvenserhällsekonomiska
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Figur 5.1 Kommunernas respektive landstingens kostnader capita förper
invånare åröver 65
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Källa: Egna beräkningar

5.3 Befolkningsutvecklingen

Den förväntade befolkningsutvecklingen under perioden 1994-2010,
enligt Statistiska Centralbyråns SCB:s befolkningsprognos,senaste
redovisas i tabell 5.3. Som framgår tabellen förväntas befolkningenav
öka med drygt 400 000 invånare fram till år 2010. I två åldersgrupper
förväntas befolkningen minska, åringar0-4 respektive 75-84 åringar,
medan befolkningen i alla övriga åldersgrupper beräknas öka.
Speciellt ivärt tabellenatt dennotera procentuelltär sett stora
ökningen antalet 85-åringar och äldre antalet bam i åldernav samt att
0-4 år beräknas minska med 15närmare under planerings-procent
perioden till följd minskat barnafödande.ettav

Den osäkerheten istörsta ligger i den bedömda utveck-prognosen
lingen bamafödandet.av
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1994-2010Befolkningsutvecklingen5.3Tabell

Totalt85-w75-8465-7445-6415-44År 5-140-4

3818 816982831 174302 5478172052 084529396954 3056711 16051994 7439 0142080904645837375192580012475796305 3192568 15592000 2389 1362308525621424967593572282518 172838 3176510 l5312005 118608 9 234246529075880920377014292 2533482 31 1115155672010

Förändring

41773771 626-18756578103292809896352854-899441994-2010

4,74%40,93%-3,42%12,67%14,05%%0,115,16%-14,85%%
Andel

100,00%1,98%6,21%%9,2723,64%40,03%%1994 11,996,87%

Andel
%100,002,67%5,73%%9,9725,74%38,26%%12,045,59%2010

respektiveåldersgruppi1994-2010Förändring
befolkningenAndelav

Centralbyrån SCBStatistiskaKälla:

antaletutvecklingenprognosticeraderedovisas dennedantabell 5.41 av
dettabellenframgårSom ärplaneringsperioden.underavlidna av

äldreoch85-åringaråldersgruppenäldstai denframför allt som
tiden.ökaberäknasavlidnaantalet över

år 1994-2010avlidnaantalBeräknat5.4Tabell per

Totalt85-w75-8465-74År 45-6415445-1404

817755 9129317621677710032782124 25851994
104605 963531 9711425010792684159 26432000

9711738 80129 96113690113572 5801515772005
8269841 4942724715749143498 ll139 25562010

Förändring

700911739-4 515-1028111-284 115-291994-2010

7,6%39,5%-14,2%-6,1%11,1%-10,2%12,1%-5,0%%

SCBCentralbyrånStatistiskaKälla:
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5.4 demografiskaDet trycket

I det följande redovisas vilka krav på den demografiskaresurser som
utvecklingen beräknas inom landstingens hälso- och sjukvårdgenerera
respektive den kommunala äldreomsorgen tidigare nämntsom man som
enbart hänsyn till förändringartar i folkmängdens storlek, ålderssam-
mansättning och dödlighet.

5.4.1 Den demografiska utvecklingens inverkan på
resursanspråken i landstingssektom

Som framgår tabell 5.5 nedan beräknas landstingens kostnaderav för
hälso- och sjukvård öka med 5,5 under perioden 1994-2010procent om
enbart demografiska förändringar tillåts påverka utvecklingen. Om man

hänsyn till folkmängdentar beräknasatt öka med 4,7 underprocent
planeringsperioden handlar det bara total kostnadsölcning på 0,8om en

se indexkolunmenprocent kostnadsutvecklingenöver invånare.per
Drygt 40 ökningen beräknasprocent underäga periodenav 2005-rum
20 1

Tabell 5.5 Den demografiska utvecklingens betydelse påfor kraven resursertill landstingens hälso- sjukvårdoch
Miljarder kronor, 1994 års priser, bruttokostnader rensadefrån interna kostnader

År 0-4 5-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85-w Totalt Index Kr/inv Index/inv
1994 6,2 4,2 25,2 21,2 14,9 14,2 5,1 91,0 100,0 10322 100,02000 5,8 4,8 24,8 22,8 13,3 15,0 6,0 92,7 101,9 10283 99,62005 5,5 4,7 25,1 23,9 13,6 14,4 6,7 93,9 103,2 10278 99,62010 5,3 4,5 25,2 24,0 16,5 13,5 7,1 96,1 105,6 10407 100,8
Förändring

1994-2010

-0,9 0,3 0,0 2,9 1,6 -0,7 2,0 5,1 85,4% -14,5 7,1 0,0 13,7 10,7 -4,9 39,2 5,6 5,6 0,8 0,8

Källa: Egna beräkningar

De demografiska effekterna har blivit alltmer uppmärksammade i den
sjukvårdspolitiska debatten under år både i Sverige och i andrasenare
länder. De ekonomiska effekterna för hälso- och sjukvården ökadav en
andel äldre i befolkningen beskrivs ofta i dramatiska ochtenner
innebörden vanligtvisär vi haratt utgifterväntaatt i framtiden.stora
Den demografiska framskrivning redovisats tydersom attovan
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hälso- ochgäller landstingensöverdriven detbetydligtdenna näräroro
capita inte ökarkostnadernaförutsättningsjukvård under att per

förutsättningarnadock understrykassammanhanget börkraftigt. I att
riket.varierar regionalt över

får såbefolkning inteallt äldreFörklaringen till stortatt en
Ädel-och sjukvårdför hälso-landstingens kostnadergenomslag är

ÄDEL år drygt 50de 65refonnen. Före är över procenttog avsom
ÄDELEfter haranspråk, figuri 5.2.sjukvårdsresurserlandstingens se

sjunkit till knappt 38sjukvårdkostnademaandelpensionäremas av
andel sjunkithar motsvarandeår och äldrede 75För ärprocent. som

tillfrån 37 21 procent.

åldersgruppen kostnader för hälso-landstingensandelOlikaFigur 5.2 av
sjukvård ADELföre och efteroch

30-

85-W65-74 75-845-14 15-64 45-640-4
Ålder

ÄDELÄDEL EfterFöre

landstingMalmöhus länsKälla:
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demografiska5.4.2 Den utvecklingens inverkan på
kraven på till den kommunalaresurser

äldreomsorgen

En demografisk framskrivning kommunernas kostnader förav
äldreomsorgen resulterar framgår tabell nedan5.6 isom av en
kostnadsökning på drygt 10 miljarder kronor eller 19,4 mellanprocent
1994 och Av2010. denna ökning kan 5 procentenheter tillskrivas en
förväntad folkmängdsölcning och procentenheter14 åldrandeen
befolkning. Det faktum befolkningen blir allt äldre kommer såledesatt

i huvudsak få genomslag i den kommunala sektorn, inte iatt
landstingssektom se avsnitt och5.4.1 figur 5.2 angåendeovan

Ädelreforrnen.effekterna av

Tabell 5.6 Den demografiska påutvecklingens betydelse för kraven resurser
till kommunernas äldreomsorg.
Miljarder kronor, 1994 års priser, bruttokostnaderrensadefrån interna kostnader

År 45-64 65-74 75-84 85-w Totalt Index Kr/inv Index/mv

1994 0,1 6,1 20,9 25,7 52,7 100,0 5 978 100
2000 0,1 5,4 22,1 30,6 58,2 110,4 6 456 108
2005 0,1 5,5 21,2 33,9 60,8 115,4 6 654 111
2010 0,1 6,7 19,9 36,2 62,9 119,4 6 816 114

Förändring

1994-2010

0,0 0,6 -O,9 10,5 10,2 838,5
% 11,1 10,8 -4,5 40,9 19,4 19,4 14,0 14

Källa: Egna beräkningar

tabellenAv kan utläsas drygt hälften den sammanlagdaattovan av
ökningen på drygt 10 milj arder kronor infaller före sekelskiftet. Vidare
kan konstateras det framför allt kostnaderna för de allra äldstaatt är
85 och äldre beräknas öka + 10,5 miljarder kronor. Summansom

förändringarna i övriga åldersgrupper tyder minskadeav resursan-
språk i storleksordningen 300 miljoner kronor.

Av tabellen kan vidare utläsas de år och85 äldre iatt är togsom
anspråk cirka 49 de totala kostnaderna för äldreomsorgenprocent av
år 1994. Denna andel beräknas öka till 58 år 2010.procent
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Baskalkyl5.5

sjukvården iför hälso- ochförutsättningarnaKommitténs analyser av
baskalkyl.utgångspunkt i s.k. Itidsperspektiv sinlängre tarett en

och sjuk-framtida utgifter för hälso-landstingensbaskalkylen antas att
kommerutgifter för äldreomsorg,respektive kommunernasvård, att

utvecklingendemografiskadende krav påmot resurser somsvara
kom-i allt väsentligtintäkterna dessaVad beträffar antas attgenererar.

i kapiteltidigare redovisatsenlighet med vadutveckla sig iatt sommer
verksam-för kommunalsamhällsekonomiskaangående det4 utrymmet

produktions-således på morgondagensBeräkningarna byggerhet. att
informell tjänste-offentlig, privat ochfördelning mellanmetoder och

såledesBaskalkylendagens.sektor kommer äratt ut ense som
in i framtiden.förlängning nuetav

alternativadiskuteras antalutgångspunktMed baskalkylen ettsom
kapitel.framtidsbilder i efterföljande

hälso- ochför landstingensBaskalkyl5.5.1

sjukvård

deninnebärredovisats i avsnitt 5.4.1framgår vadSom somav
ochpå för den hälso-utvecklingen kravendemografiska att resurser

landstingsfiiafinansierar inklusive delandstingensjukvård som
Omfram till år 2010.beräknas öka med 5,5kommunerna procent man

förrelation till det beräknadedenna ökning iställer utrymmet
planeringsperioden avsnittunderlandstingskommunal konsumtion

behovuppstår mellan4.4.2 finner det ettatt resurser somgap avman
frameller miljarder kronorstorleksordningen 7- 10liggeri 8-11 procent

cirkaminska medfigur Därefter beräknastill år 2000, 5.3. gapet ense
miljard fram tillprocentenhet eller med knappt 2010.l
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sjukvårdenFigur 5.3 Behov och inom hälso- och 1994-2010resurser
Index där varje1994 lOO procentenhet cirka miljoner kronor900motsvarar
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Behov m demograña p
Resurser Basscenario- -
Resurser Lf--------------

Det från och med 1998 och framåt uppstår, framgårstörre gapet som
figuren, Landstingsförbundets vad beträffar den realaav om prognoser

resursutvecklingen slår in. skiljerDet Landstingsförbundetssom
bedömning angående resursutvecklingen från basscenariot handlar, som
tidigare bl.a. nivån på de specialdestinerade statsbidragennämnts, om
i utgångsläget effekterna löne- och prisutvecklingen tiden.samt överav
Gapet beror i allt väsentligt på den intäktsutvecklingen isvaga
landstingen fram till sekelskiftet, i sin bl.a. beror de budget-tursom
förstärkande åtgärder vidtagits och planeras för deattsom sanera

ñnansema.offentliga
Om landstingen skall uppnå balans i ekonomin fram till sekelskiftet

vilket aviserade balanskravetdet förutsätter står således landstingen
inför uppgiften reducera kostnaderna för hälso- och sjukvårdatt
motsvarande mellan behov och eftersom intäkterna skallgapet resurser,

utgiltema.balansera bör iDet sammanhanget påpekas det redovisa-att
de genomsnittslandstinget. verklighetenI kangapet gapetavser vara
både och mindre eftersom det föreligger skillnader detstörre närstora
gäller ekonomin i utgångsläget mellan olika landsting.

På längre sikt bör sanerade statsfmanser i kombination med eko-en
nomisk tillväxt succesivt kunna leda till förbättring landstingensen av
finanser. baskalkylenI har statbidragen till kommunsektom antagits
nominellt oförändrade under hela planeringsperioden 1994-2010. I
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Långtidsutredning sekel-statbidragen efterårs förutsätts1995 att
konsumtio-takt den kommunalaskiftet utvecklas i ungefär samma som

demografiska förändringar medförahänvisning tillmed väntasattnen
servicebehoven ökar.att

efter sekelskiftetunderstrykas resursutvecklingenbörDet äratt
framstatsfmansemamycket osäker. Baskalkylen förutsätter att saneras

arbetslöshetenblir relativt hög ochtill år tillväxten2000, attatt
framskrider iekonomiska återhämtningen däremotminskar. Om den

realräntorfortsatt hög arbetslöshet och högalångsammare takt med
ytterligareåtgärder kommer krävasfinns det risk för attatt som

offentlig konsumtion.förbegränsar utrymmet
osäkerhet vad beträffar intäktemasråder också vissDet en

på kort sikt.utveckling
taxeringsutfall för inkomståretRiksskatteverkets preliminäraEnligt

vilketbeskattningsbara inkomsten med 2,01ökade den1995 procent,
tidigare landstingencirka procentenhet lägre Förl änär prognoser.

cirka miljoner kronor. Mot-intäktsbortfall på 700innebär detta ett
uppgår knappt miljarderbortfall för kommunerna till 1,5svarande

korrigerats i basscenariot.effekterna detta utfall harkronor. För av
härsammanhanget bör också gång understrykas denI än atten

de krav påredovisade behovsutvecklingen endast avspeglar resurser
utvecklingen. Som framgården demografiska avgenereras avsom

har denRelevansen demografisk framskrivning,kapitel av en
dålig prediktor för hurdemografiska utvecklingen hittills varit en

Ävenutvecklas tiden. andrasjukvårdskostriadema kommit överatt
in behovsbedömningen kapitelfaktorer måste i den samladevägas se

och6

Baskalkyl för den kommunala5.5.2

äldreomsorgen

Som framgår vad redovisats i avsnitt 5.4.2 innebär denav som
demografiska utvecklingen kraven på för äldreomsorgenatt resurser
beräknas öka med drygt fram till år Om ställer19 2010.procent man

konsumtiondenna ökning i relation till hur för kommunalutrymmet
perioden enligtkan komma förändras under fram till 2010att

ochbasscenariot finner det uppstår mellan behovatt ettman gap
8-8,5ligger i storleksordningen 16-17 år 2000procentresurser som

kronor årmiljarder kronor och cirka 12 miljarder 2010,24 procent

4 1995:4sou
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figur sammanhanget bör påpekas äldreomsorgens andel5.4. I attse av
kommunala verksamhetenden antagits konstant under helavara

planeringsperioden.

Behov ochFigur 5.4 inom äldreomsorgen 1994-2010resurser
Index där varje procentenhet cirka miljoner kronor1994 100 500motsvarar
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står således inför uppgiftenKommunenrna sluta betydandeatt ett gap
mellan behov och inom äldreomsorgen både på kort och långresurser
sikt. Endast mindre del kan, framgår figuren,gapeten av som av
tillskrivas den resursutvecklingen fram till sekelskiftet. Densvaga
faktor betyder för kraven befolkningsutveck-ärmestsom resurser
lingen, där antalet 85-åringar och äldre beräknas öka med cirka 40

drygt 70 000 personer under planeringsperioden.procent
Som framgår tabell 5.7 fortsätter andelen äldre öka efterävenattav

år 2010.
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Tabell 5.7 Andelen äldre totalbefolkningenav
Procent

65-w år 75-w år 85-w år

1995 17,40 8,40 2,05
16,96 8,782000 2,31
16,99 8,68 2,532005
18,73 2,672010 8,40

2020 20,68 9,66 2,46
21,93 11,14 3,222030

Källa: SCB

beträffar landstingen bör understrykasPå vadsätt attsamma som
sekelskiftet mycket osäker bl.a. medresursutvecklingen efter är

på statsbidragens utveckling, liksom den redovisadeavseende att
behovsutvecklingen endast avspeglar de krav på resurser genererassom

den demografiska utvecklingen. Visserligen har överensstämmelsenav
kostnadsutvecklingen varitmellan den demografiska och faktiska

rådandebättre inom äldreomsorgen inom sjukvården, underän men
omständigheter kommunema, där serviceinsatsema inomekonomiska i

hemtjänsten kommit prioriteras bort till fönnån för vårdtungaatt mer
omvårdnadstagare, kommer morgondagens äldreomsorg med stor
sannolikhet skilja sig från dagens. således viktigtDet är ävenattatt
andra faktorer in i den samlade behovsbedömningen. Några devägs av
viktigaste faktorena tillsammans med demografm kan komma attsom
påverka utvecklingen diskuteras i kapitel och6

bör också understrykas förutsättningarna för klaraDet att att attav
sluta varierar betydligt mellan kommunema.gapet
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Relevansen6 demograñskav en

framskrivning

Innehållet i korthet: Demografiska framskrivningar ofullstän-är
diga instrument för bedömningar kraven på framtidaav resurser

Ävenför vård och andra faktorer måste in ivägasomsorg.
bedömningen.

En minskad sjuklighet förväntas till följd förbättradeav
kostvanor och minskadrökning. Medellivslängden har hittills visat

ökade trend. Aldre människors hälsa och funktionsförrnåga bliren
allt bättre. Samtidigt medför den medicinska utvecklingen alltatt
fler människor lever längre med sina kroniska sjukdomar. Ökade
sociala klyftor och fortsatt hög arbetslöshet kan leda till ökaden
sjuklighet.

Efterfrågan på vård och kan påverkas avgiftsnivå,omsorg av
tillgänglighet och lägre förväntningar få hjälp liksomattom
insatser kan stödja egenvård. Medicinska framsteg skaparsom nya
behov och ökad efterfrågan.en

En ökning den vård och anhöriga, mfl.av omsorg som ges av
kan dämpa resursanspråken. Olika former samhälleligt stöd tillav
anhöriga kan främja sådan utveckling. Samtidigt finns det storaen
risker med lägga för på anhöriga.att ett stort ansvar

Den tilltagande resursknappheten kommer öka spänningenatt
mellan medborgarnas krav och förväntningar och samhällets
förmåga tillgodose dessa. Resultatet kan bli växandeatt att en

vårdeñerfrågan,andel framför allt hos resursstarkaav grupper,
vänds den privata sektorn via privata sjukvårds- ochmot
omvårdnadsförsälcringar.

Resursknappheten ställer också vård- och omsorgssektom inför
starkt förändringstryck. ställsKrav på omfattandeett mer

förändringar sjukvårdsstrulcturen. Teknologiutvecklingen ställerav
sjukvården inför utmaningar. Det handlar delsstora attom
prioritera vilka metoder bör användas och i vilken omfattning,som
dels på de möjligheter till ökad produktivitet och effektivi-ta vara

den medicinska utvecklingen och informationsteknologintet som
ger.
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påökade kravvårdforrner ställerUtvecklingen öppnamot mer
ioch omvårdnad kommunerna,medicinska insatserkvalificerade

tillmedverkarökade Insatservilket ställer krav attsomresurser.
särskildatill detflyttning från dettidpunkten försenarelägga egna

kostnads-livskvalitet och ökadbåde till ökadkan bidraboendet
effektivitet i äldreomsorgen.

Inledning6.1

kommunernaslandstingens ochüamskiivningamademografiskaDe av
vilka kravberäkningarredovisats i kapitel 5vårdkostnader är avsom

vid oförändradställerbefolkningsutvecklingenpå enresurser som
tidigareFramskrivningamakostnadsnivå.ambitions- och tar som
ålders-storlek,förändringar i befolkningenstillendast hänsynnämnts

faktorerfrån alla andraoch dödlighet och bortsersammansättning som
för vård ochkravenpåverka de framtidakommakan att resurser

omsorg.
ökar kraftigt medcapitavård ochKonsumtionen omsorg perav
i befolkningen harålderssammansättningålder. förändradstigande En

Kostnadernakraven påbetydelse för de framtidasåledes stor resurser.
redovisats iallra äldstaoch deför vården är, somomsorgen omav

landstingen efterförbetydligt högre för kommunernaavsnitt 5.2.2, än
ÖkningenÄdelrefonnen. befolkningenmycket gamla iandelen ärav

ochkommunernas vårdsärskilt betydelse försåledes stor omsorgav
också utvecklingenTill bilden hörperioden fram till år 2010.under att

fortsätta efter 2010.allt äldre befolkning kommer attmot en
någon särskiltbefolkningsutvecklingen inte varitHistoriskt har

kostnadsutveckling.hälso- och sjukvårdensframgångsrik prediktor for
periodenundersjukvårdskostnademaSom exempel kan nämnas att

förändradedenskulle har ökat med1970-1985 13 procent om
orsaken faktiska sjukvårdskostnader-äldersstrukturen varit enda De

delen deperiodtillväxt under denna 56 Den störstaprocent. avvarnas
anspråk detillfördes sjukvården visserligen itogs avsomresurser

ökad andel äldreförändrade ålderstrukturen medäldre, den enmen
demografiskkostnadsökningen.förklarar bara mindre del Enen av

ha underskattat utvecklingenframskrivning skulle således grovt av

1 vad betyder åldersfaktorn till.Sjukvårdskosmader framtiden Rapporti -
ESO, Ds 1990:39.
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sjukvårdskostnaderna under den aktuella perioden. På motsvarande sätt
skulle demograñsk framskrivning baserad på sjukvårdskostnademaen
i slutet 1980-talet ha överskattat kostnadsutvecklingen undergrovtav
1990-talets första hälft då kostnadema minskade samtidigt desom
äldre blev fler och befolkningen ökade i storlek.

För kommunernas äldre- och handikappomsorg har den demogra-
studiezfiska utvecklingen varit utslagsgivande. En gjorts inommer som

ÄdelutvärderingSocialstyrelsensför visar emellertid kost-attramen
nadema för äldre- och handikappomsorgen under perioden 1984-1994
ökade snabbarenågot vad motiverades förändringar i denän som av
ålderssüulcturen. En renodlad demografisk framskrivning skulle således
ha underskattat kostnadsutvecklingen inom äldre- och handikappom-
sorgen.

demografiskEn framskrivning således mycket ofullständigtär ett
och trubbigt instrument för bedömningar framtida krav påav resurser
för vård och Som redovisats i kapitel 3 påverkas behovetomsorg. av

för hälso- och sjukvård komplext samband mellan olikaettresurser av
faktorer. Befolkningsutvecklingen bara dessa. Utvecklingenär en av
under de decennierna visar, framgått, det samladesenaste attsom nyss
resultatet kostnaderi för vård och kan komma avvikamätt attomsorg,
mycket kraftigt från de demografiska üamslcrivningar baskalkyler-som

bygger på. Flera faktorer måste således in i bedömningen. Ivägasna
det följ ande översikt några faktorer påverkar relevansengörs en av som

demografisk framskrivning.av en

6.2 Utvecklingen befolkningensav

sjuklighet, ñinktionsförrnåga och

dödlighet

Utvecklingen befolkningens sjuklighet, funktionsfönnåga ochav
dödlighet påverkar samhällets framtida behov för hälso-av resurser
och sjukvård och Hälsan påverkas i sin mängdturomsorg. av en

samhälletfaktorer i

2 Lindgren B Prütz förutsättningar,C, Nya bättre incitament högre ejfek--Ädelutvärderingen ÄdelreformensSlutrapporttivitet från samhällsekono-av
miska konsekvenser.
3 Socialstyrelsen EPC för den sammanfattande bedömningen isvarar
avsnitt 6.2
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minskade1900-talet.har ökat under hela DenMedellivslängden
roll i sammanhanget underspädbamsdödligheten har spelat viktigen

framför allttill mitten talet dethela århundradet. 1950-Fram varav
sjukdomarinfektionssjukdomar och i andningsorganensdödligheten i

allt denoch fortfarande det framförminskade lcrañjgt. Därefter ärsom
medel-bidrar tillminskade dödligheten i åldrarna 65över attsom

livslängden ökar i Sverige.
framtida resurskravenframskrivning överskattar dedemografiskEn

vad framgårskulle långsammareantalet mycket gamla änväxa somom
taktdödligheten inte gär ned i denSCB:s dvs. somav prognoser, om

särskilt troligt.närvarande verkar inte dettaFörantar.prognosen
länder hari Sverige och i andraHittills gjorda befolkningsprognoser

för allra äldstanedgången i dödligheten demestadels underskattat
för demo-såles inget stödåldersgruppema. Detta attatt anta enger

resurskraven.skulle överskatta de framtidagrafisk framskiivning

funktionsförmåga har förbättratsäldres hälsa ochDe

kandemografisk framskrivningresurskrav följerDe av ensom
dödligheten skulle nedemellertid överskattade ännuäven omvara
nämligen de mycket gamlasnabbare vad förutsätter,än prognosen om

behov hjälp dagens.friskare och ha mindrekommer änatt avvara
funktionsför-Vissa studier från USA och Sverige pekar de äldresatt
till minskademåga har förbättrats, vilket skulle kunna ledasuccessivt

19944 redovisas också resultatomvårdnadsbehov. FolkkhälsorapportI
friska, sjuklighetpekar på de lagts till livet dvs.äratt attsomsom

bristande förskjuts högre i åldrarna.och funktionsfönnåga upp
tyder utvecklingen kanfinns flera faktorer denDet attsom

utbildningsnivån hos äldre kon-komma fortsätta. Till dessa höratt att
undertinuerligt blir bättre och morgondagens äldre har vuxitatt upp

förhållandenbetydligt dagens äldre.ängynnsammamer

Förbättrade levnadsvanor

Svenska många sina levnads-folket har också i avseenden förbättrat
och tidig död.därigenom minskat riskerna för sjukdom och förvanor

både röker.Främst gäller detta allt färre, och kvinnor, Kost-mänatt
har förbättrats något, minskad konsumtiont.ex.vanorna avgenom en

fett och ökad konsumtion grönsaker, frukt och bröd.mättat aven
Alkoholkonsumtionen ocksåoch den alkoholrelaterade ukligheten har

4 SoS-rapport 1994:9
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minskat sedan 1980-talet. Sveriges inträde i befarades leda till ökatEU
missbruk grund lägre alkoholpriser. Så har inte blivit fallet,ännuav

det finns naturligtvis risk och lägreöppnare gränserattmen en
alkoholpriser i framtiden leder till ökat alkoholmissbrulc. alarmeran-En
de trend dock andelen överviktiga i befolkningen ökar.är att

Effekterna förändrade rökvanor har redan börjat märkas.av
Insjuknandet incidensen någoti lungcancer bland har minskatmän

hjärt-kärlsjukligheten ochoch har minskat kraftigt hos både män
kvinnor. Lungcancerincidensen bland kvinnor har dock ökat. Dessa
olika för hjärt-kärlsjukdomar på fleraoch lungcancer berormönster
faktorer, åldern vid insjuknandet i sjukdomarnade olikat.ex. att
varierar och risken efter rökstopp reduceras olika snabbt. Enligtatt
vissa studier reduceras risken för ärt-kärlsjukdomar med 50 procent
redan två efter rökstopp. Insjuknandet i sker i högrelungcancer
åldrar och risken reduceras betydligt långsammare för hjärt-än
kärlsjukdomar.

Rökvanoma i Sverige bland och kvinnor i olika åldersgruppermän
1995 framgår figur 6.1.av
Kvinnor i åldern år röker betydligt45-54 eller har rökt i större

utsträckning de äldre kvinnor drabbas lungcancer, därän som nu av
medelåldern för de f°ar lungcancer 63 år. Detta innebärär attsom en
fortsatt ökning insjuknandet i lungcancer kan förväntas inteav om
medelålders kvinnor slutar röka. Om cirka kan denna trend20
förväntas brytas eftersom de kvinnor år röker i40är änsom yngre
mindre utsträckning medelålders. Enligt studie från Svenskaän en
Gallupinstitutet rökte 75 år och fram till slutet1955männenprocent av

1960-talet rökte hälften del dessa harEnän märmen. mänav mer av av
avlidit och många har slutat röka. allaDrygt 25 män,procentnu av

knappt kvinnorna18 i åldrarna år, har slutat16-84procentmen av
röka.
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årFigur 6.1 Andel i befolkningen 16-84 röker eller tidigare har rökt.som
och åldersgrupperKön 1995

Procent
70 fåÅ

.
60 /: /

:50

i / /

30 ,

w Man,röker-I- ellerhar rökt
1/20 l 2./ Kvinna,-O- rökerellerharrökt:

Kvinna,dagligrökare-A-10 x
Man,dagligrökare-O-

0
65-74 75-8416-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Källa: ULF,SCB

Sammantaget kommer förändrade rökvanor slå igenom i detatt
framtida sjukdomspanoramat. till år 2010 förväntas minskadFram en

förförekomst prevalens många rökrelaterade sjukdomar Förmän.av
ökakvinnorna förväntas den rökrelaterade sjukligheten under pla-

neringsperioden. kan insjuknandet komma minska förDärefter ävenatt
kvinnor.

minskad sjuklighet till följd förbättrade kostvanor ochEn av
minskad tobaksrökning kan således bidra till demografisk fram-att en
skrivning överskattar de framtida resurskraven.

Ökad ojämlikhet sociala villkori

Tendensen till ökad polarisering i hälsa befolknings-mellan olikaen
verkar i riktning. Polariseringen innebär mångamotsatt attgrupper

människor lever under ekonomiskt och socialt goda villkor får alltsom
bättre hälsa samtidigt ökande andel befolkningen får levasom en av
under svårare ekonomiska och sociala villkor med allt hälsasämre som
följd. Klasskillnadema i hälsa tenderar således öka och kvinnorsatt
hälsa utvecklas Polariseringen hälsaiän männens.att ogynnsamtmer
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befolkningsgrupper kommer bli starkare demellan olika ännuatt om
ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar påsociala klyftorna en

hög nivå.

vårdbehovSjuklighetens och dödlighetens betydelse för framtida

lång följd förts internationell debatt hurhar underDet en omen av
vårdbehovet5.sjuklighet och dödlighet kan påverka det framtida Tre

utvecklingsaltemativ diskuteras. det första räknar medtänkbara I man
"tak" förmänniskor lever friska längre i dag, det finnsän att ettatt men

i smaltmedellivslängden. Sjukdom bland de äldre ihop ettpressas
sååldersintervall i hög ålder sammanpressning sjukligheten attav

sjuk och behöver omvårdnad förkortas figur 6.2. Etttiden ärman
sjukdom i äldsta åldrarna förskjuts tillalternativ deärannat att en

tidpunkt senareläggning sjuklighet. Om livslängden ökarsenare av
utsträckning förskjuts uppåtoch tidpunkten för insjuknandet i samma

i åldrarna kan behovet vård och ändå bli konstant.av omsorg

livslängdens ochFigur 6.2 Schematisk figur över alternativa scenarier om
sjuklighetens utveckling

EQ år årår SjukaFriska Nya friska

Nuläge

7////////////// men

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

Folkhälsorapport 1994Källa:

tredje alternativet innebär medellivslängden fortsätter öka,Det att att
sjukdom hos äldre inträffar vid ålder i dag elleratt attmen samma som

liten del den ökade medellivslängden "friska" år.endast utgören av

5 Fries deathAging, Natural and the of morbidiqy,compression N Eng J
Med 1980:130.
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sjukdom i slutetskulle innebära totalt längre periodDetta setten av av
utökning sjuldigheten.livet av

verkareller vilka dessa utvecklingsaltemativVilket mestav
sannolika sammanpressning sjukligheten med oförändradEn av

dödlighetenmedellivslängd verkar inte realistisk bakgrundmot attav
medellivslängdensjunker i alla åldrar och mycket talar föratt att

alternativetfortsätta öka. heller det tredje medkommer Inteattatt en
utökad period sjuklighet verkar trolig.av

Äldre allt bättre.människors hälsa och funktionsförmåga blir
ungefärligtAlternativet med senareläggning sjukligheten och ettaven

vårdbehov de sista åren i livet inte orealistiskkonstant under är en
medicinskadock rad pardoxer i sjukvården.utveckling. Det finns Deen

medför allt fler patienter överlever kroniska sjukdomarframstegen att
medicinskaoch någon funktionsnedsättning kräverhar typ av som

omvårdnad Sjukvårdens insatser inriktas därför i ökadinsatser och
på hand kroniska sjukdomar med multiplautsträckning att ta om

behandlingen och sjukdomsförloppet ofta långa. Dettaorsaker där är
underskattar deskulle kunna tala för demograñsk framskrivningatt en

Ökade sociala klyftor och fortsatt högframtida resurskraven. en
arbetslöshet verkar i riktning.samma

ochBenägenheten söka vård6.3 att

omsorg

faktor påverkar behoven och efterfrågan på vård ochEn annan som av
hur på sjukdom, vilken hjälp vi söker ochslagsäromsorg reagerar

vilka hjälpmöjligheter finns. illustrerarvisas i figurDetta 6.3som som
undersökning7dansk vad händer i befolkning underen av som en en

tvåveckorsperiod med avseende på sjuklighet och benägenhet sökaatt
professionell älp.

6 Gbesemetek, Vilken betydelseharK, hälso- ach .sjukvårdenför hälsan iSverige
Carlsson, Rehnberg, C red. Hälsoekonomiska perspektiv: Tolv forskare om
utvecklig, styrning och utvärdering hälso- och sjukvården, förlag,SNS 1995.av
7 DIKEs nationale sundheds- och sygelidshedsundersogelse 1994.
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tvåbesvärFigur 6.3 Symtom och i befolkningVad händer under veckoren

73%harbesvär symtomav
ellerobehag

52 tagitmedicin%har

33°/ohar besvärstora av
ellerobehagsymtom

% harnedsatt14
aktivitetsnivå

kontakt7°/ohar med
läkare symtomp.g.a.

% läggsl

Källa: Finn Kamper Jörgensen, DIKE

iDen figuren avspeglar hela den befolkningen.stora rutan vuxna
Figuren visar 73 har besvär eller obehag ochatt procent symtom attav
33 mycket besvarade. Hälften befolkningen har tagitärprocent av
medicin under tvåveckorsperioden. harEn del nedsatt aktivitet på grund

sjukdom kanoch inte till arbetet på grund sjukdom. Dett.ex.av av
bara mindre söker läkare och mindreär län procenten grupp som som

blir inlagda på sjukhus.

för betydande ökning vårdkonsumtionenUtrymme en av

Människors benägenhet söka professionell hjälp sjukdomför ochatt
varierar således mycket i befolkningen. Långt ifrån allasymtom

sjukdomsepisoder leder till kontakt läkaremed eller vårdinrättning.en
sjukdomssymtomenMånga ignorerar helt och vidtar inga åtgärder alls,

sigandra egenvård, få söker läkare och några alternativägnar
behandling. Bilden ungefär densamma i de andra nordiska länderna.är
Kvinnor enligt flera undersökningar benägna söka professio-är attmer

hjälpnell Män kan å andra sidan ha lättare praktiskmän.än att ta emot
hjälp Stadsbori hemmet. vänder sig i högre grad folk i glesbygd tillän
sjukvården för olika besvär. Utvecklingen under visarsenare

ökadentydigt andel befolkningen söker olika formeratt en av av
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finansierad ochoffentligtinte attbehandlingalternativ ärsom
kraftigt.ökarnaturläkemedelförsäljningen av

attitydemaförtalaremellanmänniskor attvariationenDen stora
benägenhetökadbl.a.illustrerarFigur 6.3tiden. attförändras över en

medsambandiobehagochvård försökabefolkningenhos symtomatt
påökarsjukvårdskonsmntionenbidra tillsjukdomsepisod skulle atten

försåledesfinnsegenvården. Här utrymmeettbekostnad enav
utsträckningibefolkningenkonsumtionsökning störrebetydande om

egenvårdpåförlita sigföri ställetsjukvårdensig tillvänder attäni dag
självläkning.och

läkemedelmindreochsällandoktorngår till äterSvenskarna mera
vi itendensenSamtidigtländer.många andra är attibefolkningenän

medicinskamed olikasjukvårdentillvänderutsträckningökad oss
egentligen inteproblemmedochoch skadorproblem även som-

insatser.sjukvårdensellersjukvårdspersonalens kompetenskräver
ochdagensutbildningsnivåhar högre änpatienterMorgondagens

information. Dettatill sigförutsättningarbättredärför hatorde att ta
i övrigtochegenvårdstödjakan äveninsatsertalar för geratt somsom

motverkakanbehandling,sin attforpatienten enstörreett egenansvar
sker.konsumtionsökningsådan

sjukvårdenpåförväntningarnapåverkarOpinionsbildning

utvecklingenmedicinskariktning. DeniverkarkrafterAndra motsatt
möjlighetertill deförhoppningarstarkaknytssnabb. Oftamycketär

behandlings-ochläkemedellivskvalitetökadochtill bot som nya
olikamassmedier ochviaopinionsbildningspelarskapar. Härmetoder

medicinska fram-synnerhetgäller iroll. Dettainlressegrupper storen
marknadsföra.intressenkommersiellastarkafinnsdet attsteg som

således oftaskaparmedicineninomgenombrottTeknologiska nya
tilltagan-för dentalarvård.på Dettaefterfråganoch ökad attbehov en

ökadmedförakommande år kommerunderresursknappheten attde en
ochpå vårdenförväntningarochkravmedborgarnasmellanspänning

dessa.tillgodoseförmågasamhällets att

vård ochefterfrågan påpåverkarPatientavgiñer omsorg

avvägdapatientavgifter. VälocksåpåverkasVårdkonsumtionen av
vårdefter-motiveradicke-medicinsktmotverkaavgiftsnivåer kan en

människorbidra tillsidanå andraavgifter kanhöga attfrågan. För
hämtaläkarbesök ellermotiverademedicinskt utfrån attavstår

skäl.ekonomiskaläkemedelnödvändiga av
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HSU 2000 föreslog i delbetänkandet SOU 1995: 122 Reform på
för högkostnadsskyddrecept ett nytt ochsystem patientavgiñer för

hälso- och sjukvårdöppen och läkemedel. viktigEn utgångspunkt för
förslaget hitta rimlig avvägningatt mellan intressetvar en attav
motverka icke-medicinskt motiverad efterfrågan på sjukvård ochen
läkemedel och intresset skydda den enskilde höga kostnader.att motav
Regeringen beslutade den 12 september 1996 överlämnaatt en
proposition prop. l996/97:27 Läkemedelsförmåner och läkemedels-
försörjning till riksdagen. Propositionen bygger i huvudsak påm. m.
förslagen i delbetänkandet. Reformen kan således bidra till dämpaatt
konsumtionen sjukvård och läkemedel riksdagen beslutar denav attom
skall genomföras.

Det avgiftssystemet inom äldreomsorgen kommunernanya som ger
möjlighet i princip tillämpa fri prissättningatt påverkar sarmolikt

Ävenefterfrågan på vård och skattningar priskänslig-omsorg. om av
heten inom äldreomsorgen saknas, det enligt Socialstyrelsenär rimligt

de särskilda boendefonnemaatt anta att mindre känsliga förär
prisändringar hjälp boendes.iän Ju den enskildeeget hälsoskälmer av

bunden vidär särskilt boende, desto svårare kanett det finnaattvara
bra alternativ flytta tillett att uppfattaräven avgifts-attom man

höjningen alltför kraftig.är Avgiftshöjningar för de särskilda boende-
fonnema kan således öka kommunernas intäkter och kan därmed bidra
till dämpa resurskraven i vissatt utsträckning. Höjda avgifter i fråga

hemtjänsten torde i första hand leda till minskad efterfråganom på
sådana tjänster. Därmed dämpas också kraven på Avgiftshöj-resurser.
ningar kan således bidra till demografisk framskrivningatt över-en
skattar de framtida kraven resurser.

Negativa förväntningar på möjligheterna få hjälp dämparatt
efterfrågan

Negativa förväntningar möjligheterna vård eller hjälp kanatt
också ha återhållande effekt på efterfrågan på vård ochen omsorg.
Socialstyrelsens Ädelrefonnenuppföljning tyder på denattav om
enskilde eller det inte går fåtror någonvet hjälpatt från kommunenatt
t.ex. med städning och matlagning tenderar inte hellerattman
efterfråga sådan hjälp söker i stället andra lösningar.utan Som exempel

8 ÄldresLagergren, E, hjälpbehov och social hemhjälp. En jämförelse över
Ädelutvärderingen Äldrestiden, 96:6, hälsa, behov och bruk service ochav

vård.
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kan efterfrågan på städhjälp upphörde helt i kommunnämnas att en
hjälp9.införde regler generellt inte bevilja enbart sådanattsom om

behov också tänjbart och komplext. Många demBegreppet är av
uppgivit de behöver hjälp med viss hushållssyssla sägeratt attsom en

klara såde skulle kunna den själv "om vore", dvs. finns det ingen hjälp
själva.få klarar relativt många sysslomaatt

förhållandet många kommuner under betydligtDet äratt senare
restriktiva i sina biståndsbedörnningar inom äldreomsorgen kanmer

således få mycket kraftiga effekter på efterfrågan på kommunal vård
och På kan minskad tillgänglighetmotsvarande till vård,sättomsorg.

köer eller ändrade prioriteringar, bidra till efterfrågant.ex. attgenom
viss sjukvård rriinskar. Effekten kan bli konsumtionen tjänsteratt av

inte kräver sjukvårdens eller äldreomsorgens insatser minskar,som
sjukdomstillstånd vilka egenvårdför tillräcklig eller hushålls-ärt.ex.

tjänster kan klara själv. Problemet uppstår angelägnanärsom man
behov vård och inte kan tillgodoses.av omsorg

avgifter och restriktiva biståndsbedömningarHögre och/ellermer
hårdare prioriteringar kan till vårdefter-leda växande andelatt en av
frågan, framför allt hos resursstarka vänds privatadenmotgrupper,
sektorn bl.a. via privata sjukvårds- och omsorgsförsäkringar. sådanEn
utveckling skulle medföra lägre krav på offentliga vadänresurser som
följer de demografiska framskrivningarna kan samtidigtav men vara
svår försvara från järnlikhetssynpunkt. kan sådanYtterstatt en
utveckling underminera grundvalen för den solidariskt finansierade
vården och orrisorgen.

Alternativ6.4 tillgång till vård och omsorg

Offentligt finansierad vård och tillgodose behovär sättett attomsorg
beror på ohälsa och bristande ñinktionsfönnåga. s.k. infonnellsom

vård och dvs. vård, och hjälp anhöriga,omsorg, omsorg som ges av
mil., kan alternativ eller komplement till denvärmer ettgrarmar, vara

vård och inom de offentliga välfardssystemen.omsorg som ges
Inom äldreomsorgen spelar den informella volymmässigtomsorgen

roll. Anhöriga står för den delen till äldrestörstastoren av omsorgen

9 Socialstyrelsen, Rättstillämpningen äldre- och handikappomsorgen,inom
Aktiv uppföljning 1992.
10 ÄldresLagergren hjälpbehov ochE, social hemhjälp. jämförelseEn över

Ädelutvärderingen Äldrestiden. hälsa,96:6, behov och och bruk serviceav
och vård.
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handikappade".och Den delen anhörigomsorgenstörsta av ges av
make/maka eller sammanboende, varför ensamstående relativt sett tar
i anspråk offentligt finansierad vård och sammanboen-änmer omsorg
de. förändringarFortsatta i familjestrulduren med stigande antalett
ensamstående äldre talar således för demografisk framskrivningatt en
underskattar behovet offentligt finansierad vård ochav omsorg.

Förmågan hjälpa begränsas också den skröpligheten.att av egna
Förbättrad hälsa och ñinktionsförmåga hos de äldre kan således
medföra makar f°ar möjligheter hjälpa varandra. Denstörreatt att
utjämning i dödlighet inletts under det decenniet mellansenastesom
könen i kombination med förändrade könsrollsmönster, kan bidra till

fler kvinnor i framtiden kan hjälp sina skulleDetta i vissatt män.av
mån kunna dämpa kraven på offentligt finansierad omsorg.

Villigheten hjälpa anhöriga mycket hög i det svenska samhäl-äratt
let. Många på sig mycket och bördor. Dettatar ett stort storaansvar
gäller i första hand makar emellan, bam framför allt döttrarävenmen

sig mycket aktivt. Speciellt inom demensvården belast-ärengagerar
ningen på de anhöriga mycket Undersökningar har visatstor. att
anhörigas villighet axla dessa bördor starkt beroende kvali-att år av

Ökadei relationerna från tiden före sjukdomen. aspirationer påteten
livskvalitet och självbestämmande kan komma minskaattegen

benägenheten offra sig för omvårdnadskrävande anhörig, vilketatt en
skulle ställa krav på vad följer demo-större änresurser som av en
grafisk ñamskrivning.

Olika former samhälleligt stöd till anhöriga kan verka i motsattav
riktning. När det gäller sjukvårdsinsatser beror anhörigas möjligheter

bistå också på kunskapsnivån. Tendensen här såvälatt attsynes vara
patienterna deras anhöriga blir kunnigare och kapabla attsom mer
sköta kroniska tillstånd. Medvetna satsningar öka denna kunskapatt
kan leda till belastningen på sjukvården minskar samtidigtatt som
vården blir anpassad till de individuella behoven.mer

viktigEn iakttagelse i frågan anhörigas insatser, från bl.a.om
jämförande europeiska studier, det finns uppenbara riskerär medatt att
lägga för på anhöriga. Vården från anhörigas sidaett kanstort ansvar
uppfattas integñtetskränkande och den sjukes värdighet ochsom
oberoende kan skada och belastningen på de anhöriga kan leda tillta
utbrändhet. Det lärdom kan dra från de länder,är främsten som man
i södra Europa, där anhörigvården helt dominerar.

H Johansson L, Caring for the of kin. On informal of elderly innext care
Sweden. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertation from the
Faculty of Medicin 330, 1991.
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olikaoffentligt finansieradalternativ tillEtt ärannat omsorg
Frivilligorganisationerfrivilligafrånfrivilliginsatser etc.grarmar,
relativttraditionelltvård och harverksamhet inom settomsorg

ifrån betydelselös.den långtomfattning i Sverigebegränsad även ärom
minskaockså kunnaskulle såledesfrivilliga insatserökningEn av

offentliga vården.belastningen på den

ochefterfråganSambandet mellan6.5

Vårdutbud

ocksåharefterfrågan vård ochVårdkonsumtionen och ettomsorg
erbjuder.vårdsystemet Dettamed vilkastarkt samband resurser som
dess karaktär.omfattningvårdkonsumtionensgäller såväl som

upprepade mätningarvårdmagnet. lbeskrivs oñaSjukhuset avsom en
söker påpatientermångavårdutnyttjande finner t.ex. att somman

hand lika bra ellerkunde ha tagitsakutmottagningarsjukhusens om
utbyggd ochoch i andra vårdfonner. Enmottagningarbättre på andra

styrning vårdefter-primärvård kan bidra tilllättillgänglig avenmer
specialistläkarvårdakutmottagningar ochfrån sjukhusensfrågan annan

människori flerinstitutionsplatser resulterartill primärvården. Fler att
kommer ocksåBehoven insatservårdas institutionbor eller etc. av

profession ellerberoende på vilkenformuleras på olika sättatt
får problemet hand.specialitet omsom

utformning i hög grad bestämmervårdsystemetsinnebärDet att
framskrivningen idemografiskaVårdkonsumtionen. Genom den

påbild. framtida kravenkonserveras denna Debaskalkylema resurser
verket till del endastde i självaframstår absoluta när storsom

vård-och tillgodoses i dagensbehov skapasavspeglar det sätt som
behoven inomför alternativaKostnaderna mötasätt attsystem. ramen

resurskravavvika från deförändrad vårdstruktur kanför avsevärten
framskrivningen. Som exempel kandemografiskadensom genereras av

psykiatriska vårdenomstrukturering skett dendennämnas avsom
demografisk framskrivningtvå decennierna. Enunder de senaste

1970-taletsi och kostnadema förpå Vårdkonsumtionenbaserad
kostnadsutvecklingen inomöverskattatvårdstruktur skulle kraftigt ha

psykiatrin.
fullföljs omstruktureringens.k. PsykädelreformenGenom den nu av

demografiskaförutsättningarna för denpsykiatrin, vilket ändrar
och sjukvårdensStrukturomvandlingen i hälso-framskrivningen.

Nödvändiga kostnads-snabb under år.somatiska vård har varit senare
förändringarsnabbare och omfattandeställer krav påminskningar mer
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sjukhusstruktureni vad hittills genomförts. Primärvårdenän som
förväntas spela i hälso- sjukvårdencentral roll och tidigare.änen mer

Sjukvårdssüukturen år kan således förväntas skilja sig mycket2010
kraftigt från den sjukvårdstruktur den demografiska framsknv-som
ningen bygger på. Syftet med omstruktureringen de samladeär att

skall kunna användas effektivt. Om dessa förhoppning-resurserna mer
infrias överskattar den demografiska frarnskrivningen resurskravenar

för hälso- och sjukvårdden landstingen finansierar.som
Hälso- och sjukvården i landstingen och kommunernas vård och

kommunicerande kärl. Utvecklingenär öppnamotomsorg mer
vårdformer innebär ökade krav kvalificerade medicinska insatser
och omvårdnad i kommunerna, vilket medför demografiskatt en
framskrivning underskattar de framtida kraven kommunernas vård
och Kraven på ökade kan å andra sidan dämpas i vissomsorg. resurser
utsträckning insatser senarelägger tidpunkten för flyttning-genom som

från det till det särskilda boendet.en egna

Vårdkostnader6.6 Vårdensom genererar

Vårdkostnadema har också samband med vårdsystemet sigi liksomett
innehållet i vården väl blivit patient ellernär omsorgstagare.man

hospitaliseringBegreppet välbekant sedan länge. Med begreppetär
i första hand den inverkan långvarig sjukhusvistelse haravses som en

förmågan klara sig själv. Genom ifrån patienten incitamentatt att ta
och möjligheter själv sörja sinför livssituation skapar och vidmakt-att
håller vårdberoende inte skulle ha utvecklats.ettman som annars
Resultatet detta har visat sig i samband med avinsti-närav man
tutionaliseringen den psykiatriska vården försökt föra långvarigtutav
vårdade patienter i boende. Denna påtagliga hospitaliserings-eget mera
effekt ha upphört eller blivit väsentligt reducerad.anses numera

formEn hospitalisering uppträder redan förvandlasnärav en person
från medborgare till patient, särskilt vid intagningen på sjukhus eller

vårdinstitution. vårdsökandeDen inordnas i patientrollannan en som
skapar förväntningar andra skall fatta beslut. Effekten så-att ettom av
dant överlärnnande kan positiv det innebär patientenattvara om
bibringas sitt tillfrisknande. Man talar ibland den "den vitatro om
rocken" verkningsfullt placebo och därmed den läkandeettsom avser
effekt själva läkarrollen Vanligare torde emellertidutövar. attsom vara
passiviseringen i patientrollen inverkar negativt på patientens hälsa och
funktionsfönnåga. Speciellt tydligt detta inom äldreomsorgen, därär
det också finns forskningsresultat indikerar institutionsformenattsom
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ökat vårdberoende accelererar ileder till utvecklingenatt mot ett
behållerjämförelse åldrande i boende, där den gamlamed egetett

satsning på stöd i det boendetför sitt liv. En ökadansvaret eget egna
i stället institution skulle således kunna bidra både till ökadför
livskvalitet kostnadseffektivitet i äldreomsorgen.och ökad

för i sig kan ledaDet innebär minskat institutionsboende äldreatt
framskrivning-till minskade vårdbehov jämfört med den demografiska

medicinskt förhållningssätt, där betonar betydelsenEtt annaten. man
inflytandetill självbestämmande ochpatientens rättegetav ansvar,

leda tillvården, kan på positiva hälsoeffekter ochöver sättsamma ge
bättre behandlingsresultat och lägre sjukvårdskostnader.ett
Som avsnitt 3.3.2 det också viktigt skilja påtidigare ärnämnts att

ochinitierade vårdefterfrågan denden befolkningen primäraav
patienten sökt sig tillsekundära vårdeñerfrågan blir resultatet närsom

sjukvården. handlar beslut fattas sjukvårdspersonalen,Det om som av
provtagningar, röntgenundersökningar, terapi-dvs. remisser, recept,

allmänhet harform, sjukhusinläggningar och patienten i ettetc. som
påbegränsat inflytande Erfarenhetema under år tyderöver. attsenare

vården ifrågasättadet finns möjligheter effektiviserastora att attgenom
allade variationer i praxis finns redovisade inom i stort settsom

områden i sjukvården.
de s.k.En aspekt på vårdens inverkan på vårdbehovet ärannan

uppkom-iatrogena effektema. Med detta skadliga effektermenas som
kategorifelbehandling och biverkningar. Till denna börmer genom

sjukhusinfektionerockså hänföra de problem uppstårman som genom
och ocholyckor i den slutna vården resultatet behandlings-samt av
vårdmetoder tordeskada Direkt skadliga metodergör än nytta.som mer
dess bättre ovanliga i hälso- och sjukvården. finns emellertidDetvara
studier felaktiga indika-visar effektiva metoder användsattsom
tioner och uttryckt i frekvensen allvarligabehandlingsresultatatt
komplikationer, olika Verkningslösa ellervarierar mellan centra.
ineffektiva behandlingar emellertid vanligaretorde betydligtvara
liksom obetydlig imetoder har vissa effekter, där ärnyttanmensom
förhållande till den påfrestning de kan för patienten och deutgöra

förbrukas. ökad uppmärksamhet på dessa problem kanEnresurser som
leda till kraven på blir lägre vad följeränatt resurser som av en
demografisk framskrivning.

12P Carlsson, Vilken roll spelar ekonomiska utvärderingar med styr-nya
former sjukvården Carlsson och Rehnberg red, Hâlsoekonomiskai P C
perspektiv: Tolv forskare utveckling, styrning och utvärdering hälso-om av
och sjukvården, 1995.SNS förlag,
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Självfallet bidrar också hälso- och sjukvården i hög grad till att
minska vård- och omsorgsbehoven framgångsrik behandlinggenom av
ohälsa och bristande ñmktionsförmåga. Detta betydelse inteär storav
minst för äldreomsorgen. Ytterligare insatser i form rehabiliteringav

eftervårdoch skulle kunna få positiva effekter för de framtida resurs-
kraven ökat vårdberoende ochbromsasatt mot ett attgenom processen
äldre människor i högre grad möjlighet klara sig själva. Omväntattges
kan indragningar självfallet medföra otillfredsställdaav resurser
vårdbehov med ökad sjukskrivning hos förvärvsarbetande och ökande
omvårdnadsbehov hos äldre. Slutligen bör det finns månganämnas att
kostnads-effektivitetsanalyser visar på minskade kostnader försom
samhället olika medicinska insatser ibland ökadetill prisetav av-
kostnader för sjukvården.

6.7 medicinskNy teknologi

Den demografiska framskiivningen förutsätter skallvårdbehovenatt
med oförändrad vårdteknologi,mötas vilket orealistisktär etten

antagande. Den snabba utvecklingen inom medicinen kommer att
medföra olika tillstånd kan hand på medicinskNyatt tas sätt.om nya
teknologi kan leda både till lägre och högre kostnader för vård och
omsorg.

Medicinska framsteg i form läkemedel helt botart.ex. av nya som
eller vaccinationer förebygger allvarliga sjukdomar minskarsom- -

självfallet sjukligheten i befolkningen och därmed också sjukvårdskost-
nadema. Historiska exempel på detta penicilliner och andraär
antibiotika vacciner bl.a. poliovaccin och läkemedelsamt nya som
tillsammans med förbättringar i hygien och levnadsvillkor gjort många

tuberkulos- och epidemisjukhusen överflödiga. Medicinsk forskningav
klarlägger mekanismema bakom eller flera våra storasom en av

folksjukdomar, diabetes eller demens, möjliggörocht.ex. cancer,
förebyggande åtgärder eller bot, skulle således mycket inverkanstor
på de framtida resursbehoven.

medicinskaDen utvecklingen kan emellertid också medföra denatt
demografiska framskrivningen underskattar de framtida kraven på

för vård och Utvecklingen under de decennier-senasteresurser omsorg.
talar för så fallet. medicinskaDe framstegen har varitärattna

betydande. En mängd värdefulla teknologier har introducerats som
möjliggör säkrare diagnostik och behandling tidigare icke-behand-av
lingsbara tillstånd Allt fler människor överlever akuta sjukdomstill-
stånd eller försämringar kroniska sjukdomar. medicinskaDenav
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utfall, tillkvalitet och bättremedför oftast högreutvecklingen men
såledessjukvårdenkostnadsölcningar. Hälso- ochavsevärdapriset ärav

till högreeffektivitet ofta lederÖkadi den meningenparadoxal att en
kostnader.

förklaringenockså den viktigastemedicinska utvecklingenDen är
de äldre undersjukvårdskostnadema förökningentill kraftigaden av

1980-talet. medfört detbehandlingsmetoder harskonsammareNya att
behandling. Denpatienter aktiverbjuda allt äldremöjligtär att

också inneburitmedicinen harutvecklingen inomteknologiska att
förenadeåtgärder i dagoch diagnostiskabehandlingsmetodermånga år

förr. faktumkomplikationer Detmindre besvär ochmed attän
och denlång radförbättrats underhälsa harbefolkningens atten

kurativtmedverkat till antalethar ocksålivslängden ökarförväntade att
åldrarna. Ytterligareförskjuts uppåt ibehandlingarsyftande en

medtillsammanssjukvården tillfördesförklaring är att resurser som
möjlig-skapade sådanaför äldretill aktiva insatserändrade attityder

heter.
utvecklingen underteknologiskabeskrivs denSBU-rapportI en

1960-1992. bedömda diagnosernaflertalet deVidtidsperioden av
ibland tillfunktionellt resultatmedfört bättrehade metodernya -

i sjukvårdenfallet och totaltkostnader i det enskildaminskade även
sjukvården till följdkostnader förmagsår oftast till ökadeex. avmen

indikationer ex. gråvidgadebehandlingsbarhet ochökad starr,
teknologiermycket framgångsrikahöftledsartros. delEn eta-som

sjuk-mycket kostnader förperioden har medförtblerats under stora
kranskärlskirurgi.vården ex. hämodialys,

sammanställning belyserI återfinnsbilaga tabellI 6 somen
kostnadsutvecklingochfimktionellt behandlingsresultatförändringar i

betydelsefullakvantitativtoch kommuner vid dei sjukvård mest
någrasjukdomstillstânden. Tabellen bygger på SBU-rapporten men
kost-bedömningarhar lagts till liksomresurskrävande diagnoser av

Även utveck-teknologiskakommunerna. dennadsutvecklingen i om
livskvalitet förhögst förbättradlingen medfört avsevärt stora grupper

såresursbehovvid vissa tillstånd medfört minskademänniskor ochav
utvecklingen medfört ökadebildenvisar den sammantagna att resurs-

både i sjukvården och kommunerna.behov

13 inanslutørsananlskkørttidsvárdümazalean-ammar -zoorTabzologioch
Teknologi ochtillfrån Socialstyrelsen HSU 2000. SOU 1994:86,Rapport

preliminärsomatisk korttidsvårdvårdkonsumtion inom sluten 1981-2011,
från Socialstyrelsen till HSU 2000.rapport

14 i Sverigemedicinska utvecklingen 1960 1992, SBU-rapport 124.Den nr-
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Eftersom andelen äldre kommer fortsätta öka finns det skälatt att
särskilt analysera vilka krav den medicinska utveck-att resurser som

lingen kommer ställa framöver det gäller sjukdomar främstnäratt som
drabbar gamla människor.

Den medicinska utvecklingen skapar behov och ökadnya en
efterfrågan från befolkningen i övrigt. särskilt problemEtt gälleräven
svårigheterna värdera de medicinska framstegen, särskiltatt nyttan av
i kombination med de starka förhoppningar ofta knutna tillärsom nya
medicinska teknologier. Här spelar, tidigare opinionsbild-nämnts,som
ning via massmedierna och olika intressegrupper roll. Dettastoren
leder inte sällan till användning ineffektiva teknologier ellerav
överutnyttj ande dokumenterat effektiva teknologier. Till den förstaav
kategorin cancerhör användningen cytostatika vid avanceradt.ex. av
och till den allt döma, läkemedelsbehandling vidattsenare, av mag-
besvär.

medicintekniskaDen utvecklingen också centralt inslag i denär ett
förestående strukturomvandlingen inom hälso- och sjukvården, och kan
således bidra till de samlade används effektivare. Nyaatt resurserna
diagnostiska metoder och operationsmetoder, s.k. titthålskirur-t.ex.nya

och stötvågsbehandling, det möjligt föra medicinskgör överatt
diagnostik och behandling från sluten till vård.öppen

Vid sidan utvecklingen minimalinvasiv diagnostik ochav av
behandling knyts förhoppningar till utvecklingen inom informa-stora
tionsteknologin. Hittills har informationsteknologin främst utnyttj ats
i olika administrativa funktioner. Under de åren harsenaste en ny
utveckling påbörjats där informationsteknologi används för höja denatt
diagnostiska och terapeutiska kompetensen i vidare perspektiv.ett

Möjligheterna bearbeta, lagra och förflytta mängderatt stora
information långa avstånd har många tillämpningsområden inomöver
sjukvården. tillämpningarDe kan komma betyda mycket förattsom

framtida utvecklingenden inom sjukvården ligger inom samlingsbe-
telemedicin. Med detta förstås bl.a.:greppet

eleradiologi,T dvs. teknik innebär röntgenbilder sänds viaatten som-
telenätet till och där kan tolkas specialisterexpertcentra ävenav som

7kan länma råd och behandlingsförslag.

15Medicinska Forskningsrådetoch Spri, Cytostatikabehandling1990, vid Cancer
Konsensusutlåtande-15Reform på SOU 1995:122, Delbetänkanderecept HSU.av17Det pågår sådanaförsök60 i svenskvardagssjukvârdän med mycket lovandemer

resultat i de flesta fall. En samladbeskrivning dessaförsök och gjorda erfaren-av
heter finns i Spå-rapporten "Telemedicin" 1993.
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interaktivvilket möjligheten viaelepatologi, medT attavses-
patologavdelning-ställa de och specialiseradebildöverföring större mer

vid bedöm-till mindre patologavdelningars förfogandeexperteramas
vävnadssnittningen mikroskopiskaav

angiogra-vilket överföring EKG ochelekardiologi, medT avses av-
EKG-överföringenoch akutvårdsenheter.fiska bilder till expertcentra

helikopter.från mobila enheter ambulans ochkan skeäven som
hjärt-kärlsjuk-bl.a. det gällerTekniken bedöms få betydelse närstor

domar se avsnitt 8.2.4.
kombineradistanskonsultation, innebär möjligheterKlinisk attsom-

mindrediagnostiska data mellan lokala,överföring konsultation omav
specialiserade enheterspecialiserade vårdenheter och mer

således möjligheter både tillinformationsteknologinDen storagernya
sjukvården.effektivisering inom hälso- ochkvalitetsförbättringar och

Även enstakatelemedicinen har fått ganska spridning inomstorenom
utvecklings- och utvärderingsarbetediscipliner återstår åtskilligt som

organisationsförändringar innan denbåde tid ochkräver samtresurser
tekniken kan komma vardagssjulcvården till del.

kombination medUtvecklingen medicinska metoder iav nya
utmaningarekonomiska ställer sjukvården införkrympande storaramar

prioritera vilkautmaning hitta förinför år 2010. En är system attatt
omfattning. utmaningmetoder bör användas och i vilken En andrasom

ökad produktivitet effektivitetpå de möjligheter till ochår att ta vara
tredjemedicinska metoder och infonnationstelaiologi Enger.som nya

detutmaning stimulera metodutveckling och andra insatser inomär att
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området.

Personalkostnaderna8

betydande del kostnaderna för hälso- och sjukvård bestårEn av av
fåpersonalkostnader. Förändringar i framtida löner kan såldes stora

sektorn och för hurkonsekvenser för de framtida resurslcraven inom
förmycket vård och kan produceras. Baskalkylemaomsorg som

landsting och kommuner bygger på antagandet löneuitvecdingen föratt

18 patdogavdelning.INordn0rge sådanservicetill mindre sjukhus utanprövas även
Kirurgen kan där, under pågåendeoperation, samtalamed regionsjukhisets patolog

mikroskopbilden från den vävnadsbit just tagits Patolrogensbedömningut.om som
bli för kirurgen genomför operationenkan då avgörande hur och ytterst om

patienten botas.
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vård- och omsorgspersonalen i huvudsak följer utvecklingen inom
andra sektorer. låglönesatsningar,Fortsatta höjda utbildningsnivåer,
ökad konkurrens personalen mellan offentliga och privata arbets-om
givare kommakan driva lönerna inom sjukvårdenetc. att änupp mer
inom andra sektorer. sådanEn utveckling rubbar således förutsättning-

i baskalkylema och medför mellan behov ochattarna gapen resurser
blir större.

6.9 Sammanfattande diskussion

Uppdraget till HSU bl.a.2000 analysera och bedöma de krav påär att
framför allt den demografiska utvecklingen i kombinationresurser som

med medicinteknisk utveckling kan komma ställa på hälso- ochatt
sjukvården fram till Redovisningen2010. i detta kapitel illustrerar
komplexiteten i det uppdraget. Om tittar i backspegeln kanman
konstateras demografiska framskrivningar oftast skulle ha under-att
skattat kraven på framtida Det gäller särskilt för hälso- ochresurser.
sjukvården. För äldreomsorgen har befolkningsutvecklingen varit mer

Ädelrefonnenutslagsgivande. Genom har betydande del sjuk-en av
vården för de äldre förts till kommunerna, vilket måste inöver vägas
i bedömningama inför 2010.

Utvecklingen sjukligheten och funktionsfönnågan hos befolk-av
harningen betydelse för bedömningen resursbehoven. Enstor av

minskad sjuklighet förväntas till följd bättre kostvanor och minskadav
Äldrerökning. Medellivslängden har hittills visat ökande trend.en

människors hälsa och funktionsfonnåga blir allt bättre. Samtidigt med-
för den medicinska utvecklingen allt fler människor lever längre medatt
sina kroniska sjukdomar. Detta skulle kunna tala för demografiskatt en

Ökadeframskrivning underskattar de framtida resurskraven. sociala
klyftor fortsatt högoch arbetslöshet verkar i riktning.en samma

vårdBehoven och beror inte enbart på hälsa ochav omsorg
ftmktionsfönnåga i befolkningen har också starkt samband medutan ett
benägenheten söka hjälp. Bilden inte heller här entydig. Nyaatt är

for patientavgifter och högkostnadsskydd kan bidra tillsystem att
dämpa efterfrågan. I riktning verkar minskad tillgänglighet tillsamma
vård och och lägre förväntningar få hjälp. Insatserattomsorg om som
kan stödja egenvård och i övrigt patientenäven störreettsom ger

sinför behandling kan också ha återhållande effektansvar egen en
sjukvårdskonsumtionen liksom målmedvetet hälsofrämjande ochett
sjukdomsförebyggande arbete. Medicinska framsteg och opinions-
bildning medicinska möjligheter via massmedier och olikaom nya
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ochriktning och skapar behovverkar iintressegrupper motsatt ennya
ökad efterfrågan på vård.

anhöriga,ökning den vård ochEn grannar,omsorg som ges avav
samhälleligtresursanspråken. Olika formermfl. kan dämpavänner av

satsningarfrämja sådan utveckling, liksomstöd till anhöriga kan en
omvårdnadenkunskaper det gällerbistå anhöriga med ökad när t.ex.att

risker med läggaSamtidigt finns det uppenbarakroniskt sjuka. attav
sjukes integritet, värdighet ochpå anhöriga; denförett stort ansvar

leda tillbelastningen på den anhörige kanoberoende kan skada ochta
utbrändhet.

årresursknappheten under kommande kommertilltagandeDen att
och förväntning-spänning mellan medborgarnas kravmedföra ökaden

kan bl.a. få tillförmåga tillgodose dessa. Dettaoch samhällets attar
den privataandel vårdefterfrågan vändsresultat växande motatt aven

omvårdnadsförsäkringar. Envia privata sjukvårds- ochsektorn, bl.a.
svår försvara från jämlikhetssyn-utveckling kan bådesådan attvara

solidariska finansieringen.punkt och hotar grundvalen för den
ställer också vård- ochtilltagande resursknapphetenDen omsorgs-

kostnadsminsk-förändringstryck. Nödvändigasektorn inför starktett
sjukvårdsstruk-omfattande förändringar iningar ställer krav mer

kangenomförts så de samladevad hittills attturen resursernasomav
ställer sjukvården införeffektivt. Teknologiutvecklingenanvändas mer

utmaningen hittautmaningar inför 2010. Den är att systemstora ena
bör användas och i vilken omfatt-prioritera vilka metoderför att som

ökadpå de möjligheter tillning. andra utmaningenDen är att ta vara
medicinska metoder och inforrna-produktivitet och effektivitet som nya

metodutvecklingtredje utmaning stimulerationsteknologi En är attger.
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggandeoch andra insatser inom det

området.
Hälso- och sjukvården landstingen och kommunernas äldreomsorg

Utvecklingen vårdfonnerkommunicerande kärl. öppnaär mot mer
omvård-ökade krav på kvalificerade medicinska insatser ochinnebär

framskrivningnad i kommunema, vilket medför demografiskatt en
på vård ökadeunderskattar de framtida kraven och Kravenomsorg.

kan bli lägre ökad satsning på insatser senare-resurser genom som
särskildatidpunkten för flyttningen från det till detlägger egna

boendet.
den demografiska utvecklingenskapitel 8 analysererasI närmare

det gäller de folksjukdomama och sjukdoms-betydelse när stora
kanpanoramat övrigt vad den medicinska utvecklingen kommasamt

påbetyda för de framtida kraven för vård ochatt omsorg.resurser
enlighet direktiven sjukdomarTyngdpunkten i analysen ligger i med

människor.främst drabbar äldresom
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kapitel anlyserasI 9 olika faktorer kan kommanärmare attsom
påverka kraven för kommunernas äldreomsorg.resurser

kapitel redovisasI 10 landstingens och kommunernas planer inför
2000-talet bakgrund rådande samhällsekonomiska restriktioner.mot av

Kommitténs bedömning redovisas i kapitel 11 Kommitténsegen
överväganden och förslag.
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Vårdkonsumtion7 och
vårdkostnader Översikten-

Innehållet i korthet: Hälso- och sjukvårdens kostnader i lands-
tingssektom, exklusive tandvården uppgick år 1994 till 91 miljar-

kronorder 71,7 miljarder kronor avsåg läns- och region-varav
sjukvården och 19,3 miljarder kronor primärvården. Cirka 65-70

befolkningen beräknas ha någon formprocent vårdkontaktav av
besök hos läkare eller inläggning varje år.

De patienter under kalenderår iett tar mestsom resurser an-
språk de har någonär kronisk långvarig sjukdom hjärt-som -

kärlsjukdomar,och diabetes, inflammatoriska ledsjukdom-cancer,
och krononiskt obstruktiv lungsjukdomastma schizofreniar, samt

och övriga psykoser. Vården i livets slutskede också mycketär
kostnadskrävande liksom vården patienter med höñfraktur.av

Drygt 10 befolkningen har någonprocent nämndaav av ovan
sjukdomar. Vården dessa patienter tillsammans med vårdentarav
i livets slutskede cirka hälften hälso- och sjukvårdensav resurser
i anspråk.

Hälso- och sjukvårdskostnadema för övriga 90 procent av
befolkningen handlari utsträckning graviditet och förloss-stor om
ning, förkylning och öroninilannnationer, i högt blod-ont ryggen,
tryck sårskador, frakturer och förgiftningar.samt

7.1 Allmänt

Vad den demografiska utvecklingen kan komma betyda föratt
morgondagens sjukvård och äldreomsorg har redovisats i kapitel
Som utvecklats i kapitelnärmare 6 inte demografisk framskriv-ger en
ning tillräckligt underlag för bedömaett de framtida kravenatt på

för hälso- och sjukvård. Relevansen demografiskresurser av en
framskrivning bl.a. beroende hurär befolkningens hälsa ochav
funktionsfönnåga kommer utvecklas tidenatt vårdbe-över samt om
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meddvs.i dag,påkommer sätthoven mötas enatt somsamma
vårdstruktur.oförändradoch inomvårdteknologioförändrad en

vårdkon-orienteringallmänkapitelmed dettaSyftet är att omge en
antalmedTillsammansdagsläget.vårdkostnadema i ettochsumtionen

bedöm-kommitténsgrund förmaterialet tillliggerexpertbedömningar
ochutvecklas framöverkommersjuldighetenfråga huri attningar om

utvecklingen,medicintekniskamed denkombinationivilka krav detta
påställakommakanvårdpraxisochvårdstruktur attförändrad -

hälso-denvadResurskravensjukvården.ochhälso-för avserresurser
kapitelutförligt ibehandlasbedriverlandstingensjukvårdoch som

ochvårdför kommunernasresurskravenbelyseskapitel 9I omsorg.

metodochDataunderlag7.2

byggtolika sjukdomarförvårdkostnaderstudierflestaHittils har de av
DRG-DiagnosRelateradeGrupper.kostnaddataDRG-baseradepå

kostnader ochjämföraochbeskrivaförhar konstruerats attsystemet
ändamål fyllerför dettakorttidsvård ochsomatiskprestationer sluten

utvecklingsarbeteomfattandepågårväl sitt syfte. Detmetoden även ett
vårdenföroch kostnaderprestationerkopplakunnasyftei att samman
saknasdagslägetjämföras. Ikanepisoderochvårdforrnerolikai som

för detta.dock synsättaccepteratett
således inteklarartillämpas,närvarande attfördenDRG, som

diagnoser.vård föroch slutenikostnaderihoplägga öppen samma
kroniskaförtotalkostnademaberäknamöjligtheller inteDet attär

diagnosrelateradstriktkanexempelSomsjukdomar. nämnas att en
diabetessjukdomenvid handenkostnadernaredovisning attgerav

medansjukvårdskosmaderna,de totalaför cirka 1,5-2 procent avsvarar
anspråk cirka 7-8iverketi själva procentdiabetesindivider med tar av

diagnosernasekundärasjukvårdskostnader. Detotalalandstingens som
blodcirku-ochnjurar,problem meddiabetes, ögonföljer medofta t.ex.

sjukvårdskostnad förtotalgenomsnittnämligen ilationen, enger
primär-fördenhögretill fyra gånger ändiabetespatienten är tresom

diagnosen.
hardiagnosermultiplamedmed problemettillkommaFör rättaatt

totalaindividemasfrånutgårvaltkommittén angreppsättett som
enskildvarjeanalyseraföri ställetårsjukvårdskonsumtion attper

möjliggjortshari focus,vårdepisodenmedMetoden,sig.diagnos för
patientadministra-sinMLL ställtlandstinglänsMalmöhusattgenom

PASförfogande. Ikommitténsform tillbearbetadPAS idatabastiva
vårdkontakterSamtligakrypteratvarje individhar ett personnurmner.
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i sluten vård och cirka hälften i vård registreras med diagnosöppen en
enligt ICD-9 International Classification of Diseases. Varje läkar-
besök, vårdtillfälle, vårddag och operation kostnad. Kostnadernages en

differentierade bl.a. såtillvidaär regionsjulwården har högreatt en
styckkostnad länssjukvården, i sin har högreän á-pristur ett änsom
länsdelssjukvården. databasenUr det möjligt erhålla uppgifterär att om
förekomsten olika sjukdomar avser individer med regelbundenav
sjukvårdskontalct, totalkostnadema kostnademas fördelningsamt
olika diagnoser, vårdfonner, kön och åldersgrupper.

Prevalens sjukdomsförekomst, vård och vårdkostnader för vård-
i MLL redovisas i bilagatunga Redovisningen innefattargrupper

också utförlig beskrivning den använda metodiken.en av
Bedömningama i fråga hälso- och sjukvårdens framtidaom

resursbehov som redovisas i följ ande kapitel grundar sig i allt
väsentligt vård- och kostnadsdata från Malmöhus läns landsting.
Eftersom motsvarande underlag och metodik inte finns tillgänglig för
hela riket har lvlLLzs sjuklighet, vård och vårdkostnader capita efterper

viss korrigering fått riket helhet kommit-representeraen trots attsom
tén medveten det föreliggerär regionala skillnader detatt gällernärom
förekomsten vissa sjukdomar.av
Kostnadsnivån i MLL understiger genomsnittet för riket med 10ca

dettaFör korrigeras hjälpmed särskildprocent. uppräkningsfak-av en
tor.

När det gäller sjukligheten förekomsten någotär högre iav cancer
MLL i riket helhet medanän förekomsten diabetes och hjärt-som av
och kärlsjukdomar något lägre. För regionala skillnaderär i sjuklighet

ingen särskild korrigeringgörs den ligger inbakadutöver i desom
uppjusterade kostnaderna eftersom underlag för sådan åtgärden
saknas. innebärDet redovisade siffror vad beträffar förekomstenatt av
vissa sjukdomar inte helt representativa förär riket helhet.som
Jämförande studier med vård- och kostnadsdata från Värmlands läns
landsting har dock visat korrigering inte skulle påverka utfalletatt en
vad beträffar den bedömda utvecklingen sjukvårdskostnadema iav
nämnvärd omfattning.

MLL-materialet visar cirka 10 befolkningenatt harprocent av
någon kronisk långvarig sjukdom kräver regelbunden läkarvård.som
Vården patienter med dessa sjukdomar tillsammans med vårdentarav

höftfralcturpatientema och vården i livets slutskede det sista lev-av
nadsåret cirka 50 sjukvårdens iprocent anspråk se vidareav resurser
avsnitt 7.3. Hälso- och sjukvårdskostnadema för övriga 90 procent av
befolkningen handlar i utsträckning graviditet och förlossning,stor om
förkylning och öroninflarmnationer, i och högt blodtryckont ryggen

sårskador, frakturer och förgiñningar.samt
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kostnader/sjukdomardessautvecklingenbedömningarnaFör avav
frånslutenvårdsdatamedkompletteratsfrån MLLdataunderlagethar

från Tierp.primärvårdsdatalandsting ochVärmlands läns
deutvecklingenfrågaibedömningar mestKommitténs avom

slutskede,i livetsvårdeninklusivekostnadskrävande sjukdomarna,
bedöm-gällerexpertbedömningar. Detsammapå olikagrundar sig

somatiskaoch denpsykiatrinsprimärvårdens,angåendeningarna
utveckling.korttidsvårdens

särskilt belysauppdragitkommitténhar attDärutöver experter

sjukvårdenochi hälso-omvårdnaden-
växandebetraktasmångapsykosociala ohälsan ettden somavsom-

folkhälsoproblem
skiftandebakomfaktorbeslufattandetmedicinskadet som en-

sjukvårdskostnader.behandlingsresultat och

beträffar devadUnderlagetbilagaframgårMedverkande experter av
bedöm-friståendeutveckling liksomvårdfonnemasolika experternas

beslutfattandetmedicinskadetomvårdnadsarbetet,i fråganingar om
8-13.bilagabilagorredovisas i särskildaohälsanpsykosocialaoch den

ochvårdsjuklighet,Registrerad7.3

vårdkostnader

Vårdkontalder7.3.1

beräknaslandstingMalmöhus länsuppgifter från attMed ledning av
vårdkontakthade någon formbefolkningencirka 65-70 procent avav
innebärinläggning under 1994. Dettaläkare ellerbesök hos en

cirka 55-60dåsedan 1974ökning med knappt 20 procentprocent av
sjukvården. heltDehälso- ochmedkontaktbefolkningen hade

akutaläkarebesök hossamtligadiagnosgruppema ärdominerande av
öroninflammationer.luftvägsinfektioner och

lSpri 12/75
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7.3.2 Vårdfonner

Hälso- och sjukvårdens kostnader uppgick till1994 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. Kostnader-

fördelning på olika vårdformer, exklusive tandvården, redovisasnas
i figur

SjukvårdskostnademasFigur 7.1 på vårdformerfördelning årolika 1994

60
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ÖppenSluten kontidsv Öppenknmidsv. vidSimonpsyk vårdsom. 95Wsom. Pünlrv.

Riket MLL

Källa: Landstingsförbundets bokslutsstatisk 1994

Som framgår figuren primärvårdens andelär sjukvårdskost-av ovan av
nadema något högre i Malmöhus läns landsting utredningens
referenslandsting i riket helhet.än Detta beror bl.a. på attsom
primärvårdens kostnadsandel i storstadslandstingen betydligt lägreär

i övriga landsting, vilketän starkt påverkar primäwårdens andel av
totalkostnaderna i riket. När det gäller den somatiska korttidsvården har
MLL något högre andel kostnaderna i den vårdenöppnaen änav
genomsnittslandstinget.
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anspråkibefolkningenTio7.3.3 tarprocent av
hälften resursernaav

egentligensjukdomarnakostnadskrävandeDe grupper avmest
hjälpmedidentifieratstidigareharsjukdomar nämnts avsom

VilkaPAS.datasystempatientadministrativafrån MLL:suppgifter
avlidittabell 7.1. Deredovisas ifrågadet är personer somomgrupper

särskilddefinierats oavsett1994 haråretunder gruppensom
dödsorsak.ochsjukdom

ICD-kodereftersjukdomsgrupperKostuadskrävandeTabell 7.1

ICD-kodSjukdomsgrupp

i livetSistaåret
140-208Cancer

sjukdomCerebrovaskulär
430-438Stroke mm
250Diabetes

725714,710-712,696 A,274A,ledsjukdomInflammatorisk
715Artros
410-414hjärtsjukdomIschemisk
820Höñfraktur

obstruktivkroniskt,Astma,
491-493lungsjukdom KOL
290-299psykoseroch övrigaSchizofreni

landsting MLLlänsMalmöhusKälla:

slutskede,i livetsvårdeninklusivei fråga,sjukdomarnaIndivider med
antaletläkarbesök, 56samtliga procentför 30 procent avavsvarar

Debilagavårddagar,samtligaochvårdtillfallen 72 procent seav
isjukdomsgruppernämndaiindividerna tarvården avresurser som

ochhälso-totalalandstingens51anspråk procentmot avsvarar
sjukvårdskostnader.

l0,8individercirka 950 000dettabell 7.2framgårSom är pro-av
kostnads-deeller fleraharbefolkningen mestcent avensomav

isjukdomarnaförekommandevanligastDesjukdomarna.krävande
lungsjukdomobstruktivkronisktochhelhet är astmagruppen som

ischemiskfolksjukdomarAndradiabetes. ärKOL storasamt
inflammatoriskakärlkramp,ochhjärtinfarkthjärtsjukdom cancer,

stroke.slaganfallreumatism ochledsjukdomar
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Tabell 7.2 Antal individer med de kostnadskrävandemest sjukdomarna
år året1994 antalet avlidnasamt under

respektiveOrensat för multipla diagnoseri fallanderensat ordning

Individer med forOrensat Andel Rensatförav
mult diagnoser befolkningen multdiagnoser

Sista i livetåret 91 800 1,04 % 91 800
Cancer 104 500 1,19 % 82 000
Cerebrovaskulär sjuk-
dom stroke 67 100 0,76 % 53 100m.m.
Diabetes 201 600 2,29 % 176 200
Inflammatorisk led-
sjukdom 92 900 1,05 % 79 700
Artros 31 350 0,36 % 24 800
Ischemisk hjärtsjukdom 215 000 2,44 % 200144

Höñfraktur 17 550 0,20 % 10 000
Astma KOL 282 350 3,20 %+ 236 400
Schizofreni och övr.
psykoser 75 600 0,86 % 50 600

750Summa sjd enl. %"l 179 10,76 948 800van

Individer med flera sjukdomar dubbelräknadei dennaär summa.
I denna individerna endastmedräknadeär gång.summa en

Källa: MLLzs vårdkontakter omräknadetill riket

I kolumnen redovisas hur många individer har avliditorensat som
under året eller har eller flera de kostnadskrävande sjuk-mesten av
domarna. Eftersom många patienter har fler sjukdom detän ären
nödvändigt materialet för multipla diagnoser för undvikaatt attrensa
dubbelräkning siffrornanär Lägger ihop antaletsummeras. man
individer med någon sjukdomarna i fråga, inklusive det sistaav
levnadsåret, i den orensade kolumnen blir knappt miljoner.1,2summan
Ipraktiken handlar det 950 000 individer. Rensningen för multiplaom
diagnoser har gjorts i kolumnen i fallande ordning. Antaletrensat
cancerpatienter redovisas i denna kolumn cancerpatientersom avser

kvarstår sedan de avlidit under året exkluderats. Kvarståendesom som
strokepatienter har från patienter avlidit under året,rensats samtsom
patienter också har Utfallet i kolumnen försom rensatcancer osv.
respektive sjukdom beroende i vilken ordningär rensningen sker.av
Totalsumman 948 800 blir dock alltid densamma.
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sjukdomarnakostnadskrävande7.3.4 De mest

kostnads-med deför patienternavårdkostnadematotala mestDe
levnadsåretdet sistavården förinklusivesjukdomarnakrävande

innehållerkolumnenVärdena itabellredovisas i 7.3. orensat en
tillhänförligpatientkostnadervissadubbelräkning år ovansomav

i kolumnenSlutsummandiagnoser.med multiplaproblematiknämnda
sjukdomsgrupprespektiveförkostnadernamissvisandeblir krañigt om

förkostnadernaredovisaändå valtharUtredningen attsurmneras.
vadpå fråganvärdenaeftersom t.ex.respektive omsvargergrupp

kostar.med diabetesindividerallavården av
förkostnaderkvarståendeendastredovisaskolumnenI rensat

diabetespatienterför dekostnadernasedandiabetespatientema som
exkluderatsoch/eller strokesamtidigt harellerunder åretavlidit cancer

endast kostna-såledestillkommersjukdomsgrupprespektiveFörosv.
någonförekommer iinteindividerpatienter, dvs"nya"der för avsom

aktuellaovanför denredovisadefinnssjukdomsgrupperde som
i tabellen.gruppen

kostnadskrävandeför deKostnader mestTabell 7.3 grupperna
ordningdiagnoser i fallandemultiplaförMiljoner kr 1994. Orensat rensatresp.

förAndel total- RensatförSjukdomsgrupp Orensat av
multdiagn.kostnadernadiagn.mult.

645910,60 %645Sista levnadsáret 9
54369 459Cancer
92935 199Stroke m.m.

5 0807 231Diabetes
2 890ledsjukdom 4 049Intl

249l787lArtros
Hjärtsjukdom

5 581ischemisk 10 955
825771Höñfraktur 1
06947 098KOLAstma +

Schizofreni och
6 97215övriga psykoser 10 1

782 46 78251,40 %sjd enl 46Summa ovan

Övriga 44 24048,60 %sjukdomar 24044

91 022100,00 %91 022Totalt

patient endastkostnadernaför varje gångräknasdennaI ensumma

uppräknadetill riket,vårdkostnaderKälla: MLLzs
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Hur andel totalkostnadema vården de kostnads-stor mestav som av
krävande sjukdomarna inklusive det sista levnasåret i anspråktar
varierar mellan olika åldersgrupper liksom mellan olika vårdformer.
Täckningsgraden högst inom den slutna somatiska korttidsvårdenär
86 procent, figur 7.2.se

Figur 7.2 De kostnadskrävandemest sjukvårds-sjukdomarnas andel av
kostnaderna Procent
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0-4 5-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85+ TOT

Totalt

Sluten somatisk vård

i Primärvård

Källa: MLL omräknat till riket

Sjukdomar,7.3.5 vårdfonner och kostnader i
åldrarna 65 åröver

Knappt 38 34 miljarder kronor landstingensprocent totala sjuk-av
vårdskostnader i anspråk de 65 ochtas äldre. Föreärav som
Ädelrefonnen motsvarande andel cirka 50 procent.var

Åldersgruppema 65-84 respektive 85-w år 15 repektive 2utgör
befolkningen se tabell 5.3, avsnitt 5.3.procent Dessa i anspråktarav

32 respektive 5,6 landstingens totala hälso- och sjukvårds-procent av
Ädelrefonnenkostnader. Före motsvarande siffror 35 respektive 16var

procent.
Som framgår tabell 7.4 det cirka 490 000är eller 32av personer

befolkningen i den aktuella åldersgruppenprocent antingenav ärsom
inne sitt sista levnadsår eller har någon de kostnadskrävandemestav
sjukdomarna.
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ålders-avubefolknin iandelenrespektiveindivioderAntalTabell 7.4 endomarnakostnadskravandede mestmed65-w sjuavnagonargruppen
befolk.AndelAntalSjukdomsgrupp av

aktuellai denIndivider
åldersgruppen

5,1 %78 300levnadsáretSista
4,4 %67 200Cancer
3,5 %54 500Stroke m.m.
7,4 %700114Diabetes

%3,000046Intl ledsjukdom
%1,410022Artros

Hjärtsjukdom
10,6 %000163ischemisk

1,0 %15 900Höñfraktur
%4,990075KOLAstma +

Schizofreni övr+
2,5 %38 900psykoser

ovan 31,8 %489 500enlsjdSumma
Henna endast gångvarje individräknas ensumma

till riketuppräknatlandstingMalmöhus länsvárdkontakt imedindividerKälla:

totalkost-andelsjukdomamaskostnadskrävandeDeTabell 7.5 mest av
årinvånarna 65överförnaderna

multipla diagnoserförRensatmultipla diagnoserförOrensatSjukdomsgrupp

år85-w65-84 år85-w âr65-85 âr

35 %%18,235,7 %18,2 %levnadsáretSista
8,1 %11,7 %12,9 %17,2 %Cancer

%% 8,38,112,9 %11,1 %Stroke m.m.
6,6 %8,7 %10,8 %13,7 %Diabetes
2,7 %4,8 %4,6 %7,5 %Intl. ledsjukdom

%1,42,7 %2,2 %4,0 %Artros
Hjärtsjukdom

10,9%11,5 %24,4 %ischemisk 24,4 %
%4,01,8 %9,2 %3,8 %Höñfraktur

2,2 %3,7 %7,8 %10,4 %KOLAstma +
Schizofreni övr+

6,2 %4,5 %14,0 %%10,0psykoser

% 86,3 %75,7 %86,3 %75,7sjd enlSumma ovan

%Övriga 13,724,3 %sjukdomar

kostnadTotal
072529 133miljoner kr

I individ endast gång.för varjekostnadernaräknasdenna ensumma

diagnosermultiplaförrespektivetill riketuppräknat orensatKälla: MLL rensat
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De kostnadskrävande sjukdomarna inklusive vården imest livets
slutskede täcker mellan och75 86 landstingens hälso- ochprocent av
sjukvårdskostnaderi åldersgruppema år.65 Täckningsgraden föröver

framgår figur 7.2 betydligtär Astma ochsämre.yngre personer som av
KOL diabetes relativt vanliga sjukdomar bland barnär ochsamt vuxna
i förvärvsarbetande åldrar inte de övriga sjukdomarna tillhörmen som
de kostnadskrävande diagnosgruppema. I följandemest avsnitt
redovisas hur sjukdomspanorarnat för barn respektiveutser vuxna
under år.65

7.3.6 Sjukdomar, vårdfonner och kostnader i
åldrarna 15-64 år

Åldersgruppen 15-64 73 befolkningen. Somutgör procent av
tidigare redovisats 51 46 miljarder kronor landstingenstas procent av
totala sjukvårdskostnader i anspråk de mellan 15 och 64 årärav som
gamla.

Som framgår tabell 7.6 det cirka 359 000 ellerär drygtav personer
6 befolkningen i den aktuella åldersgruppenprocent antingenav som

inne på sitt sista levnadsårär eller har någon de kost-mestav
nadskrävande sjukdomarna.

Tabell 7.6 Antal individer respektive åldergruppenandelen befolkningen iav
år15-64 någonmed de kostnadskrävandemest sjukdomarnaav

Sjukdomsgrupp Antal Andel befolkningenav
individer i den aktuella åldersgruppen

Sista iåret livet 12 800 0,2 %
Cancer 34 200 0,6 %
Cercbrovaskulärsjukdom
stroke m.m. 12 400 0,2 %
Diabetes 84 000 1,5 %
Inflammatorisk ledsjukdom 44 300 0,8 %
Artros 9 200 0,2 %
Ischemisk hjänsjukdom 51 900 0,9 %
Höñfraktur 1600 0,0 %
Astma KOL 115+ 600 2,1 %
Schizofreni och övriga
psykoser 36 000 0,6 %

°Summa sjd. enl. 359 000 6,4 %ovan

° I denna räknas varje individ endast gång.summa en

Källa: Individer med várdkontakt i Malmöhus läns landsting uppräknat till riket
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Åldersgruppema repektive 24år 40respektive 45-6415-44 utgör
respektive 23anspråk 28ibefolkningen. Dessa procenttarprocent av

sjukvårdskostnader.ochtotala hälso-landstingensav
för 28sjukdomarnakostnadskrävande procentDe mest avcasvarar

och för 55åldersgruppen 15-44kostnaderna itotala procentde avca
år, tabell 7.7.och 64mellan 45i åldrarnakostnaderna se

totalaandel dekostnadskrävande sjukdomarnasTabell 7.7 De mest av
årår 45-64åldersgruppen respektivesjukvårdskostnadema 15-44i

ordningi fallandeför multipla diagnoserrespektiveOrensat rensat

multipla diagnoserfördiagnoser Rensatför multiplaOrensatSjukdomsgrupp
45-64 år15-44 årårår 45-6415-44

8,3 %2,0 %8,3 %2,0 %Sista i livetâret
9,2 %%2,213,3 %3,0 %Cancer

Cerebrovaskulär
4,3 %0,8 %5,1 %stroke mm. 0,9 %sjukdom
7,1 %2,4 %9,2 %2,5 %Diabetes

Intlammatorisk
4,1 %1,6 %5,2 %1,8 %ledsjukdom
1,7 %%0,22,2 %0,2 %Artros

Ischemisk
7,3 %%0,611,3 %0,8 %hjärtsjukdom

%0,40,0 %0,8 %Höñfraktur 0,0 %
3,8 %3,8 %6,9 %4,2 %KOLAstma +

Schizofreni och
8,6 %13,9 %11,3 %övriga psykoser 16,2 %

sjd. enl.Summa
54,8 %27,5 %27,5 % 54,8 %ovan

Övriga 45,2 %72,5 %45,2 %sjukdomar 72,5 %

21 10925 230Total kostnad
miljoner kronor

för varje individ endast gång.kostnadernaräknasdennaI ensumma

riketuppräknat tillKälla: MLL

för denövriga psykoserschizofreni ochframgårtabell 7.7Av att svarar
år medan15-44åldersgruppenkostnadsandelen i denstörsta yngre

ärtsjukdomar,ischemiskadiabetes,levnadsåret,sistadet cancer,
andelarungefär likaförövriga psykoserschizofreni och storasvarar

år.i åldersgruppen 45-64vardera
vårdformer för depå olikafördelningSjukvårdskostnademas

redovisas i figur 7.3.aktuella åldersgruppema
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Figur Sjukvårdskostnadernas7.3 påfördelning vårdformerolika ålders-i
15-44 år.respektive 45-64gruppen
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Källa MLL uppräknat till riket

Den somatiska korttidsvården för mellan 60 och 65svarar procent av
de totala sjukvårdskosmadema i åldersgruppen 15-64 år. Primärvården
och den psykiatriska vården för cirka 12 respektive cirka 20svarar

de totala sjukvårdskostnadema.procent av
Den somatiska korttidsvårdens kostnader fördelade på olika

diagnosgiupper i åldrarna 15-64 årredovisas figur 7.4. Sjukvårdspano-
i primärvården för deramat aktuella åldrarna redovisas i tabell 7.8.

Som jämförelse redovisas motsvarande för befolkningenpanorama som
helhet.
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åråldrarna 15-64kortidsvårdens kostnader isomatiskaDen7.4Figur
huvudnivâICD-koder påpå diagnosgrupperolikafördelade
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0 11l11 1lI Övrigtkbnsnru.Urln-forulfln.skadorkarlsjd. oHJan-ldrl. oGrav. uo OpreclsaratMuskuloskelolsyst.Matsmlnmoru.Tumorer

landstinglänsVärmlandsKälla:

förloss-ochgraviditetvidvårdenfigurenframgårSom svararovanav
totaladecirka 17förkomplikationer procentinklusivening av
15-64åldersgruppenikorttidsvårdensomatiskadeninomkostnaderna

cirka 50andelmotsvarandeoch 44mellan 15 ärkvinnorår. För
muskulo-beträffarvaddiagnosgruppema,flera t.ex.Iprocent. av

omfattandefall, inrymsopreciseradeochsjukdomarskeletala en
kvantifiera.svårproblematikpsykosocial är attsom
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Tabell 7.8 Fördelningen antalet läkarbesök primärvårdeniav

Diagnosgrupper 15-44 år 45-64 år Hela Anmärkning
befolkn.

Andningsorgan 20,0 % 13,0 % 16,5 % förkylningMest
Nervsystem sinnesorgan 8,3 % 9,0 % 12,0 % Mest öronintl.0
Muskuloskeletala systemet 11,2 % 16,0 % 10,3 % Onti nacke och rygg
Skador förgiñningar 16,0 % 11,5 % 10,0 % Mest olika frakturero
Cirkulationsorganen 1,6 °/o 11,0 % 10,0 % Mest högt blodtryck
Symptom opreciseradefall 7,1 % 6,7 % 7,4 % Mage och andningsorg.o
Urogenitalorgan 8,0 % 9,0 % 7,0 % Mest blåskatarr
Infektionssjukdomar 8,5 % 2,7 % 6,4 % Halsfluss virusinfek.oV-serien 4,7 % 4,4 % 4,5 % Mest allm. undersökn.
Hud underhud 5,0 % 3,0 % 4,0 % Varbildningar0 ingår
Endokrina systemet 0,9 % 4,6 % 3,4 % Diabetes
Matsmältningsorgan 3,5 % 4,0 % 3,3 % Mag- tannprobl.0
Psykiska störningar 3,0 % 3,0 % 2,4 % Mest neuroser
Tumörer 1,7 % 1,9 % 1,6 % Mest ofarliga hudforändr
Övrigt 0,5 % 0,2 % 1,2 %

Summa 100 % 100 % 100 %

Tilläggsklassiñkation enligt ICD

Källa: Beräkning baserad på uppgiñer från MLL och Tierp

Som framgår tabellen luttvägsinfektioner och öronin-av ovan svarar
tlammationer för knappt 30 samtliga besök i primärvården.procent av
I likhet med den somatiska korttidsvården inryms psykosocialen
problematik svår kvantifieraär i flera diagnosgiuppema.attsom av
Studier genomförts i Malmöhus läns landsting tyder dock påsom att
cirka tredjedel patienterna i primärvården har psykosocialaen av
problem se bilaga ll. Problemen vanligast i yrkesverksammaär
åldrar 20-64 år med viss övervikt för åldersgruppen 20-44 år.en
Kontaktorsakema domineras somatisk symtom-presentation,av en men
vårdbesöket kan innehålla strukturelltäven betingade orsaker,
relationsproblematik eller intrapsykiska problem.

Eftersom kostnaderna besök i primärvården inte skiljer sigper
mellan olikanämnvärt sjukdomar procentsiffroma i tabellenger en

uppfattning hur andel primårvårdens totalastor kostnaderom av som
vården patienterna i respektive diagnosgrupp i anspråk. Somav tar
tidigare redovisats uppgick primärvårdens totala kostnader i riket till
19,3 miljarder kronor år 1994.
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i åldernbefolkningensammansättningensocioekonomiskaDen av
vårdadsjukdomarna,kosmadskrävandemed någon mest15-64 seav

med helajämfört1987-1993,periodenunderMLLvård isluteni
redovisas iåldersgruppenaktuellai denlandstingetibefolkningen

tabell 7.9.

land-vård länsMalmöhusiår slutenåldern med15-64i7.9 PersonerTabell
åri15-64befolkningenmed helajämförtsocioekonomiskeftersting grupp

1987-1993periodenlandstinget. Avser

i .. ..3.

åå å2 2ås V -4
1167113193129143102114125116facklârdaarbetare
80105 417310127 l959795104arbetareFacklärda
75597983100105 8795105 111tjänstemänLägre
5853 217683729275 71103mellanTjänstemän,
58233056684961606782tjänstemänHögre
711380899767 918497 94-l-företagreFria yrken
5630699410827213295 80109Lantbrukare
14529714115880571131269577yrkesverksamma
100100100100100100100100100100Samtligñ

saknasSE-guppuppgiftervilkaförsjukdomsgrupprespektivei omingår 10l procentdenna casumma

landstinglänsMalmöhusforgenomsnittetIndex 100SCB,Källa:

vårdslutenarbetarefacklärdaerhållertabellenframgårSom merav
sjukdomarsamtligaförlandstingetiinvånarengenomsnittligedenän

vårderhållerLantbnikare änschizofreni.ochhöftfrakturer merutom
hjärtsjukdomar,ischemiskagällerdetgenomsnittet när cancer,

alltframförochledsjukdomarinflammatoriska artroser.
klarläggamöjligtvaritdet inteharutredningen attförInom ramen

i MLLsjuklighetenpå representa-profilen ärsocioekonomiskadenom
helhet ellerriketförtivt som

sjukvårdskostnader inteindividskan konstaterasEmellertid att en
förhållanden.socialaockså tillålderochtill könrelateratbara utanär

1994:70,SOUutredningen,Landstingsekonorniskaför denInom ramen
mellan kommunersjukvårdskosmaderiskillnadernakonstaterades att

medellivslängd,iskillnaderförklaraskangradlandsting i högoch av
också deDetmedborgare.utländska ärandelenochsamboförhållanden
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båda förstnämnda faktorema tillsammans med åldersstrukturensom
utj för strukturella behovs-ämnar och kostnadsskillnader i det nya
skatteutj ämnings- och statsbidragssystemet, avsnitt 2.8.se

Medellivslängden och andelen sammanboende i befolkningen har
visat sig fungera goda indikatorer skillnader i ohälsa kansom som
relateras till åldern. De finns också direkta orssakssamband mellan
dessa båda faktorer och höga sjukvårdskostnader. Som tidigare redo-
visats landstingens kostnaderär för vården i livets slutskede betydligt
högre för den avlider vid års75 ålder den lever till 85 år.änsom som
Vidare visar data från bl.a. Stockholms läns landsting 1994 denatt
relativa risken för psykiatrisk vård gånger2,5-3 högre förär en
ogift/skild för sammanboendeån sjukligheten blandsamt attperson en
arbetare cirka 20-30 högreär bland tjänstemännenän detprocent när
gäller den somatiska vården och cirka gånger3-5 det gällerstörre när
den psykiatriska vården. Det finns också statistiskt signifikanta
samband mellan sjuklighet och boendeforhållanden. De bor i villorsom
med äganderätt betydligt friskareär de bor i små lägenheterän som
med hyresrätt. Iakttagna samband tyder på sociala förhållanden haratt

betydelse för befolkningen hälsa.stor

7.3.7 Barnens sjukdomar, vårdfonner och kostnader

Barn år0-14 knappt 19utgör befolkningen. Drygt lprocent 1av
l0,4 miljarder kronor landstingensprocent totala sjukvårdskost-av

nader i anspråk bam mellantas O och år.14 Till detta kommerav
kostnader för den kommunalt finansierade Skolhälsovården liggersom
i storleksordningen 400-500 miljoner kronor år.per

Vården de barn har någon de kostnadskrävandeav mestsom av
sjukdomarna cirka 18 demot totala sjukvårds-procentsvarar av
kostnadema i åldersgruppen 0-4 år och cirka 16mot procent av
kostnaderna i åldersgruppen år,5-14 tabell 7.10. Som framgårse av
tabellen det i baraär de aktuellastort sjukdomarnasett astma av som

andel barnens totala sjukvårdskostnadertar stor i anspråk.en av
Barn avlider och bam har kostar mycket typfallsom som cancer per

drygt 400 000 respektive drygt 80 kronor000 eftersom det fåärmen
dör eller drabbas påverkas inte de totala sjukvårdskost-som av cancer

naderna i någon omfattning dessastörre patienter. Detsamma gällerav
diabetes sjukdomentrots de vanligasteatt kroniskaär sjukdomar-en av

bland bam Näst efter Finland Sverige det land iär världen harna som
den högsta insjuknandefrekvensen i bamdiabetes. Den främsta an-
ledningen till diabeteskostnadema för barnatt inte kommer i nivåupp
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komplika-förkostnadernatordeförkostnadernamed attvaravuxna
åldrar.ismåförhållandevistioner är yngre

totalkost-andelsjukdomarnaskostnadskrävande7.10 De mestTabell av
bland barnnaderna

multipla diagnoserfördiagnoser Rensatför multiplaOrensatSjukdomsgrupp
5-140-45-140-4

0,4 %3,9 %%0,43,9 %levnadsåretSista
3,5 %1,0 %3,5 %1,1 %Cancer

%0,10,1 %0,1 %%0,1Stroke m.m.
%2,00,5 %2,0 %0,5 %Diabetes

1,3 %0,3 %1,6 %0,3 %ledsjukdomIntl.
0,0 %%0,00,0 %0,0 %Artros

Hjärtsjukdom
0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %ischemisk

%0,00,0 %%0,00,0 %Höfrfraktur
8,9 %11,9 %9,3 %12,2 %KOLAstma +

Schizofreni övr+
%0,10,0 %%0,10,0 %psykoser

%16,217,7 %16,2 %enl. 0van17,7 %sjd.Summa

83,8 %82,3 %Övriga %83,882,3 %sjukdomar

kostnadTotal
4 2286 218miljoner kronor

individ endast gång.för varjeI kostnadernaräknasdenna ensumma

till riketuppräknatMLLKälla:

vårdforrnerolikasig påfördelarsjukvårdskostnaderbarnensHur
andelbetydligtförPrimärvården störrei figur 7.5.redovisas ensvarar

övriga åldersgrup-ibland barnensjukvårdskosmadema ände totalaav
totalaprimärvårdensAvmed 12jämfört31 procent.procentper,

cirka 60kronor liggermiljarderår cirka 20-4kostnader i åldrarna
bamavårdscentralema.kronor påmiljarder1,2procent

iliggerför barnenandelkorttidsvårdenssomatiskaDen samma
förvärvsarbetande, 50-60för procent,storleksordning menvuxnasom

överstiger 70andelpensionäremas procent.betydligt lägre än som
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SjukvårdskostnadernasFigur 7.5 på vårdformerfördelning olika i
åldersgruppen år0-14

35

Primärvård ÖppenvidStun vårdsluan vlrdöppen bar.psyk vård vidsam. psyksom.

5-14

Källa: Malmöhus läns landsting MLL

Cirka 105 000 bam i åldern 0-14 vid något tillfälle under 1993var
inskriven i slutenvården och eftersom antalet vårddagar uppgick till
cirka 505 000 den genomsnittliga vårdtiden dagar.4,8 Vårddagar-var

fördelning på olika diagnosgrupper redovisas i figur 7.6.nas
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årpå 0-14olika diagnosgrupperVårddagamas fördelning7.6Figur

gä tillstånd övrigtperinatalaVissa
Di sjd.MatsmálmingsorganensPsykiskastörningar
QE och sinnesorganNervsystemTumörer
QE IntektionssjukdomaroprecJaIIochSymtom

ä Missbildningaroch förgiftningarSkador
E sjukdomarAndningsorganons

slutenvårdregister 1993SocialstyrelsensKälla:

vissanyfödda bamproblem hosfigurenframgårSom tarovanav
missbildningar,sjukdomar,tillstånd, andningsorganensperinatala

iinfektionssjukdomarförgiftningarochskador mestsamt resurser
antalivårddagar. Mätti antalslutenvårdenanspråk inom mätt

skadorrespektivesjukdomarandningsorganensdominerarvårdtillfallen
respektiveför 23sjukdomarmed dessaförgiftningar. Barnoch svarar

vårdtillfallen.samtliga13 procent av
leukemi och föri mestårligeninsjuknar250-350 bam cancer

för Dei Sverigebarnvårdas cirka 3 000närvarande samman-cancer.
dock inteuppgårbamför dessasjukvårdskostnademahälso- ochlagda

sjukvårdskosmader.totalabarnenstill 2än procent avmer
primärvården blandibesökenorsakar de flestasjukdomarDe som

akutatabellen dominerarframgårSomi tabell 7.1redovisasbam av
besök.allacirkastår för 65infektioner procent avsom

på grundprimärvårdenbesökerår i MLL0-4små barnenDe av
pediatriskaBarnkliniker,gång år.medeltal öppen-sjukdom i peren
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vårdmottagningar, öronkliniker och öppenvårdsmottagningarandra tar
också bam. Antalet besök hos specialist bland de barnen äremot yngre
något fler i primärvården ca besök år. Ju äldre barnen1,5än ärper
desto utnyttjas primärvården.mer

Bamavårdscentralema för hälsoundersökningar, vaccinatio-svarar
hälsoupplysning, hälsovård i förskolan föräldrar-utbildning.samtner,

träffar distriktssköterska gånger månad under detBarnen 1-4en per
första halvåret. Därefter glesas besöken till ungefär gång år.ut en per

distriktsläkare undersöker barnet gånger under det förstaEn 3-4
och gångerlevnadsåret därefter ytterligare 3-4 före skolstarten.

Skolhälsovården den anlitade vårdgivaren barn iär mest av
skolåldem. vård skolhälsovår-67 alla besök i sker iöppenprocent av

på låg- mellanstadiet besöker Skolhälsovårdenden. Barn och 1,5-2
gånger år. På högstadiet handlar besök år. Specia-det 4-5per om per
listvården för samtliga besök i öppenvården15 procentsvarar ca av

primärvårdenoch för Cirka besöken sker hos12. 6 procent av
privatläkare.

Skolhälsovården finansieras primärkommunema. Vissa kom-av
kronor elev och år medan andra250 1 000satsar satsarmuner per

kronor. Genomsnittskostnaden elev i riket ligger i storleksordningenper
kronor år.400-500 per

primärvårdenTabell Den procentuella fördelningen7.11 barnens besök iav

Sjukdom O-4år 5-14 år

Varig mellanöreintlammation 20,90 % 14,05 %
Förkylning 14,96 % 8,54 %
Halsfluss 6,94 % 11,78 %
Akut luñvägsinfektion 7,85 % 4,27 %övre
Tonsillinflammation 4,27 % 7,55 %
Virusinfektioner 6,35 % 3,84 %

intl. ivarig mellanöraIcke 3,29 % 4,00 %
i bindehinnanSjukdom ögat 3,73 % 1,79 %

Astma 2,44 % 2,43 %
IuñrörskatarrAkut 3,14 % 1,13 %

Iyttcröra/hörselgångSjukd. 1,49 % 2,68 %
medicinskAllm. undersökning 1,82 % 2,21 %

Övrigt 22,83 % 35,71 %

Totalt 100,00 % 100,00 %

sjukvårdsdistriktKälla: Ystads
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medicinskSjuklighet,8

vårdkostnaderutveckling och
årinför 2010

Inledning8.1

förväntade förändringarredovisas bedömningar vadfölj andel det av
medicinsk utveck-sjuklighet och sammansättningi befolkningens samt

på för hälso- ochbetyda för kravenling kan komma att resurser
i huvudsak påunder perioden ñam till år 2010. De baserassjukvård

utarbetasgjorts och dede expertbedömningar expertrapporter somsom
bil. 3-13. Redovisningen följerför arbetet i HSUinom 2000ramen

föregående kapitel ochindelning sjukligheten redovisades iden somav
från Mahnöhus landsting uppräknat tillbaseras på kostnadsdata läns

förskrivs i vård ingår interiket. Kostnader för läkemedel öppensom
betalas via den allmärma sjukför-eftersom dessa kostnader statenav

proposition prop. 1996/97: 122 Läkemedels-säkringen. I regeringens
och läkemedelsförsörjning föreslås, framgårförmåner m.m. som av

kapitel kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen förs tillöveratt
och de landstingsfria kommunerna den januarilandstingen 1 1998.

Propositionen bygger på förslag från HSU i betänkandet SOU2000
122 Reform Förslaget till ekonomisk reglering mellan1995: på recept.
och landstingen utformat så landstingen skall få ekonomiskär attstaten

läkemedelskostnader.kompensation för ökade
Tyngdpunkten i bedömningarna hur sjuklighet och medicinskav

utveckling kan komma påverka framtida resurskraven ide liggeratt
enlighet med direktiven på sjukdomar främst drabbar äldresom
människor. Redovisningen inleds med bedömningar resursbehovenav

baseras analyser det gäller det sista levnadsåret och denär mestsom
kostnadskrävande sjukdomarna avsnitt 8.2. Därefter följer bedöm-

resursbehoven baseras olika åldersgrupperningar i befolk-av som
avsnittningen 8.3.

Hälso- och sjukdomsförebyggande insatsers betydelse för vård-
konsumtionen berörs här endast i begränsad omfattning kommermen

behandlas utförligt i kommitténs slutbetänkande.att mer
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Resursbehov8.2 baserat bedömningarpå
de kostnadskrävandemestav

sjukdomarna

8.2.1 sista levnadsåretDet

ÄdelreforrnenSammanfattande bedömning: har medfört att
vården i livets slutskede i utsträckning har kommit blistor att en
uppgift för äldreomsorgen. fortsattEn kostnadsförskjutning för
vården i livets slutskede det gäller de äldre förväntas ske.när

Bedömningen de framtida kraven på för vården iav resurser
livets slutskede bakgrund dels de brister i sjukvårdengörs mot av

finns i dag både i kommuner och landsting, dels allt flerattsom
gamla och döende patienter förväntas vårdas i hemmet eller i
särskilda boendeformer i kommunerna. landstingensFör del ställs
krav på ökade låkarinsatser i de kommunala boendefonnema och
på utbyggnad avancerad hemsjukvård alternativ tillen av som
sluten sjukhusvård. Resursema för och kompetensen för vård i
livet slutskede behöver förstärkas i den kommunala sjukvården.

Kraven på bedöms bli vad följerstörre änresurser som av en
demografisk framskrivning både i kommuner och landsting.
Resurskraven bedöms för kommunerna för lands-större änvara
tingen. Kostnaderna för den avancerade hemsj ukvården i landsting-

bedöms inte medföra någon kostnadminsluiing jämfört meden om
vården vid sjukhus hemsjukvården skall höggetts om vara av
kvalitet och lägga rimligt de anhöriga.ett ansvar

Varje år avlider cirka l befolkningen 91 800procent av personer
år 1994. Drygt 70 samtliga dödsfall kan hänföras tillprocent av

22 procent eller cirkulationssorganens sjukdomartumörer 50
procent1. Olyckor och självmord för cirka 5 samtligaprocentsvarar av
dödsfall.

Fördelningen dödsfallen efter dödsorsak varierar åldermed ochav
kön. Bland äldre människor kan cirka 80 dödsfallenprocent av
hänföras till eller cirkulationsorganens sjukdomar.tumörer När det
gäller särskilt olyckor den vanligastemän, äryngre personer, yngre
dödsorsaken.

lsoeialstyrelsen 1995, Hälso- och sjukvárdsstatünlsk årsbok
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Ädelrefonnen kostnadertidigare redovisats,innebar, att omsom
från landstingenprisnivå överfördeskronor i årsmiljarder 199120,3

under det sistakostnader för vårdenLandstingenskommunerna.till
förtotala kostnaderlandstingensutgjordelevnadsåret 10,6 procent av

Ädelrefor-kronor. Eftermiljardersjukvård 1994 eller 9,6hälso- och
levnadsåret minskat medsistakostnader för dethar landstingensmen

kostnader har imiljarder kronor. Dessamed knappteller 535 procent
primärkommunema.förts påväsentligtallt över

Socialstyrelsenochstudie HSU 2000basis särskildPå somav en
landstingz harMalmöhus länskommuner igenomföra i femlåtit

levnads-under det sistaför vård ochkostnaderkommunernas omsorg
cirkavilket 18till miljarder kronor,beräknats 9året år 1994 utgör

kostnadertotalakommunala äldreomsorgensdenprocent somav
miljarder kronor.till cirka 50uppgår

avlidenkronorframgår vidare drygt 50 000studienAv att per
tabellsedan 1991, 8.1.landstingen till kommunernaöverförts från se

levnadsåret före och efterunder det sistaKommunala kostnaderTabell 8.1
Ädel

Åldersgrupp Skillnad 91-94Avlidna Avlidna 19941991

00044-
+3 1279 6206 49345-64

377268 -245 645 4365-74
+51 85498 00175-84 46 147
+82 466173 32690 86085-w

53 347avliden 600 106 947Per 53

Ädelutvärdcringen levnadsåret,omsorgskostnaderunder det sistaVård-ochKälla: 95:9,
Socialstyrelsen

sistakommunala kostnaderna under detavlidna under de75För är
Ädelreformen. Beträffande deefterlevnadsåreti oförändradestort sett

fördubblatskostnader avlidenår har kommunernasäldre 75över per
refonnen.efter

kostnader avliden under detCirka kommunernas80 procent perav
boendet och cirkalevnadsåret uppstår i det särskilda 20sista procent

särskilda boendethälñen kostnaderna i deti hemvärden. Drygt av
hjälp medsjukhemmen. hemvården det framför alltligger på I är

2ÃDEIz-utvärderingen 95:9, omorgskøstnader detVård- och sista
levnadsåret
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måltider och kostnader för distriktssköterska och nattpatrull tarsom
i anspråk.stora resurser

figur redovisasI 8.1 landstingens respektive kommunernas kostnader
för vården under det sista levnadsåret fördelat olika åldersklasser.

Figur 8.1 Landstingens respektive kommunernas kostnader för det sista
levnadsåret
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Källa: MLL omräknat till riket

Som framgår figur 8.1 uppgick kommunernas och landstingensav
totala kostnader för vården under det sista levnadsåret till 18,7
miljarder kronor år 1994. Kommunernas andel kostnaderna stigerav
med åldern, från 0 i åldrarna under till45 cirka 75procent procent

Ädelrefonneni den äldsta åldersgruppen. har således medfört att
vården och i livets slutskede för de allra äldsta i stor ut-omsorgen
sträckning kommit bli uppgift för primärkommunema.att en

Livets slutskede innebär för de flesta vi beroendeärattav oss av
hjälp från andra och medicinska och omvårdnadsmässiga insatser.av
Ofta innebär svår sjukdom och funktionsnedsättning inte längreatt man
kan bo kvar hemma, utökade hjälpinsatser. Flertalet gamlatrots som
avlider har sjukdom. Tiden för den fas kan rubricerasänmer en som

livets slutskede varierar kraftigt från individ till individ; frånsom
några dagar och veckor till månader och år. Flertalet cirka 60 pro-

avlider efter lång tids sjukdom.cent -
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Ädelutvär-förlåtit inomSocialstyrelsenStudier göra ramensom
påinte vårdasöverhuvudandelenvisar bl.a.deringen tagetatt som

år 1991från cirkaavlider har ökat 14innan desjukhus året procent
Ädelreformen Andelenår 1993.till drygt 22föredvs. året procent av

till detfrån sjukhusetoch skrevsrespektive åravledde utsomsom
sjukhem,boende dvs.särskiltnågon formhemmet eller avegna

från 15fördubblatsetc. harålderdomshem, servicehus närmare-
sjukhusavled påAndelen1993.till 301991 procentprocent som

årtill cirka 50från cirka 1991minskat 71har procentprocent-
ochäldsta 85tydlig bland deallraUtvecklingen1993. är mest

dog 50avled år 1993allabetyder såledesäldre. Det procentatt somav
jämfört med knappt 30boendefonnersärskildaeller ihemma procent

1991.
andelenlandsting visarlänsfrån Malmöhusårs data1994 att som

hemmetavled imedan 60sjukhus lägre, 40dog på procentprocent,var
förskjutningfortsattpåboendet. tydersärskilda Dettaeller i det att en

boendeformernasärskildahemmet och detill detsjukhusenfrån egna
efterha skett 1993.kan

flyttatutsträckninghar således islutskedeVården i livets utstor
hemmet.boendet eller detsärskildatill detfrån sjukhuset egna

detsjukhus underutsträckning tillockså i mindreflyttarMänniskor
levnadsåret.sista

tidigare lång-påpekas deemellertidsammanhanhanget börI att
deboendeformersärskildarubricerasvårdssjukhusen kom näratt som

samband meditill kommunernafrån landstingenfördes över
Ädelreformen. huvudmarmaskapetändradesåledes detbetyderDet att

pådörandel de gamlalägredelförklaring till attär numeraavenen
sjukhus.

generellt uttalainget underlag förfinns detSocialstyrelsenEnligt att
eller efterhar blivit bättrelivets slutskedevården isig sämreom

Ädelrefoimen. primärvården skapatkommunen ochmånga håll harPå
omhänder-människovärdigtochförutsättningar förgoda ett tryggt

både de kimskapersaknas emellertidPå andra hålltagande i livets slut.
problemen i sambandkonstateraskrävs. Vidareoch attresurser som

Ädel-har ökat efterfrån akutsjukvårdenutskrivning patientermed av
akutklinikema och bollasskrivs frånDöende patienterreformen. ut

föranletthar ocksåvårdinrättningar.mellan olika Dettaibland
föreskrifterför utvecklainitiera arbeteSocialstyrelsen attatt ett an-

vårdgiva-samverkansrutiner mellaninfonnationsöverföiing ochgående
det gällerockså kunnat konstaterasvårdnivåer. Brister haroch närre

Vidare konstaterasi livets slutskede.lindrande vårdenden palliativa
otillräckliga.boendefonnema Dettai de särskildaläkarinsatsema äratt

slutskede.inte minst i livetsgäller
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Utvecklingen årinför 2010

Enligt SCB:s kommer antalet avlidna öka frånattprognoser personer
år91 800 till cirka1994 år98 800 dvs.2010, ökning med 7 000en

Ökningeneller 7,6 faller helt och hållet på den äldsta ålders-procent.
över år där85 antalet avlidna beräknas öka med ll 750gruppen
eller se40 tabell 5.4.procentpersoner

En demografiskfamkrivning kostnaderna för vården under detav
sista levnadsåret medför, tidigare redovisats, kostnaderna förattsom
landstingen skulle öka med knappt 300 miljoner kronor eller 3 procent
och för primärkommunema med 1,5 miljarder kronor eller 17 procent.
Relevansen sådan framskrivning beroende behovenärav en av om av
vård och omvårdnad under det sista levnadsåret kommer påmötasatt

och till kostnad i dag. betydersätt Det således attsamma samma som
demografrsk framskrivning bygger på innehållet och kvalitetenatten

i den medicinska vård och den omvårdnad som ges per person som
avlider i varje åldersgrupp oförändrad.är

Det råder bred enighet värdigt avsked från livet böratt etten om
de högst prioriterade rättigheterna inom vården. När bot intevara en av

längre möjlig bör målet patienten livskvalitet såär dödenatt attvara ge
värdigkan bli lugn och bristerDe i den kommunala sjukvården och i

den palliativa vården liksom det gäller läkarinsatsema i de särskildanär
boendefonnema påtalas i Socialstyrelsen uppföljningsom av
Ädelreformen och flera de medverkat i HSU:sexperterav av som-
arbete talar för resurskraven för vården i livets slutskede under-att-
skattas både det gäller sjukvården i landstingen och kommunernasnär
vård och omsorg.

God omvårdnad i livet slutskede ställer mycket kompetens-stora
krav. Kunskap principerna för god vård i livets slutskede harom
utvecklats främst inom onkologin. Teknologin vad gäller behandling av

har utvecklats och med tillämpningsmärta moderna metoder kanav
döende patienter hållas smärtfria. På många håll kan god omvårdnad i
hemsjukvård erbjudas i livets slutskede för dem önskar tillbringasom
sin sista tid i hemmet alternativ till sluten vård. Kvalificeradeettsom
hemsjukvårdsteam sköter den palliativa vården i livets slutskede på mer

50-tal ställen och palliativa rådgivningsteam,än ett utgår frånsom
sjukhusen och och hjälper primärvårdens distriktssköterskorstöttar har
tillkommit. Det finns också s.k. hospiceenheter på flera platser i landet,

god vård i livets slutskede och också kan viktigautgörasom ger som
kunskapscentra. På andra håll saknas sådana En utbyggnadresurser. av

SSOU 1995:5, Várdens svåra val, slutbetänkande från Prioriterings-
utredningen
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sådan verksamhet förväntas. Vidare krävs förstärkning läkarm-en av
i de särskilda boendefonnema. Bristen på läkarinsatsersatserna gäller

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 bristfälligaär
också i den kommunala sjukvården. Kommunerna har visserligen
förstärkt sin medicinska kompetens höja utbildningsnivånattgenom
hos personalen och öka antalet anställda med medicinsk kompetens.
Den ökade vårdtyngden och de multipla medicinska problem fler-som
talet döende patienter har behöver hand personal medtas om av
relevanta kunskaper patienternas sjukdomar och deras behandling.om
Kunskaper i palliativ vård och smärtbehandling områden måsteär som
få ökat i kompetensutvecklingen hos all omvårdnadspersonalutrymme
i kommunerna. finnsDet vidare behov sjuksköterskor med geriatriskav
specialistkunskap i kommunemas vård och omsorg.

Omstruktureringen vården i livets slutskede ställer således,av som
Ädelreformen,också framhålls i Socialstyrelsens uppföljning storaav

krav kommunerna vad gäller kompetens, organisation ochresurser,
fysisk miljö.

Vidare finns uppgifter kan tyda det också förekommerattsom
viss överbehandling i livet slutskede, dvs. insatser till priset ettsom av
onödligt lidande och onödigt höga kostnader förlänger döendet. I
sammanhanget kan Statens medicinsk etiskanämnas råd nyligenatt -
i skrivelse till regeringen har föreslagit utredning tillsätts iatten en
syfte vården i livets slutskede.över I skrivelsenatt såväl denänmsse
brister kan finnas på sina håll det gäller den palliativa vårdennärsom
liksom risken för döende patienters lidande förlängs i onödanatt med
hjälp den medicinska tekniken. Rådet hänvisar bl.a. tillav att
Prioriteringsutredningen särskilt betonar vikten god vård i livetsav en
slutskede och framhåller detta för bli verklighet- kräveratt att ett-
bättre utnyttjande och de etiska frågeställningarnaattav resurserna
övervägs.

demografiskEn framskrivning kostnaderna för vården i livetsav
slutskede enbart hänsyn till det gäller dödlighetentar inärprognosen
olika åldersgrupper. Bedömningen de framtida kraven påav resurser
för vården i livets slutskede måste emellertid också beakta dels de
brister finns i dag både i landsting och kommuner, delssom att
utvecklingen förväntas allt fler döende patienter vårdasmot att
hemma och i särskilda boendeformer. Detta talar för kraven påatt

för vården i livets slutskede vad följerär större änresurser som av en
demografisk framskrivning både i landsting och kommuner. I den
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kostnadsförskjut-studien denbedömningennämndatidigare attgörs
de äldreförlandsting och kommunermellanredanning ägt rumsom

förtalari framtiden. Dettaöka ytterligareavlider kommer attattsom
slutskede kommeri livetsför vårdenframtidapå attkraven resurser

gällerframskrivningen detdemografiskafrån denavvika närmer
landstingensjukvårdför denochvårdkommunernas än somomsorg

hemsjukvård i dagavanceradeför denKostnadernafinansierar. som
landstingen bedömssjukhusvård ialternativ till slutenbedrivs ettsom

vårdenjämfört medkostnadsminskningnågonmedföra gettsinte om
högslutskede skalllivethemsjukvården isjukhusvid avvaraom

anhöriga.på derimligtkvalitet och lägga ett ansvar

Cancer8.2.2

förekomstentotalabedömning: DenSammanfattande cancerav
framskriv-demografiskföljervadökabedöms än av ensommer

ökar medinsjukna iriskenföljdning till attatt senarecancerav
allt flerleder tilldiagnostikaktivfödelseår och attatt en mer

gällerminska.bedöms Detcancerfonnerupptäcks. Någratumörer
följdtobaksrökning tillsamband medharcancerfonnerbl.a. som
inteför kvinnorökakommerförändrade rökvanor att ommenav

röka.kvinnor slutarmedelålders
påtagligt skullepåtagligtgenombrottmedicinsktNågot som

intecancervården förväntasresursbehoven inompåverkakunna
cancerpatientemauppföljningenförskjutningske. vissEn avav
kunna ske liksomprimärvården bedömstillspecialistvårdenñån

Cancerkirurgindagvården.medicinskadenutökningviss aven
centraliseringökadoförändrad volymha ibedöms settstort men en

kvalitetsskäl.ochförutsescancerkimrgin kan resurs-avav
exklusiveförekomstenden ökadeKostnaderna för av cancer -

förminskade kostnaderlevnadsåret bör kunnasista uppvägas av-
primär-kan hand ifler patientersjukhusvården tasatt omgenom

cancervår-på förmedicinsk dagvård.och i Kravenvården resurser
demografiskalinje med denligga ilandstingen torde kunnaden i

sjukvården be-kommunalaför denframskrivningen. Kostnaderna
i livets slutskede.gäller cancervårdfrämst detdöms öka, när

4ÄDEL-utvärderingen omsorgskosmader det levnadsåretVård och95:9, sista
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Förekomst sjukdomsbeskrivningoch

Varje insjuknar cirka 40 000 i Antalet patienter medpersoner cancer.
cancerdiagnos har ökat med i genomsnitt 1,6 under deprocent per

decennierna, bl.a. till följd ökad andel äldresenaste somav en
förklarar procentenhet ökningen, tidigare och förbättrad diagnosen av

ökad överlevnad. Många cancerformer har ökat påtagligtsamt även om
hänsyn till nämnda förhållanden. De vanligatas cancerformemamest
beskrivs kortfattat i det följ En utförligare redovisning dessaav
cancerformer återfinns i bilaga

Bröstcancer den vanligaste cancerfonnen blandär kvinnor med
cirka insjuknanden5 300 år motsvarande 26 allprocentper av cancer
hos kvinnor. Risken för kvinna drabbas före 75 års ålderatt ären
drygt 8 Förekomsten bröstcancer har stadigt ökatprocent. sedanav
början 1960-talet med omkring år 1990 tillfälligtoppav en som en
effekt införandet mammograñscreening avslöjadeatt fler fall iav ettav
tidigt skede. Trots det ökade antalet bröstcancerfall har dödligheten
förblivit i oförändrad, vilket innebärstort alltfler kvinnorsett att
överlever sin bröstcancer. Efter lever10 två tredjedelar deav som

för bröstcancer.opererats
Den väldokumenterade riskfaktom för bröstcancermest är om

kvinnor inte föder bam eller föder barn i livet. Underlaget försent
andra riskfaktorer i dagsläget för dåligt underbyggdaär och några
egentliga möjligheter primärt förebygga bröstcancer finnsatt därför
inte i dag. Mammografi innebär mycket tidig elleratt t.0.m.cancer
förstadier till kan upptäckas och Forskning kringcancer opereras.
ärftlig bröstcancer ökar dock möjligheterna genetisk rådgivning,att ge
vilket för kvinnor med hög risk utveckla bröstcancer kan leda tillatt
förebyggande operationer efter regelbundna kontroller.

Prostatacancer den vanligaste cancerfonnenär hos med cirkamän
insjuknanden3005 år vilket 26 allmotsvarar procentper av cancer

hos män. Risken insjukna stiger kraftigt med åldern.att Till bot
syftande behandling i fonn operation eller strålbehandling prövasav
för närvarande för mindre andel patienter befinner sig ien ettsom
tidigt skede sjukdomen. Fortfarande emellertid lindrandeärav
palliativ vård helt dominerande. Några behandlingsgenombrott som
kommer få avgörande betydelse underatt planeringsperioden kan
knappast förväntas. Hälsokontroller för spåra hosatt prostatacancer
symptomñia för närvarande inte aktuella.män är

Tjock- och ändtarmscancer den vanligaste cancerfonnenär i
bukhålan. Drygt 5 000 lika många kvinnor, drabbasmänpersoner, som
varje år. Denna siffra har varit konstant under de tio åren.senaste
Sjukdomen ovanlig före års50 ålder.är Risken få sjukdomen föreatt

års75 ålder 3,5 förär och 2,7 för kvinnor.procent män procent
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till riskenbidrastillasittande livochkostvanorFelaktiga att attanses
drabbas ökar.

imänniskor dörorsaken tillvanligastedenLungcancer attär cancer
Tobaksrökningårligen i lungcancer.insjuknarSverige. 2 800i personer

radon,faktorer,kombination med andraeller i tex.är ensamt en
fallen. För80sjukdomen ihuvudorsak till närvaran-än procent avmer

skerBland kvinnorkvinnor.dubbelt så mångadrabbasde män som
minskar.insjuknandet blandmedanfortgående ökning männendock en

sketthar intebehandlingen lungcancerinämnvärda framstegNågra av
lever mindreinsjuknandetår efterdecennierna. Femunder de senaste

patienterna.10än procent av
Treurinblåsecancer.insjuknar årligen2 000 iKnappt avpersoner

kraftigt hoshar ökatSjukdomendrabbas männenfyra män.är mensom
Riskenårs ålder.ovanlig före 75Sjukdomenhos kvinnorna. attinte är

ochför 0,5års ålder 2,1före 75få denna män procentär procentcancer
rökning.bero påblåscancerfallallaHälftenkvinnor.för ansesav

850cirka 300årligen 1drabbar mänMagsäckscancer personer
minskar1950-talet ochsedanhar halveratskvinnor. Riskenoch 550
fåRisken dennai hög ålder.drabbasFlertalet patienterfortfarande. att

ochför 0,5närvarandeför 1,2års ålderföre 75 mänär procentcancer
sambandhar iFörekomstenkvinnor.för sattsprocent magcancerav

risken förockså ökagrönsaker. Rökningochpå fruktmed brist anses
också orsakarinfektionpyloriHelocobacter somenmagcancer. -

utvecklingen dennaförcentral rollspelamagsår antas avennumera-
cancerform.

rad olikaförsamlingsnamnNon-Hodgkin lymfom tumörerär ett en
kvinnornågot flerCirka 400lyrnfsystemet. 1 män äni personer --

undersärskilt hoskraftigt,Sjukdomen har ökatårligen.drabbas män,
ålder.framför allt i högdrabbardecennierna. Dennade senaste cancer

ochför 0,7ålderårs 1,3drabbas före 75Risken mänär procentatt
Storalymfom okänd.Non-HodgkinOrsaken tillfor kvinnor. ärprocent

har betydelse.miljöfaktorerskillnader talar förgeografiska att
Sådanahjärntumörer.årligendrabbasCirka 300l avpersoner

hos70-årsåldem förekommerivanligast ävenärtumörer unga.men
Någracirkaårs ålder lsjukdomen före 75Risken är procent.att

inte.hjärntumörer finns Prognosenförebyggaegentliga möjligheter att
hjämtumörer.mellan olika formervarierar av

bådesnabbast blandcancerform ökarmelanom denMalignt är som
i genomsnitthar ökat med 6Sverige. Antalet fallkvinnor iochmän

varje år. Patienternacirkaoch drabbar l 300procent personernuper
på årligger 57Genomsnittsåldem vid diagnosenoña relativtär unga.

före års ålderdrabbas 75för kvinnor. Riskenoch år årför 55 attmän
Möjligheternaför kvinnor.ochför 11,2 attmän procentprocent
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förebygga malignt melanom goda eftersomär framkallascancern av
ultraviolett ljus kan skydda sig mot.som man

Livmoderkroppscancer livmodercancer den fjärde vanligasteär
cancerformen bland kvinnor. Cirka l 100 kvinnor insjuknar årligen.
Risken har ökat något sedan 1960-talet, risken avlida harattmen
minskat bl.a. till följd tidigare diagnos och bättre behandling.av
Sjukdomen ovanlig före års50 ålderär och vanligasti åldersgruppen
65-79 år. Risken för kvinna denna sjukdom före 75 års ålderatten

1,7är procent.
Några möjligheter förebygga livmoderkroppscancer finnsatt inte

Åttagod vid tidigär upptäckt. tio behandlademen prognosen av
patienter lever efter fem år.

Livmoderhalscancer på tillbakagång i Sverige, bl.a.är följdsom en
den Årligencytologiska screening infördes på 1960-talet.av tassom

miljon cellprovän leder till behandling förstadier tillmer en som av
i cirka 4 fall.000 Drygt 500 kvinnor får årligen dennacancer

cancerdiagnos. Sjukdomen uppträder redan i 25-årsåldem för sedanatt
stiga oregelbundet fram till 80-årsåldem. Efter år85 ställs diagnosen

sällan. Sjukdomen delvis möjlig förebyggaär eftersom kvinnormera att
med många sexuella sig för förhöjdpartners utsätter risk. Enen
bidragande orsak till livmoderhalscancer kan kvinnan smittasattvara
med humant virus papillomvirus vidett samlag. Förhoppningar finns

det ska bli möjligt vaccineraatt detta virus i ñamtiden.attom mot
Fem år efter diagnos lever i genomsnitt cirka 65 patienterna. Iprocent
de åldersgruppema lever 90närayngre procent.

Närmare l 100 drabbas årligen bukspottkör-ipersoner av cancer
teln pancreas-cancer. Tumören något vanligare hosär hosmän än
kvinnor. Sedan början 1980-talet har incidensen minskat, i synnerhetav
hos Tumörenmän. ovanlig blandär Insjuknandet ökaryngre personer.
med stigande ålder. Risken drabbas före års ålder75att 0,7är procent
för och 0,6 för kvinnor.män procent

Sjukdomen delvis möjligär förebygga eftersom detatt finns ett
samband med tobaksrökning. Alkohol inte säkerställd riskfaktor;är en
däremot inflammation i bukspottskörteln, kan utlösas alkohol-som av
missbruk. Nio tio patienter avlider inom år.ettav

Njurcancer drabbar cirka l 000 årligen och någotärpersoner
vanligare hos hos kvinnor.män Riskenän i åldrarnaär störst 70-85 år.
En viss minskning under det decenniet kan konstateras.senaste Risken
för insjuknande fore års75 ålder 0,9 förär och 0,5mänprocent procent
för kvinnor.

Det finns visst samband med rökningett varför ändrade rökvanor
kan tänkas påverka förekomsten. Sjukdomen finns också i ärftligen
form med tidigt insjuknande. Genom systematisk kontroll kan dessa
patienter behandlas tidigt. En tidig diagnos helt avgörande förär
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ochupptäcks tidigtsjukdomen tumören ärOmbehandlingsresultatet.
cirkapå 60femårsöverlevnadenliggernjurentillbegränsad ena

helasjukdomen Förspriddhurallt efterdensjunkerSedanprocent.
cirka 50femårsöverlevnaden procent.liggerpatientgruppen

kvinnor.cancerforrnen hosÄggstockscancer vanligastefemtedenär
år.65-75i åldrarnaRiskenårligen.upptäcksfall störstärCirka 900

antaletdärefter harstadigtsjukdomenökadetill 1975Fram men
ökad P-påkan beromöjligenvilketminskat,nyinsjulcnanden en

1,7års ålder75insjuknande före ärförRiskenpilleranvändning.
procent.

fem åriÅtta tidigt, leverupptäckssjukdomkvinnor,tio varsav
femårsöverlevnaden 20-25sjukdom procent.spriddVideller längre. är

cirka 45femårsöverlevnadenhelhet procentFör ärgruppen som

årinför 2010Utvecklingen

Sjukdomsförekomsten

med någonindividerantaletframsknvning innebärdemografisk attEn
tillår 1994000från 105sjukvårdskontalct ökarmedform cancerav

beräkningsmetod 1994,förmedeller 102010till115 000 procent
förändradebetingad denökningenhälftenbil. 4. Drygt är avavse

folkmängdsökningen.hälftenoch knapptålderssannnansättxiingen av
beroende hurframskrivningendemografiska ärdenRelevansen avav

underutvecklaskommercancerfonnemaolikai de attsjukligheten
år.kommande

följervadnågotökabedömscancerfonner änVissa enavsommer
urin-ochtjocktarmiframskrivningdemografisk prostata,t.ex. cancer

cancerfonnerAndralymfom.och maligntmalignt melanomblåsa samt
bukspottkörtel,livmoderhals,magsäck,iminska,bedöms t.ex cancer

livmoder-ochi bröstFörekomstenäggstockar.ochnjurar cancerav
ställs alltdiagnoseneftersomtendens,ökandevisarkropp menen

öka för dessainte behovetnödvändigtvisbehövertidigare resurserav
sjukdomar.

framtidadenbetydelse föravgörandeharrökvanorBefolkningens
riskfaktornrökning deneftersom störstalungcancer, ärförekomsten av

förriskfaktorerfleraocksåRökningcancerfonnen.den ärför en av
bedöms,rökvanorFörändradeandra fonnerflera somcancer.av

sjukdomspanora-framtidapåverka det6.2svsnittsetidigare nämnts
mångaminskande förekomstförväntasår 2010tillFram avmat. en

rökrelate-denförväntaskvinnorFörförsjukdomarrökrelaterade män.
medelåldersinteplaneringsperiodenunderökasjuklighetenrade om
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kvinnor slutar röka. Däreñer kan insjuknandet komma minska någotatt
för kvinnor eftersom de kvinnoräven röker40 iär änsom yngre

mindre utsträckning. En oroande trend emellertid lågut-är att yngre
bildade kvinnor börjat röka. detNär gäller lungcancer bedöms den
totala effekten och kvinnors förändrade rökvanor bli någotmänsav en
minskad prevalens fram till 2010. berorDet på minskningenatt av
rökningen bland har varit ökningen bland kvinnor imän större än
kombination med har betydligt högre incidens för lungcancer.att män

Av de cancerfonner inte behandlats tenderar förekomstensom ovan
bl. i gallblåsa och gallvägar 610 fall år samtav a. cancer per cancer

ilevem 400 fall år minska. Antalet fall akut leukemi 460attper av
fall år, mycket resurskrävande, har ökat kraftigt under deärper som

Ökningstalctendecenniema. har dock undersenaste stannat upp senare
ar.

Fram till år 2010 beräknas antalet cancerpatienter öka något 2-mer
5 procent vad den demografiska utvecklingen.än motsom svarar
Detta hänger bl.a. med risken insjukna i tycksatt attsamman cancer
öka med födelseår, tabell Vidare8.2. kommer aktivsenare se en mer
diagnostik leda till fler upptäcks, vilket ökaratt prevalen-tumöreratt

Den totala ökningen kan således uppskattas till isen. av cancer
storleksordningen 12-15 tal också gälla förprocent, ett antassom
prevalensen.

Tabell 8.2 Risk insjukna iatt totalt A och i ickecancer
tobaksrelaterade cancerformer B i Sverige under perioden
1958-1987

Födelseår Män Kvinnor
A B A B

1873-1882 1,00 1,00 1,00 1,00
1908-1917 1,90 1,85 1,60 1,60
1928-1937 2,33 2,20 1,76 1,71
1948-1957 2,60 2,46 1,95 1,89

Källa: Adami mil., Relativ risk där risken för födda 1873-1882 1personer

.üukvårdskostnaderna

Sjukvårdskostnadema för individer med kan med utgångs-cancer -
punkt från 1994 års data från Malmöhus läns landsting beräknas till-
i genomsnitt 71 000 kronor och år. En demografiskper person
framskrivning med oförändrad prevalens skulle öka landstingensen
kostnader för cancervården med drygt 740 miljoner kronor till år 2010.
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kostnadsökningar förmedför ocksåutvecklingendemografiskaDen
Ädelreformen medförthareftersomvård och attkommunernas omsorg

imedäldre patienterochför vården storansvaret canceravomsorgen
till kommunerna.utsträckning har förts över

förutomframskrivningdemografisk ärRelevansen preva-enav -
kommervidvårdbehovenberoendelensutvecklingen attcancerav om-

vårdteknologioförändradmeddvs.i dag,på sättmötas ensamma som
vårdstruktur.oförändradoch inom en

knappastbehandlings genombrottteknologiskaavgörande ärNågra
fortfarandebehandlingen harkurativacancervården. I deni sikte inom

medkombinerasoftadenroll,dominerandekirurgin även omen
cellgiftsbehandling. För-cytostatikabehandlingochstrålbehandling

vidcytostatikabehandlinglcraftfullarekunnafinnshoppningar att ge
eftermelanom förhudcancerbröstkörtelcancer ochexempelvis att

transplantationmedpatientenräddakunnabehandlingen av egen
underkostnadskrävande,mycketMetoden, ärbenmärg. ärsom

immunolo-medbotakunnaFörhoppningarutvärdering. att cancerom
Även cytostatika- ochinfriats.intemetoder hargiska ännu om

inomgenombrottfinns ingetfinslipas,kommerstrålbehandling att
cancervårdenspåverkakan förväntaspåtagligtcancerområdet som
metoderna kanmedicinskadeutvärderingfortsattresursbehov. En av

användan-ökanderesursanvändning. Detbättreinnebärakomma att en
elakartadevid vissabenmärgstransplantationtillväxtfaktorer ochdet av

resurskrävande.mycketcancerfonner är
livetssmärtlindring iinklusivevårdmetoder godochKunskaper om

Mångaår.cancerpatienter 65Flertalethar utvecklats.slutskede är över
sjukvården,kommunalaavlida i denvårdas ochpatienter kommer att

förochkunskapernatidigaredär nämnts, resursernaomsom --
förstärkas.behöver Försmärtlindrande vårdochsmärtbehandling

ocksåvidare,förväntaslivets slutskedecancervården i nämnts, ensom
bedrivshemsjukvård i dagavanceradedenexpansion avsomav

minskavilket kanvård,till slutenalternativlandstingen ettsom
totaltsjukvårdskosmademaintesjukhusvårdenkostnaderna för men-

kvalitet.höghemsjukvården skall vara avom
utökat samarbetemedprimärvårdsorganisation börstärktEn ett-
kontrollverksam-dendelkunnaspecialistenhetemamed överta en av-

ökadVidare kansjukhusmottagningar.vid olikahet sker ensom
onkolo-hematologiskainom denkanske främstförväntasdagvård -

verksamheten.giska
strålknivsteloiiks.k.strålbehandlingsutrustning t.ex. ärViss

centraliseringkrävervilketinvesteringskrävande,mycket aven
oförändad volymbedöms ha iCancerkirurgin settstort menresursema.

bådesjukhustill färrekoncenteraskommermånga ingrepp att av
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och kvalitetsskäl. Det gäller bl.a. i ändtarmen, bukspotts-resurs- cancer
körteln och magsäcken.

8.2.3 Cerebrovaskulär sjukdom stroke m.m.

Sammanfattande bedömning: Stroke vår tredje vanligasteär döds-
orsak efter hjärtinfarkt och En ökad överlevnad hos decancer. som
drabbas stroke slaganfall med fler i riskzonen för återinsjulmandeav
bedöms medföra förekomsten stroke ökaratt vad följeränav mer som

demografisk framskrivning. De drabbas får mindreav en som
allvarliga och lever längre. Svårighetsgradensymtom hos de insjuk-
nade kan fortsätta minska, vilket i så fall innebäratt patientema inteatt
har så hjälpbehov tidigare.stora Däremot kommer fler behövasom att
medicinska och kirurgiska insatser för förhindra återinsjulcnande.att
Antalet vårdtillfällen kommer öka betydligt.att

Förebyggande åtgärder behandling högt blodtryck,är särskiltav
hos äldre, och minskad rökning. Behandling med blodförtunnande
medel och operation försträngningar blodkärlen halsenav ärav
förebyggande åtgärder förenade med risker. Acetylsalicylsyra t.ex.
Magnecyl och och Albyl förebygger återinsjulmande. Inget forsk-
ningsgenombrott inom den förebyggande strokevården förväntas
under planeringsperioden.

Det finns inga effektivaännu läkemedel hjämskadan i sig.mot
Läkemedel kan komma begränsa skadans omfattningatt undersom är
utveckling. Effektivare handläggning med bl.a. blodproppsupplösande
läkemedel kan innebära mindre rehabiliteringsbehov för begränsaden
del strokepatientema under planeringsperioden.av

Behandlingen det akuta skedet sjukdomen kommer iav ävenav
fortsättningen ske på sjukhus. Enatt utbyggnad strokeenheter medav
kapacitet hand de allra flestaatt ta drabbas stroke förväntasom som av
ske, vilket i sin sannolikt medför minskat handikapptur hos de drabba-
de och något minskat behov långtidsvård vid institution. Rehabilite-av
ringen de drabbade förväntas i utsträckning ske i primärvården,storav
hemsjukvården och kommunernas särskilda boendefonner. Rehabili-
teringsresursema i dag bristfälliga.är Sjukhus- och/eller primär-
vårdsansluten rehabilitering i hemmet och i särskilda boendefonner
kommer sannolikt utvecklas. En bättreatt samordning mellan
akutsjukvård, primärvård, hemsjukvård och kommunernas särskilda
boendefonner kan förbättra rehabiliteringen och rationaliserings-ge
vinster.
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blibedömslandstingeni störrestrokevårdenforKraven resurser
vårddagarAntaletlramskrivning.demograñskföljervadän enavsom

den kommu-fler ibetydligtbedömsstrokepatienternaför varanumera
Ökningensjukhusvård.landstingensiochsjukvårdennala än av

stroke-forökadekravställerstrokemedpatienterantalet resurser
bedömsstrokemedKostnadeni kommunerna.vården personper

funktionsfonnågaförbättradeffektdagikunna lägre än avsom en
drabbade.dehos

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

slaganfall.strokedominerassjukdomarnacerebrovaskuläraDe av
till dennahuvudsakinedanframställningenkoncentrerasDärför

sjukdom.
Orsakenblodkärl.hjärnansiåderförkallcningssjukdomStroke är en
upphovblodproppsbildningfallencirka 85i som gerprocentär enav

kärlbristningfallencirka 15och ihjärninfarkt procent gertill somenav
hjärnblödning.tillupphov en

stroke. Det är35 000cirkavarjedrabbasSverigeI personer av
i allaförekommersjukdomendrabbasäldrealltframför mensom

föroch 78år fördrabbade 73 mänför deMedelåldern äråldrar.
ikvinnordrabbasrisk änlöper 40 större attkvinnor. Män procent

södramedjämförtihögre50Riskenålder. procentär norrasamma
Sverigeoförändrat ivaritharinsjuknandetåldersjusteradeSverige. Det

hjärt-dödsorsak eftervanligastetredjevårStroketid.långsedan är
Sverigeiårligenavlidercirka 000och 9ochinfarkt avpersonercancer
förväntasochminskatsuccessivtharDödlighetensjukdom.denna

talar förStudierperioden.aktuellaunder dennågotytterligareminska
Delindrigare.blivitdecenniet harsistaunder detsjukdomsförloppetatt

längre.och leverallvarligafår mindredrabbas symtomsom
ochförlamningarpåkommandehastigtdominerasSymtomen av

Talstömingarkroppen.sidandrabbaroftastkänselbortfall avenasom
tillkommerDepressionvanliga.varseblivningsrubbningaroch är

efter denÖver hemskrivaskanpatienternahälftenofta.mycket av
institutions-fortsattfordrar30sjukhusvistelsen,initiala procentmen

ochsigkläkunnaförmågasjälvasaknar äta,ochvård att
invaliditet.tillanledningvanligastevårSjukdomentoaletten. är

effektiväldre,särskilt hosblodtryck, ärhögtBehandling enav
minskartobaksrökningundvikaåtgärd. Genomprimärpreventiv att

ochMagnecylt.ex.Acetylsalicylsyrastroke.fåbetydligtrisken att
blod-medBehandlingstroke.återinsjuknande iAlbyl förebygger

förträngningaroperationantikoagulantia ochmedelförtunnande av
med riskerförenadeåtgärderförebyggandehalsenblodkärlen ärav
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kvaliteten på åtgärdengör måsteatt hög för vinster skallsom attvara
uppnås.

Behandling i det akuta skedet sker på sjukhus med livsuppehållande
åtgärder nödvändigt. Det finns inga effektiva läkemedelännuom mot

ämskadan i sig. Ett och kunnigt omhändertagandeengagerat ettav
på strokeenhet minskar bådeteam dödligheten och framför allten

graden bestående handikapp. Av alla patienter registrerats iav som
Riks-Stroke år vårdades1995 drygt hälften på strokeenhet. De flesta
enheterna finns på medicinkliniker på de sjukhusen finns destörremen

Ädelreformenockså vid neurologklinikema. har medfört kraven påatt
tillgodose rehabiliteringen deatt drabbade i utsträckning harstorav

flyttats till primärvårdenöver och framför allt till den kommunala
äldreomsorgen. Antalet vårddagar för strokepatientema bedöms nu-

betydligt fler i kommunernas vård och i landsting-mera änvara omsorg
sjukhusvård.ens

Utvecklingen årinför 2010

Sjukdomsförekomsten

En demografisk framskrivnin innebär antalet patienter medattg
strokediagnos och sjukvårdskontakt ökar från omkring 67 OOOår 1994
till drygt 74 000 år 2010 eller med cirka 11 för beräknings-procent
metod 1994, bilaga 4. Drygt hälften ökningen betingadärse av av en
förändrad ålderssammansätlning och knappt hälften folkmängdsök-av
ningen. Relevansen demografisk framskrivning beroendeärav en av

den hittills observerade incidens- och prevalensutvecklingenom
kommer fortsätta 2000-talet.att

Inget genombrott inom den förebyggande strokevården förväntas
Ökadunder tidsperioden. behandling med blodförtunnande medel och

ökat antal operationer kärlförträngningarett i halsens blodkärl kanav
inte förväntas leda till marginell minskningänannat stroke-en av
insjuknandet. Det åldersrelaterade insjuknandet förväntas oför-vara
ändrat, antalet fall år beräknas öka med hänsyn till dels denmen per
förändrade ålderssarnmansättningen vilket täcks in den demogra-av-
fiska framskrivningen dels ökad överlevnad hos de drabbas medsom-
fler i riskzonen för återinsjuknande i slaganfall. Mot den bakgrunden
finns det skäl förekomsten strokeatt anta kanatt komma bliattav
högre vad följer demografiskän framskrivning.som av en



1996:163SOUutvecklingmedicinskSjuklighet,196

Sjukvårdskostnaderna

utgångspunktmedstroke kanförsjukvårdskostnaderLandstingens -
till iberäknaslandstingMalmöhus länsfrånårs datafrån 1994 -

demografiskoch år. Enpatientkronorgenomsnitt drygt 60 000 per
landstingensskulle ökaoförändrad prevalensmedframskrivning

halvknapptellermed drygt 10strokevårdenkostnader for procent en-
medförutvecklingendemografiskaDentill 2010.miljard kronor -

demogra-Relevansenkommunerna.kostnadsölcningar förockså av en
beroendeprevalensutvecklingenförutomframskrivningfisk är av--

i dag,kommervid stroke sättvårdbehoven mötasatt somsammaom
oförändradoch inomvårdtelmologioförändradmeddvs. enen

vårdstruktur.
ikommersjukdomenskedetakuta äveni detBehandling av

medstrokeenheterutbyggnadsjukhus. Enskefortsättningen avav
stroke kandrabbasflestade allrahandkapacitet att ta avsomom

minskatmedförai sintordetidsperioden. Dettaunderförväntas tur
minskat behovdärmed någotochdrabbadehos dehandikapp av

kaninsjuknadehos deSvårighetsgradeninstitution.långtidsvård vid
så fall kommervilket inågot,minskaockså fortsätta attmöjligen att

tidigare.hjälpbehovlikainte harpatienternainnebära storaatt som
kostnadernamedförakunnatorde attDetta sammantaget personper

i dag.vård ochkommunernasnågot lägre i änstroke blirmed omsorg
förkirurgiska insatsermedicinska ochbehövaflerkommerDäremot att

drabbasfler kommerEftersomåterinsjuknande.förhindra attatt av
bedömerlever längredrabbasoch de attstroke experternaatt som

iMedelvårdtidenbetydligt.ökaförväntasvårdtillfällen kanantalet
decennietunder detstrokepatienterna har nästanakutskedet for senaste

fåttvilket bl.a.landsting,i flertaletdagarunder 10ochhalverats är nu
iboendeforrnersärskildatillskrivsandelenföljdtill utatt som

bedömningenår. Experternahar ökat under görkommunerna senare
kanakutsjukvården intevårdtillfalle inomvårddagarantaletatt per

redan skett.vadmycketminskas så än sommer
itidigtstrokepatienter redanrehabiliteringenpåbörjasdagI av

sådangeriatriken därdel inomsedan förfortsätterakutskedet och en
rehabiliteringsmedicinen.inompatientervissaoch förfinns yngre-

drabbade inomdemångarehabiliteringen förfullföljsDärefter av
boendefor-särskildahemsjukvården och kommunernasprimärvården,

och denbegränsadeemellertidRehabiliteringsresursema ärmer.
drabbade mycketdemångarehabiliteringen förlångsiktiga är av

mellan akut-vårdkedjanlängs helasamarbeteFördjupatbristfällig.
kommunala äldreomsorgenprimärvården och den ärsjukvården, en

och/ellerSjukhus-kommande åren.deutveckling undernödvändig
särskildaoch i derehabilitering i hemmenprimärvårdsansluten
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boendefomierna kommer sarmolikt utvecklas bl.a. i syfteatt att
åstadkomma effektivare resursutnyttjande.ett

Studier antyder blodproppsupplösande behandlingatt med läke-
medel trombolys insatt mycket tidigt efter insjuknandet minskar
förlamning och andra Risken för blödningskomplikationersymtom. är
emellertid avsevärd och det ställs därför krav på diagnostiken ochstora
val patienter för sådan behandling på akuta insatser. Omav samt
sådana läkemedel kommer i kliniskt bruk under tidsperioden finns
därför anledning förändra vårdorganisationen såatt det blir möjligtatt

urakut diagnostisera och behandlaatt slaganfallspatientema analogt
med vården ärtintensivavdehiingar.

Läkemedel syftar till skydda ärnvävanden ischemiskaattsom mot
skador så tid kan vinnas föratt exempelvis proppupplösandeatt ge
behandling innan skadan obotbar underär utveckling. Sådanaär
läkemedel kan också komma begränsa ärnskadans omfattning.att

8.2.4 Ischemisk hjärtsjukdom

Sammanfattande bedömning: Dödligheten i hjärtinfarkt har
successivt minskat hjärtinfarkt forfarande vår vanligasteärmen
dödsorsak. Insjuknandet i denna sjukdom har också successivt
minskat. Stora hjärtinfarkter har blivit mindre vanliga medan små
infarkter och hotande infarkter har blivit vanligare. Den minskade
dödligheten förklaras till delen färre insjuknarstörsta medattav
också de insjuknar överleveratt i ökad utsträckning.av som
Bidragande orsaker till den minskade sjukligheten anses vara
livsstilsförändringar rökning, kost och motion och förbättrat
omhändertagande högt blodtryck, bl.a. läkemedelsbe-av genom
handling. Nya läkemedel sänker kolesterolhalten i blodetsom
bedöms kunna minska risken för insjuknande i hjärtinfarkt.en ny
Kostbehandling kan också minska risken för återinsjuknande.
Sjukdomsforekomsten bedöms öka bland kvinnor dagennär yngre
medelålders kvinnor uppnår "hjärtinfarktåldrama", inte rökningom
och andra riskfaktorer vänds i positiv riktning. Den totala effekten
bedöms bli förekomsten ischemiskatt hjärtsjukdom kommerav

mindre vadatt följerän demografisk framskriv-vara som av en
mng.

Inom hjäninfarktvården förväntas viss behandling trombo-att
lys vid akut hjärtinfarkt med hjälp telemedicin i ökad utsträck-av
ning kommer i hemmet eller underatt ambulansfärd i ställetges
för sjukhus. Decentraliseringen vissa delar hjärtin-av av
farktvården med tidigareläggning akutbehandling kommer attav
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teknologi ochvisskompetens,primärvårdenpåkravökadeställa
ballongsprängningakututvärderingpågåendetelemedicin. Om av

effektivbehandlingdennavisarhjärtinfarkt ärPTCA vid att mer
dennateknikuppbyggnad förochkompetens-andra kommerän

ök-i landet. Ensjukhusantalytterligarevidkrävasmetod ettatt
deansenlig delinnebärakantidiga insatsernadening att avenav

sjukvårds-minskademedförvilketinte behövs,ingreppensena
kom-kärlkrampLäkemedelöverlevnad.ökadochkostnader mot

ytterligare.förbättrasattmer
minska något.by-pass bedömskärlkrampsoperationerAntalet

behand-ochPTCAställas förkommerökadeKrav attresurser
kolesterolsänkandeförliksomhjärtrytmrubbningarling av

läkemedel.
ihjärtsjukdom,ischemiskförekomstenminskadeDen av

struktur-och denutvecklingenmedicinskamed denkombination
medförabedömsför,förutsättningarskapardenomvandling som

sjukvård kanochhälso-landstingensförkostnadsölmingamaatt
framskrivningen.demografiskaföljer denvadbli lägre än avsom

förmetoderdyrbarablikanpå störreKraven nya,omresurser
ökadanvändas ikommerhjärtrytmrubbningarbehandling attav

förKostnadernai dag.indikationervidareoch påusträckning än
någotkraftigt,ökakommaläkemedel kankolesterolsänkande att

Kostnadernaframskrivningen.demografiskadeninte täcks avsom
bedöms kunnaochmarginelltökaförväntaskommunernaför

för äldreomsorgen.framskrivningendemografiskai deninrymmas

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

koronarsjukdomhjärtsjukdomischemiskuttrycken förvanligasteDe
pectorisanginakärlkramptillOrsakenhjärtinfarkt.ochkärlkrampär

krans-blodkärlhjärtatsåderförkalkning ihjärtinfarktoch är egna
tillupphovblodflödeminskatmedförträngningvarvidkärlen, ger

blodflödeupphörtblodproppstilltäppning medoch tillkärlkramp som-
åderförkal-iblodproppsbildningPlötslighjärtinfarkt.tillupphovger
kärlkrampsvårupphov tillblodflödetminskarblodkärlkade gersom

infarkt.hotandeangina,instabil
högtbehandlingochbörja rökainteellerRökstopp att av--

ischemiskinsjukna iminskar riskenhos äldre,blodtryck, särskilt att
triglyceriderochkolesterolblodfetthaltenSänkninghjärtsjukdom. av

också riskenminskarläkemedeloch/ellerkost attbättremed hjälp av
iåderförkalkningutvecklingenden fortsattaoch bromsarinsjukna av
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kranskärlen. Goda socioekonomiska förhållanden innebär också
minskad risk.

Symtomen vid kärlkramp mitt i bröstetutgöres vidsmärtaav
ansträngning. Smärtan kan stråla i eller halsen.ut Vidmotarmar upp
svår kärlkramp instabil angina, hotande hjärtinfarkt sker plötslig
förvåning tidigare existerande kärlkramp. Om bröstsmärtomaav varar

15 minuter tillförselän kärlvidgandetrots medel detmer ärav
sannolikt hjärtinfarkt föreligger.att en

Var femte patient söker akutmottagning i Sverige harsom symtom
på ischemisk hjärtsjukdom cirka 150 årligen.000 Cirka 90 000 av
dessa läggs in på hjärtintensivavdelningar. Av dessa 90 har000 cirka

tredjedel akut hjärtinfarkt och tredjedel svår kärlkramp.änen mer en
Ichemisk hjärtsjukdom ovanlig före års ålder.är 45 Efter 75 års ålder

ischemisk hjärtsjukdom för cirka 20 all sjuklighet.svarar procent av
Två tredjedelar patienterna med akut eller hotande hjärtinfarktav är

Kvinnor drabbasmän. i genomsnitt årär 10 äldresom än män.
Dödligheten bland medelålders kvinnor har emellertid ökat underyngre
den ZO-årsperioden. Orsakensenaste ökningen tobaks-antas vara av
rökning bland kvinnor och/eller ökad psykosocial belastning.

Dödligheten i akut hjärtinfarkt har successivt minskat och står för
cirka 15 alla dödsfall. Mer hälftenprocent dödsfallenän skerav av
utanför sjukhus. Efter genomgången hjärtinfarkt riskenär stor att
återinsjukna och 20-30 avlider inom år. Insjuknandetprocent iett
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 delen färrestörsta attav
insjuknar också till del de insjuknarstor överlever imen attav som
större utsträckning. Antalet vårddagar för akut hjärtinfarkt har
halverats från cirka 400 000 1986 till knappt 200 000 år 1993
beroende dels på färre insjuknade, framför allt på kortaremen
vårdtider. Medelvårdtiden vid akut hjärtinfarkt 7,8 dagar år 1993var
med variation på 5 till 9 dagar mellan olika sjukhus.en

Utvecklingen inför år 2010

.üukdomsförekomsten

En demografisk framskrivning innebär antalet individer medatt
ischemisk hjärtsjukdom med sjukvårdskontakt ökar från omkring
215 000 år 1994 till 239 000 år 2010 eller med 11närmare procent-
för beräkningsmetod 1994, bilaga 4. Drygt hälften ökningense av
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ochålderssammansättningenförändradebetingad denberäknas avvara
utveckling-demografiskabefolkningsökningen. Denhälftenknappt av

kostnadsökning förbegränsadvissocksåmedför änomenen --
demografiskRelevansenvård ochkommunernas av enomsorg.

prevalens-observeradehittillsdenberoendeframskrivning är omav
Utvecklingen2000-talet.in påfortsättakommerminskningen ävenatt

vilketbli fallet,så kommertyderdecenniernade attunder attsenaste
vadlägrekommersjukdomsförekomsten änförtalar att somatt vara

frarnskrivningen.demografiskaföljer denav
Bidragandeminskat.hjärtsjukdom har,Ischernisk nänmts,ovansom

motionkost ochrökning,livsstilsförändringarha varitorsaker antas
läke-blodtryck, bl.a.högtomhändertagandeförbättratoch genomav

i blodetkolesterolhaltensänkerläkemedelmedelsbehandling. Nya som
har utveck-hjärtinfarktåterinsjuknande irisken förminskaroch som

användning.ökadfåförutseskostsamma,läkemedel,lats. Dessa ärsom
risken förminskarkostbehandlinguppgifterocksåfinnsDet att enom

blandhjärtsjukdomischemiskökad förekomstinfarkt. En avny
uppnårmedelålders kvinnordagenskan förväntaskvinnor när yngre

vändsriskfaktorerandraochrökningsåvida inte"hjärtinfarktåldrama"
rökvanorkvinnorocheffektentotala mänspositiv riktning. Deni av

någotgäller lungcancerdetliksomemellertidtorde när vara en--
hjärtsjukdom till år 2010. Detframischemiskförprevalensminskad

blandtobaksrökningenminskningen män ärpåhärberor attäven av
harmedkombinationibland kvinnor mänökningen attänstörre

kvinnor.hjärt-kärlsjukdomarincidens för änbetydligt högre
primärpreventivakändaendaläkemedelsbehandling deFrånsett är

börjainterökstopp ellerkärlsjukdomarochhjärt- attåtgärderna mot
strukturella åtgärderKraftfullaoch motion.kostvanorröka, bättre mer

för inköpåldersgränsertobaksrökningenminskasyftar till att avsom
skulle siktetctobaksskattenhöjningmiljöer,rökfriatobak, av

bl.a.sjukdomar,sjuklighet i fleraminskadpåtagligtkunna innebära
genomförandeskulle bredareMöjligenkärlsjukdomar.hjärt- och ett av
Norsjö ii Väster-bl.a.denpreventionsprogram prövatstyp somav

betydelselivsstil kunnahälsosamtillbidrabotten i syfte att en mer
betydligtliknandegjortsstudier har störrei sammanhanget. De som av

invånareresursinsatskraftfullalikainte mätt preven-persommen
detemellertid påtyderUSA och Europa ärbåde itionsprogram att

livsstilsförändringar. Denpåtagligaåstadkommasvårt att sam-mer
ocksåarbetslöshetmed högutvecklingenhällsekonomiska är mot-en

verkande kraft.
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.Sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdskostnadema för ischemisk hjärtsjukdom kan med utgångs--
punkt från 1994 års data från Malmöhus läns landsting beräknas till-
i genomsnitt omkring 40 000 kronor patient och år. En demografiskper
framskrivning med oförändrad prevalens och oförändraden en
vårdkvalitet skulle öka landstingens sjukvårdskosmader för individer
med ischemisk hjärtsjukdom med 10 eller cirka 750 miljonerprocent
kronor till 20 l Den demografiska utvecklingen förväntas också-
leda till viss måttlig ökningän kostnadema för kom-en om av- -

vård och Relevansen demografisk framskriv-munernas omsorg. av en
ning förutom prevalensutvecklingenär beroende vårdbe-av om- -
hoven vid ischemisk hjärtsjukdom kommer påmötasatt sättsamma

i dag, dvs. med oförändrad teknologi och inom oförändradsom en en
vårdstruktur.

Flera väsentliga genombrott i behandlingen ischemisk hjärtsjuk-av
dom har gjorts under de decennierna. Behandling kärlkrampsenaste av
har förbättrats dels effektivare läkemedel framför alltgenom men

de invasiva åtgärderna by-pass-operation och ballong-genom
sprängning PTCA. De allt bättre resultaten har lett till ökaden
efterfrågan på operationer, vilket den främsta orsakenär till de senaste
årens utbyggnad kranskärlssjukvården.av

By-pass-operaüon, innebär blodet leds förbi förträngningarattsom
ikranskärlen med hjälp blodkärl från andra delar kroppen,tagnaav av

god symtomlindring och livsforlängande för vissaär Cirkager grupper.
6 000-7 000 operationer år utförs i Sverige. PTCA innebär detper att
förträngda eller tilltäppta kranskärlet vidgas eller med hjälpöppnas av

uppblåsbar ballong kateter förs till hjärtat via blodkärlen en som
i ljurnsken. PTCA, enklare procedur by-pass,är änsom en ger samma
resultat besvären återkommer relativt hos ungefär 30men snart procent

patienterna. Cirka 4 000 PTCA utförs i Sverige årligen. Metodernaav
kompletterar varandra konkurrerar i vissa fall.men

Förbättringar hjärtinfarktbehandlingen har medfört kraftigtav
minskad sjukhusdödlighet. Genom införandet 1960-talet av
hjärtintensivavdelningar med möjlighet till behandling livshotandeav
rylmmbbningar minskade sjukhusdödligheten från 30 tillöver procent
cirka 20 Genom behandling med effektivaprocent. och tidigt insatta
läkemedel, framför allt proppupplösande medel trombolytika men
också propphärnmande medel acetylsalicylsyra och rytmstabiliserande
medel betablockerare har dödligheten minskat ochavsevärt är nu
under 10 på sjukhus högmed kompetensprocent och med tillgång till
avancerad teknologi.

Efter sjukhusvistelse för akut eller hotande hjärtinfarkt, genomgång-
PTCA eller by-pass-operation sker på flertalet håll i landet kontrollen
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kranskärlssjukaförmottagningarsärskildaviduppföljningoch
återinsjuknande.förebyggauppgiftväsentligdärpatienter är atten

frivilligorganisationer,med hjälpiblandiHjärtrehabilitering avgrupp,
patienter.mångavärdefull förär

såvälskeomstruktureringförväntas mothjärtinfarktvårdenInom en
kommertelemedicinhjälpMedcentralisering.decentralisering avsom

behandlingtidigmöjliggöraochdecentraliseraskunnadiagnostiken att
handlar detandraFörpatientgrupper.trombolysmed stora grupperav

teknologi.ochkompetensmed högstatill enheterdirekttransportom
lindrigareochdödlighetminskandemedförakommerDetta att

kärlkrampLäkemedelpatienter.mångaför motsjukdomsförlopp
leda tillmöjligenochoch förbättrasutvecklasytterligarekommer att

insatser-tidigadeökningEnåtgärder.invasivaminskade behov avav
behövs,inteingreppendeavsevärd delinnebärakan att senaavenna

dödligheten.ochsjukhuspåvårdtidemaminskarbådevilket
vissaöka förförväntasby-passKärlkrampsoperationema grupper

områdengeografiskavissaipatienteräldre,kvinnor,reoperationer,
ökningingenTotalt förväntas utanför andraminska grupper.men

ökaPTCA förväntasBallongsprängningarminskning.lättsnarare en
medproblemetförväntasökning restenosytterligare närnågot. En
och manifesthotandevidbådeökaPTCA kommerAkutlöses. att

hjärtinfarkt.
omhändertagande-effektivarebådeförväntasVidare kan att en

kravökademedförläkemedelsbehandlingoch bättreorganisation
hjärt-gällerdetsjukhusoch vidprimärvård närbåde iöppenvården

hjärtsjukdom.ischemiskföljdoftasvikt, är avensom
ärtrytrnrubb-olikahjärtsjukdomischemiskför äruttryckEtt annat

störandebehandlashjärtrytmrubbningar attVissa svåraningar. genom
metod eller-kirurgiskmedantingenskärsi hjärtatledningsbanor av

till hjärtatföreskatetrarhjälpmedvanligarevilket är somavnumera -
kateterablation.energikällaradiovågormedblodkärl ochvia ett som
kardiologer be-Hjärtspecialisterresurskrävande.ingreppDetta är

och börunderutnyttjadstarktbehandlingsmetoddenna ärdömer att
Även funktionellagodameddag.iindikationervidareanvändas än

medföra för-teknologiför dennaindikationervidgadekanresultat
behandling livs-metod försjukvården. Enfördyringar avannan ny

Ävendefibrillatorer.implanterbarahjärtrytmrubbningarhotande är
pågår.studierKontrollerademycket kostsam.teknologidenna är

användning.ökadbedömsMetoden
vissatitthålsteknik skärmedmetod innebärEn att avmanannan ny

Metodensyrnpatikusdenervering.endoskopiskhjärtattillnerver
intekranskärlsingreppdärkärlkrampmedpatienterpåprövas nu
ocheffektgodhatycks smärtanlämpliga. Ingreppetbedöms

inteMetoden,genomblödning. ärhjärtmuskelns ännuförbättra som
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tillräckligt utvärderad, kan komma bli behandlingsaltemativatt ett
framöver.

8.2.5 Diabetes

Sammanfattande bedömning: Utvecklingen under tydersenare
på förekomsten diabetes kommer ökaatt vadatt änav mer som
följer demografisk framskrivning. förklaringEn 2ärav en att typ
diabetes s.k. vuxendiabetes eller ålderdiabetes, 85utgörsom

all diabetes, diagnostiseras tidigareprocent ocksåav attmen-
sjukdomen debuterar i åldrar tidigare. Faktoreränyngre som anses
spela viktig roll i sammanhanget minskad fysisk aktivitet ochären

Ävenövervikt. 1 diabetes s.k. ungdomsdiabetes ökar.typ
Orsakerna till ökningen inte känd.är

Några avgörande forskningsgenombrott kan metodersom ge
kan förebygga eller bota diabetes förväntas inte under desom

åren. De enda kändanärmaste primärpreventiva åtgärderna är
Åtgärderbättre kostvanor och motion. för upptäcka och behandla

tidiga skeden 2 diabetes och förbättrad patientundervisningtypav
tidigt i förloppet bedöms kostnadseffektiva eftersom det kanvara
minska kostnaderna Ävenför behandlingen komplikationer.av
åtgärder for förhindra försämrad diabetesstatus ochatt utvecklande

kroniska funktionshinder kan bli bättre, blablodtryckskontroll,av
behandling högt blodtryck och ögonundersökningar.av

Inläggning på sjukhus kommer minska till fönnån föratt
medicinsk dagvård. Patienter med 2 diabetes kommer i ökadtyp
utsträckning hand inom primärvården. Ettatt tas systema-om mera
tiskt omhändertagande vårdprogram baserade på nationellagenom
riktlinjer kommer genomföras i syfte minska bl.a. synskador,att att
njurskador och hjärt-kärlsjukdomar. bättreEtt omhändertagande
kommer leda till minskat behov vård för komplikationeratt ett av
i samband med diabetes.

Kraven på för diabetesvården bedöms kunna ligga iresurser
linje med vad följer demografisk framskrivning. Kravensom av en
på ökade för diabetesvården i kommunerna bedöms bliresurser
måttliga och inryms i den demografiska framskrivningen kost-av
naderna för äldreomsorgen.
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sjukdomsbeskrivningochFörekomst

sjukdomar,olikafleraförsamlingsbegreppmellitusDiabetes är ett
Mellanblodsockemivåer.höjdakronisktkarakteriseras trevilka alla av

diabetes.befolkningen haroch fyra procent av
diabetes,2Vanligastdiabetes.olika ärfinns flera typDet typer av

cirka 85åldersdiabetes,eller procentvuxendiabetes utgörs.k. avsom
högreochmedelåldernidebuterardiabetestypdiabetes. Dennaall
underhar ökatdiabetestypprevalensen dennaFörekomstenåldrar. av

visatLaxå harbl.a.studier iLongitudinella attdecennierna.de senaste
itill1970-talet 4påcirkafrån 2 procentökadeprevalensen procent

och45-54i åldernökningenskedde denBlanddag. störstamän
för-befolkningåldrandeår. Enåldern 65-74 äribland kvinnor en

kraftigt medmycketökarprevalenseneftersomtill ökningen,klaring
diagnosti-diabetessjukdomenförklaringålder. Enstigande är attannan

åldraridebuterarsjukdomen änocksåtidigare att yngremenseras -
sjukdomen.predestinerade förgenetisktdemhostidigare ärsom

minskadsammanhangetiviktig rollspela ärFaktorer enansessom
övervikt.ökadochfysisk aktivitet

s.k.diabetes,har 1diabetikema15Knappt typprocent ung-av
ungdomsåren. Dennaochi bam-oftast debuterardomsdiabetes, som

undertill år15i åldrarnamed 20ökadediabetestyp procent upp
utvecklaberäknaskanfödda000Fyra ltidsperioden 1977-1988. av

Orsakernaålder.före årsytterligare 35och 3års ålderföre 15diabetes
känd.intetill ökningen är

ochtrötthetblodsockervärdenvid högaTypiska är törst,symtom
alhnäntillståndetinsulindoseringlämpligurinmängder. Med ärstora

insulin-allvarligakanblodsockervärdenlågaför symptomgott ge-
till följdkomplikationerallvarligasikt hotarkoma. På lång av

ischemiskrisk förökadDiabetiker löperi blodkärlen.förändringar
delsynskador ochfårstroke. Mångaoch slaganfallhjärtsjukdom en

ungdomsdiabetesmed s.k.individerockså vanligtblinda.blir Det är att
njurtransplantation.ellerföremål för dialysoch blirutvecklar njursvikt

kancirkulationsrubbningarrisk utvecklaocksåDiabetiker löper att som
amputation.leda till

årinför 2010Utvecklingen

Sjukdomsförekomsten

patienter medantaletinnebärdemografisk framskrivningEn att
1994omkring 202 000ökar frånsjukvårdskontaktdiabetes harsom
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till 221 000 2010, dvs. ökning med 10närmarepersoner procenten
för beräkningsmetod 1994, bilaga 4. Hälften den ökningense av
betingas förändrad ålderssammansättning och hälftenav en av
befolkningsölcningen. Relevansen demografisk framskrivning ärav en
beroende den hittills observerade prevalensökningen kommer attav om
fortsätta på 2000-talet. Om så blir fallet kommeräven diabetesföre-
komsten i Sverige 2010 ligga på något högre nivå vadatt änen som
följer demografisk framskiivning. Utvecklingen under deav senasteen
decennierna talar för så kommer bli fallet.att att

Förekomsten diabetes,1 har framgått ökat relativttypav som ovan,
kraftigt under år. Orsakerna till ökningen inte kända. Pre-ärsenare
ventionsstudier pågår. Förhoppningar har länge funnits forsk-ettom
ningsgenombrott bl.a. vad förståelsen diabetes,ltypavser av som
skulle kunna få effekter antibiotika och vaccinationnärsamma som
gjorde sitt intåg. Det emellertid knappast troligt sådantär att ett
genombrott kommer under planeringsperioden. Några möjligheter att
förebygga diabetes1 kommer således troligen inte finnastyp underatt

Ävenöverskådlig tid. förekomsten 2 diabetes har ökat. De endatypav
kända primärpreventiva metoderna bättre kostvanor och motion.är
Möjligen skulle bredare genomfört preventionsprogram i syfteett att
påverka kost och motion kunna motverka prevalensökningen något.

.Sjukvårdskosmaderna

Sjukvårdskostnaderna för med diabetes kan med utgångs-personer -
punkt ñån års1994 data från Malmöhus läns landsting beräknas till-
i genomsnitt omkring kronor30 000 och år. demografiskEnper person
framskrivning med oförändrad prevalens skulle öka landstingens
kostnader för diabetesvården med 9,7 till 2010 eller drygtprocent -

halv miljard kronor. Den demografiska utvecklingen medför ocksåen
viss måttlig kostnadsökningän för kommunernas vård ochen om- -

Relevansen demografisk framskiivning förutomäromsorg. av en -
prevalensutvecklingen beroende vårdbehoven vid diabetesav om-
kommer på i dag, dvs.mötas medatt oförändradsättsamma som en
vårdteknologi och inom oförändrad vårdstrulctur.en

Några avgörande forskningsgenombrott det gäller behandlingennär
diabetes troligen inte förestående.är örhoppningarFnära iav attom

omfattning kunna botastörre sjukdomen med transplantation av
insulinproducerande ö-celler har hittills inte infriats. Vidare har man
länge hoppats kunna bukspottskörtelns insulinproduktionatt ersätta
med anordning känner blodsockerhalten och avlämnaren som av som
precis lagom mycket insulin till bukhålan. Detta förutsätter kontinuerlig
avläsning blodsockerhalten och vissa sådana försök har gjorts.av
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livs-avkänningsanordningen har kortbiosensomProblemet är att
längd.

vilketmotion och kost,består bl.a. iDiabetesbehandlingen är
diabetes,medfjärdedel patienter 2cirkatillräckligt för typ menaven

falloch i vissatablettbehandlingkombineras medvanligen måstesom
kräverdiabetesalla med lPraktisktinsulinbehandling.med typtaget

vidlämpliga mängderinsulin iMetoderna tillförainsulinbehandling. att
flerdossystem.hand främstefterhar förbättratsdiabetes genom

möjlig-dag, vilketminst fyra gångerinsulinVanligen pernumerages
vidhållas inomblodsockernivåema kan änsnävare gränsergör att

blodsockernivåematvå gånger dygn. Juellerdosering merperen
förmindre riskernadestovariationsvidden,den normalasig ärnärmar

komplikationer.sena
diabetesbehandling 2det gäller dagensproblem ärEtt atttypnär av

och åtgärddiagnospågå lång tidf°ar undersjukdomen inte sällan utan
Sekundär-sjukdomsförloppet.ibehandlingen inoch sätts sentatt

och behandlaupptäckaåtgärder förkan bli bättre, dvs.preventionen att
inve-kostnadseffektivtkanskeden sjukdomen. Dettidiga attvaraav

och för-opportunistisk screeningpåsatsningari aktivare t.ex.stera
därmed kunnaföri förloppetpatientundervisning tidigtbättrad att

komplikationer.behandlingenminska kostnaderna för av
Även återinsjuk-åtgärder för förhindratertiärpreventionen, dvs. att

kan bli bättre. Defunktionshinder,utvecklande kroniskanande eller av
hosansamladeofta finnskardiovaskulära riskfaktorermånga typsom

allt diabetikemasalltid i dag. Framfördiabetiker behandlas inte2 är
Blodtrycksnivånutsträckning.obehandlade iblodfettrubbningar ärstor

Genomkomplikationer.utvecklingenockså betydelse förstor avav
riskenhypteronibehandling minskarblodtryckskontroll ochnoggrann

förhoppningsvisnjurskador kannjurfunktion. Minskadeför sviktande
vården.avlastning för den njurmedicinska Förinnebära vissen

ifjärdedel demdiabetikema cirkanärvarande utgör upptasav somen
kontrollsystematisknjurtransplanteras. Genomdialys eller avsom

kärlförändringarvissanäthinnan och laserbehandlingblodkärlen i av
diabetes-blir hälftenfall blindhet förebyggas. I dagkan i flertalet av

nationella rekommendatio-ögonundersökta enligt depatienterna inte
Självkontrollvariation.Amputationsfrekensen visar mycket stornerna.

god diabeteskon-oftast förutsättning förblodsockernivåema är enav
omhändertagandehär finns brister. Ett bättretroll och även stora av

både minskade diabetes-kan således förväntas medföradiabetikema
ochsjukvårdskostnader i det enskilda falletkomplikationer och lägre

sådan utvecklingökar totalt Endärmed motverka kostnaderna sett.att
för diabetesvårdende nationellakommer främjasatt programgenom

för närvarande utvecklas.som
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konsekvensEn diabetesprevalcnsen ökar emellertidatt är attav
sjukvården måste hand allt fler såvälmed diabetesta om personer som
de komplikationer följer med sjukdomen. Insjuknandet i lägresom
åldrar medför också diabetespatientema2 kommer behövaatt typ att
sjukvårdens under längre tid sina liv vad falletänresurser av som var
för 10-20 år sedan. betyderDet också riskerna för utvecklaatt att
komplikationer ökar eftersom dessa till del betingade hurärstor av
lång tid diabetessjukdomen pågår.

Vårdstrukturen har betydelse för behovet förstor av resurser
diabetesvården. dag behandlasI diabetikerl vanligen vid bam-typ
medicinska kliniker till års18 ålder varefter fårde sin fortsattaupp
vård vid intermedicinska kliniker. Flertalet diabetiker2 behandlastyp
inom primärvården praxis varierar i olika delar landet. På vissamen av
ställen sjukhusens sluten- och öppenvård för behandlingen ochsvarar
uppföljningen diabetiker.2 förklaring tillEn dettastor typav en grupp
kan bristande organisation diabetesvården i primärvården.vara en av
Bl.a. saknas på åtskilliga håll diabetesutbildade sjuksköterskor och i
den kommunala vården, där många insulinberoende diabetiker får2typ
sin omvårdnad, kompetensen ofta På vårdcentraler därär ännu sämre.
diabetesvården organiserats i med särskilt diabetesutbildadteam

ochpersonal där kontinuerlig diabetesutbildning finns med i fortbild-
ningsprogrammen har mycket goda vårdresultat uppnåtts t.ex. Laxå,
Dalby, Kisa, Köping.

ökatEtt antal diabetiker2 i kombination med dentyp resurs--
knapphet råder det nödvändigt utveckla kostnads-gör attsom en mer-
effektiv vårdstruktur för diabetesvården. Allmänläkare och diabetes-
sjuksköterskor i primärvård bör ökat för diabetes-ta ett ansvar
patientema. Detta förutsätter i sin med adekvat kompetenstur att team
byggs i primärvården liksom samverkan med specialistvården närupp
komplikationer uppträder. Därtill krävs fortsatt omstruktureringen av
diabetesvården så inläggning på sjukhus minskar till fönnån föratt
medicinsk dagvård.

Inflammatoriskledsjukdom8.2.6

Sammanfattande bedömning: Antalet individer harsom
sjukvårdskontakt för reumatoid artrit kronisk ledgångsreumatism
bedöms öka vad följer demografisk framskriv-änmer som av en
ning konsekvens diagnosen tidigareläggs.attsom en av

Några möjligheter förebygga sjukdomen finns inte. Någraatt
forslcnings genombrott metoder kan bota sjukdomensom ger som
förväntas inte under planeringsperioden. Däremot har kunskapen
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behandlingsmöjlighetemauppkommer ochhur symtomenom
förbättrats.

påbörjaskronisk ledgångsreumatismde får diagnosenFör som
förhindratidigt förbehandlingen enligt modernt synsätt att

kanBehandlingen, dyrbar,förstörda leder.utvecklingen ärsomav
minskalång sikt 10-15 årBehandlingen kan pålivslång.vara

behandlingsresultatenoch invaliditetledförstöiing motsvararom-
åren uppstår puckel medUnder deförväntningarna. närmaste etten

öka kraftigtSjukvårdskostnadema bedömsökat patienter.antal
alla medpolicy innebärunder perioden med dagens attsom

f°ar behandling med sjuk-ledgångsreumatismdiagnosen kronisk
policy kan emellertid kommaläkemedel.domsdämpande Denna att

modemFörhoppningar finns medunder perioden. attomprövas om
aggressivpatienter behöverdiagnostik kunna identifiera de som

jämfört medskulle minska kostnadernabehandling, vilket avsevärt
alla behandlas.om

från sluten vårdOrganisatoriskt förskjutningförväntas moten
primärvård.reumatologisk dagvård och

starkt beroendelandstingens sjukvårdpå förKraven ärresurser
under pla-behandlingspolicy kommer tillämpasvilken attsomav

Ökade i den de-läkemedelskostznader inteneringsperioden. ryms
be-framskrivningen. Kostnaderna för kommunernamografiska

inrymmas i demografiskaöka måttligt och bör kunna dendöms
framskrivningen för äldreomsorgen.

sjukdomsbeskrivningFörekomst och

ledgångs-ledsjukdomama domineras kroniskinflammatoriskaDe av
framställningenreumatism reumatoid artrit. Därför koncentreras

nedan i huvudsak till denna sjukdom.
orsak okänd, angriper initialt vanligenReumatoid artrit, ärvars

ytterledema, ofta symmetriskt, sprider sig såfingerleder men
invånare insjuknarsmåningom till andra leder. Cirka 40 000100av

årligen i sjukdomen. gånger vanligare hos kvinnor hosDen är äntre
och förekommer i alla åldrar debuterar oftast i medelåldern.män men
brukar cirka befolkningen liderMan att procentange en av av reurna-

toid artrit. Om mindre väl definierad ledsjukdom oftast med god-
inkluderas andelen cirka Av sjukdomen2är procent.prognos -

angripna leder blir stela, och ofta svullna. Initialt endastömma är
ledhinnan angripen så småningom angrips ledbrosket,ävenmen som
kan bli helt förstört. detta stadium blir leden vanligen defonnerad. NärI
sjukdomen angripit många leder kan den leda till svår invaliditet.
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Enstaka patienter blir rullstolsbundna mindre procent.5 En delän
patienter har lindrigt sjukdomsförlopp. De flesta utvecklar dockett ett
handikapp påverkar funktionen ofta med nedsättning arbetsför-som av
mågan så hälften patienterna helt eller delvis arbetsoföimögnaäratt av

efter sjukdomsdebuten.3 Vid ledgångsreumatism liksom flera andra
reumatiska sjukdomar föreligger ökad risk för insjukna i komplika-att
tioner till följd förändringar i blodkärlen. Reumatiker har såledesav en
ökad risk utveckla ischemisk hjärtsjukdom och stroke dö iatt samt att
hjärt-kärlsjukdom.

Utvecklingen årinför 2010

Sjukdomsförekomsten

En demografisk framskrivning innebär antalet individer medatt
diagnosen reumatoid artrit och med sjukvårdskontalct ökar ñån
omkring 93 000 1994 till drygt 100 till000 2010 eller med-

9 för beräkningsmetod 1994, bilaga 4.närmare Knapptprocent se
hälften den ökningen betingad förändrad ålderssanunansätt-ärav av en
ning och hälften folkmängdsölmingen. Relevansen framskriv-av av
ningen beroende prevalensutvecklingen. viss ökningEn antaletär av av
individer med diagnosen reumatoid artrit förväntas diag-attgenom

tidigareläggs se nedan. Den ökningen kan motverkasnosen genom en
aktivare och skärpt diagnostik på lång sikt innebär tidigt insattattsom
behandling förhindrar handikapp.gravare

Det finns ingen känd metod förebygga uppkomsten sjuk-att av
domen.

Sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdskosmadema för med inflammatoriska ledsjukdomarpersoner
kan med utgångspunkt från 1994 års data från Malmöhus läns-
landsting beräknas till i genomsnitt omkring 34 000 kronor per-

och år. En demografisk framskrivning bygger på oföränd-person som
rad prevalens skulle öka kostnadema för vården med knappt 280
miljoner kronor eller med knappt 9 till 2010. Relevansenprocent av

sådan framskiivning förutom prevalensutvecklingen beroendeären - -
vårdbehoven vid inflammatoiisk ledsjukdom kommer mötasav attom

på idag, dvs. med oförändradsätt teknologi och inomsamma som en
oförändrad vårdstruktur.

Några avgörande forskningsgenombrott kan metodersom ge som
kan bota inflammatorisk ledsjukdom inte förestående. Däremotär nära
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behandlingsmöj lig-ochuppkommerhar kunskapen hur symtomenom
så tidigtpatienternaMålsättningenheterna förbättrats. är att som

kroniskde får diagnosenskall få diagnos. Förmöjligt rätt som
medenligt moderntpåbörjas behandlingenledgångsreumatism synsätt

utvecklingenförhindramediciner tidigt försjukdomsdämpande att av
mångadyrbar, kan iBehandlingen,förstörda, felställda leder. ärsom

mednärvarande byggerlivslång.fall För ett systemman uppvara
läkare och specialisterprimärvårdensförbättrad kontakt mellan

handlar det s.k.praktikenreumatologmottagningar. Isjukhusens om
tidenkunskap och förkortasprida informationvårdkedjor för att om ny

omhändertagande.medicinering ochtill optimal
ledinflannna-till minskabehandlingsstrategiema syftarDe attnya
ledförstöringår beräknas minskapå lång sikt lO-l5tioner och kan

förväntningarna.behandlingsresultatenoch invaliditet- motsvararom
ökat antaluppstår puckel medårenUnder de 10 ettnärmaste en

Behovetreumatologspecialist.behov besök hospatienter har avavsom
vissaå andra sidan delviskompenserasspecialistresurser attav

primärvården där de kantillkunna föraspatienter kommer överatt
degäller främst ispecialistvården. Dettaomhändertas i samverkan med

sjukdomsbilden domineras"utbränd", dvs. dådå ledsjukdomenfall är
detta stadiuminflammationen har ebbat Ileder ochförstörda ut. avav

behov smärtlindring,framför alltsjukdomen har patienterna av
ledkirurgi.rehabilitering och

snabbt framåt och inom deninom ledkirurgin gårUtvecklingen
fler leder kunnaIO-årsperioden förväntas ersättasnärmaste av

axelleder. Vidareambågar ochkonstgjorda leder, fört.ex.proteser
konstgjorda leder,tidigare inopereradeberäknas behovet bytaatt utav

knän, öka.framför allt i höfter och
Ökade betydelse förbl.a.kunskaper cytokiner ämnen ärsom avom

läkeme-ledprocesser förväntas kunna leda till bättreinflammatoriska
effekterna depå nationell basis utvärderadel. förEtt system att nyaav

under utveckling.behandlingsformema är
reumatikersjukhus och inom kort-vårdplatser vidBehovet av

iomhändertagandeminskat till följd förbättrattidsvården har ettav
omfattning medSluten vård har ivårdfonner.öppna stor ersatts

beräknas fortsätta.dagvård och den utvecklingen kanreumatologisk
kraftigt i öppenvårdenöka kostnadernaUtvecklingen kommer att

får cellgiñbe-ökande antalet reumatikeroch redan detutgör somnu
Kostnadernaoch planeringsproblem.handling och liknande ett resurs-

kunna minskasjukskrivning bör emellertid på siktför sjukhusvård och
Utomlandsförväntningarna.behandlingsresultaten motsvararom

inrätta specialistsjuksköterskor fördiskuterar möjligheterna attman
kostnadseffektiviteten i vården.patientgrupp för ökadenna att
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policyDagens behandla alla tidiga fall reumatoid kanartritatt av
komma ändras under perioden. En del patienter har mycketatt en
lindrig sjukdom och del blir bättre. Andra utvecklar mycketspontanten
snabbt broskförstöring. Det finns förhoppningar gendia-medattom
gnostik kunna identifiera den och i så fall kommer färresenare gruppen

"rätt" utvalda reumatiker få aggressiv behandling, vilket i sinattmen
skulle minska sjukvårdskostnadema jämfört med allatur avsevärt om

fall behandlas.

8.2.7 Artros

Sammanfattande bedömning: Förekomsten bedömsartrosav
inte öka vad följer demografisk framskrivning.änmer som av en
Redan föreligger emellertid uppdämt operationsbehov ochettnu
den operativa verksamheten kommer kräva ökade operations-att
resurser.

Artros i eller flera leder har ärftligt oftasttre mönsterett men
Överviktinte i enstaka leder. och vissa sportaktiviteterartroser är

riskfaktorer. Möjligheterna förebygga sjukdomen begränsa-att är
de. Viktminskning och ergonomisk rådgivning kan ha viss
betydelse.

Några forskningsgenombrott kan metoder kan botasom ge som
förväntas inte under perioden. Försök med transplanta-artros att

tion broskceller traumatiska broskskador kan fåav reparera
kvantitativ betydelse i framtiden och möjligen också under
planeringsperioden. Någon farmakologisk behandling betydelseav
finns inte smärtstillande antiinflannnatoriska läkemedel.utöver

Artroskirurgin har varit framgångsrik under de senaste
decennniema. Flertalet ingrepp innebär artroplastik där ledytoma

med Ytterligare förbättringarersätts resultaten medproteser. av
längre livslängd för kan förväntas medför ändradeprotesema
indikationer och ökad efterfrågan.en

Kraven på för sjukvården bedöms bli högreavsevärtresurser
Ökningenvad följer demografisk ñamskrivning.än som av en av

antalet atrospatienter och rehabilitering efter operationer kommer
medföra ökade krav primärvården och kommunernasatt vård

och Omvårdnadsbehoven ökar operationsköema be-omsorg. om
står. De teknologiska landvinningar kan komma under peri-som
oden bedöms öka minska efterfrågan på kirurgisk be-änsnarare
handling.
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Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Vid sker degeneration nedbrytning ledbrosket i deartros storaen av
viktbärande ledema höft- och knäleder. Sjukdomen uppträder i
ökande frekvens från 50-årsåldem och uppåt. Knäledsanros ärsom
vanligare höfdedsartros förekommer oftare hos hos kvinnorän änmän

till års ålder därefter hos kvinnor. års ålder45 ökar Vid 65 ärupp men
knäledsartros dubbelt så vanlig hos kvinnor bland tredjeVarmän.som

år alltid kräverkvinna 75 har knäledsartros långt ifrånöver som
behandling. Höftledsartros förekommer hos cirka 3 procent av
befolkningen ökar starkt med stigande ålder. Förekomst-55 ochöver

relaterat till åldern tycks stationär i Sverige.en vara
Artros i eller flera leder kallas för generaliserad och hartre ett

ärftligt flesta i enstaka leder orsakas emellertidDemönster. artroser
inte ärftlig sjukdom. riskfaktor. Vissa sportaktiviteterärav en

Även oftare uppkommer hos utsätterartrosen annan. om personer som
sina leder for påfrestningar yrkesmässigt eller i sportsammanhangstora
så uppkommer sjukdomen hos fysiskt inaktivaäven personer.

orsak långvarig sjukskrivningArtros vanlig till och förtidspen-är en
sion. i Sverige inkluderandeDen totala kostnaden för sjukskriv-artros
ning och sjukpension har uppskattats till cirka miljarder kronor.10

Symtombilden stelhet,domineras igångsättningsvårigheter,av
belastningssmärta och värk. Leden kan bli svullen till följd ökadav
bildning ledvätska eller svullnad ledkapseln. svårVid artrosav av
uppkommer felställning i leden. Ganska avancerade artrosförändringar
kan emellertid förekomma egentliga subjektivautan symtom.

årUtvecklingen inför 2010

.Sjukdomsförekomsten

demografisk framskrivningEn innebär antalet individer medatt
diagnosen har sjukvårdskontakt ökar från omkring 31 000artros som
år till1994 34 000 eller med för2010 lOnärmare procent-
beräkningsmetod bilaga 4. Hälften1994, ökningen betingadärse av

den förändrade ålderssammansättningen och hälften folkrnängds-av av
ökningen. Relevansen framskrivningen beroende prevalens-ärav av
utvecklingen. Utvecklingen under år tyder förekomstenattsenare av

relaterad till ålder stationär. Det finns således skälärartros att anta
sjukdomsförekomsten inte kommer högre vad följeratt änatt vara som
den demografiska framskrivningen. Möjligheterna förebyggaattav
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sjukdomen små. Viktminskning och ergonomisk rådgivning kan haär
viss betydelse.

Sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdskosmadema för med kan med utgångspunktartrospersoner -
från års data från1994 Malmöhus läns landsting beräknas till i-
genomsnitt kronor44 000 och år. demografisk fram-Enper person
skrivning med oförändrad prevalens skulle öka landstingens sjukvårds-
kostnader för artrosvârden med miljoner140 kronor till årnärmare
2010 eller med demografiska utvecklingen10 Dennärmare procent.-
medför också kostnadsölcningar för kommunernas vård och omsorg.
Relevansen demografisk framskrivning kostnaderna ärav en av -
förutom prevalensutvecklingen beroende vårdbehoven vidav om-

kommer på i dag, dvs. medmötasartros sättatt samma som en
oförändrad vårdteknologi inomoch oförändrad vårdstruktur.en

Några forskningsgenombrott kan metoder kan botasom ge som
förväntas inte under de åren. Försök med transplan-artros närmaste att

tation broskceller traumatiska broskskador kan få kvantita-av reparera
tiv betydelse i framtiden och möjligen under planeringsperioden.
Muskelträning och stretching bedöms också värde. Någonvara av
fannakologisk behandling betydelse smärtstillande anti-utöverav
inflammatoriska läkemedel finns knappast.

Artroskirurgin har emellertid varit framgångsrik under de senaste
decennierna. fanns ingaFöre 1970 effektiva behandlingsmetoder mot

Sedan den ledkirugin med artificiella höft- och lcnälederartros. nya
utvecklades under och1970- 1980-talen har behandlingen patienterav
med genomgått revolution. 1993 fick patienterll 400artros en ny
höftled och 5 700 knäled på grund Flertalet ingreppartros.ny av
innebär artroplastilc där ledytoma med Operationsre-ersätts proteser.
sultaten har blivit allt bättre och postoperativa infektioner och andra
komplikationer har minskat betydligt. Allt bättre teknik har medfört att
behovet tidigare protesoperationer har minskat ochersättaattav

uppgår till 5 respektive 8 operationema i ñågaprocentnumera av om
knä- respektive höftproteser. Ytterligare förbättring behandlings-av

kanresultatet förväntas. Kostnaden operation kan uppskattats tillper
cirka kronor70 000 och därtill kommer kostnader för rehabilitering.

På grund ledimplantatens begränsade hållfasthet undvikerav man
i åldrar. Ytterligare förbättringar resultaten medattnu operera yngre av

längre livslängd för kan förväntas medföra ändradeprotesema
indikationer och ökad efterfrågan.

År 1994 utfördes cirka 8 000 primära höftledsplastiker vilket
innebar kraftig nedgång jämfört med året innan uppskattatmot etten
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behov cirka Operationsköema i ökande och det finns12 000. är nu
uppdärnt operationsbehov vid många sjukhus. Svåra i knä-ett artroser

leder och höftleder kan medföra svåra rörelsehinder och hjälp-stora
behov de inte avhjälpes med kirurgisk behandling och rehabilite-om
ringsinsatser.

Patienter med handläggs till delen inom primärvården.störstaartros
Eftersom medelåldern hög har många patienter andra åldersre-är även

invalidiserandelaterade sjukdomar kräver behandling. Vidsom symp-
vilketspecialistvården, oña leder till kirurgisk behand-tom engageras

Vårdtidemaling. efter operation har blivit allt kortare och förväntas
kortas ytterligare något, vilket medför minskat behov vårdplatserett av
inom ortopedin. vårdtider ställer samtidigt krav rehabilite-Kortare
ringsresurser i primärvården och i kommunaladen äldreomsorgen.
Omvårdnadsbehoven ökar operationsköerna består.om

Höftfraktur8.2.8

Sammanfattande bedömning: Förekomsten höñfrakturerav
bedöms öka mycket vad följer demografiskänmer som av en
framskrivning. Som främsta orsak ökande skelettskörhet.anges

Fysisk aktivitet i ungdomen vilket bidrar till byggaatt ettupp
starkt skelett och bibehållen fysisk aktivitet i hög ålderen upp

det bästa förebygga höftfraktur. Kalk och D-sättet attanses vara
vitamin i kosten har också betydelse liksom avstå från rökning.att
Östrogenbehandlingefter klimakteriet minskar risken för benskör-
het och åderförkalkning medför samtidigt viss riskökningmen en
för bröst- och livmodercancer. dyra läkemedel bisfosfonaterNya
har skyddande effekt förbehålls med diagnostice-en men personer
rad möjligheterDe förebygga benskörhet medosteoporos. att
läkemedel östrogener eller bisfosfonater finns bedöms intesom
påverka förekomsten höftfrakturer hos äldre kvinnor under detav

decenniet. Träning balansförmågan hos gamla skullenärmaste av
kunna reducera benägenheten falla och antalet frakturer.att
Fallolyckor bland äldre emellertid område där det saknasär ett
systematiska förebyggande angreppssätt.

Kraven på för vården patienter med höftfrakturresurser av
kommer öka mycket vad följer demografiskänatt mer som av en
framskrivning både i landsting och kommuner. Möjligheterna att

begränsa kostnadsökningama ökad effektivitetatt ärgenom
begränsade. Behandlingen standardiserad kostnadseffektivi-ochär

hög vid de flesta akutsjukhus. Behandlingen har revolutio-ärteten
vårdprogram innebär patienten gångtränasnerats attgenom som
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hem ellerdirekt efter höftledsoperationen och rehabiliteras i eget
betydligt mellan olikai särskilt boende. Vårdtidema varierar dock

Genom fimgerande vårdkedjor bör vårdtidema kunnalandsting. väl
förkortas ytterligare vid vissa sjukhus.

sjukdomsbeskrivningFörekomst och

påhöftfraktur olika brottBegreppet överstarepresenterar typer av
hälften frakturema lokaliserade tilldelen lårbenet. Cirka äravav

lårbenshalsen till lårbenets tjocka del s.k. trokan-och de övriga övre
brott.tära

Sverige.inträffar cirka höfcfrakturer årligen iFör närvarande 18 000
RIKSHÖFTnationella registret för höftfrakturbehandlingEnligt det

påhöftfrakturpatienter kvinnor med medelålder 78fyraär tre av en
kvinnorvid frakturen. Hälften ensarnboende. höga andelenDenär

förklaras dels skelettet skörare hos kvinnor och skelettetär attattav
blir åren, dels fler kvinnor når hög ålder.med än mäntunnare att

harFrakturer ovanliga före års ålder. femte 80-årig kvinna50 Varär
fördubblatshaft höftfraktur. Antalet med höftfrakturer harpersoner

under de två decennierna.senaste
Orsaken omkringtill höftfraktur vanligen fallolyckorär en-

frakturer-tredjedel gamla i boende faller varje år och de flestaegetav -
inträffar inomhus. skadade återfinns vanligen liggande påDenna

golvet efter fallet och förkortat foten vriden utåt. Vidbenet är är
minsta rörelse uppkommer svår smärta.

fysiskDet bästa förebygga höftfraktur antagligensättet äratt
aktivitet i ungdomen vilket bidrar till starkt skelettbyggaatt ettupp
och bibehållen fysisk aktivitet i hög ålder. betydelse ocksåAv ären upp

D-vitamintillräcklig mängd kalk och D-vitamin i kosten. Vad gäller
bidrar solljus. Rökning medför ökad risk.en

Om menstruationerna upphör tidigt ökar risken för skelettskörhet
osteoporos och då könshonnonbrukar kvinnligtöstrogenman ge - -
i förebyggande syfte. finns hållpunkter för östrogenbehandlingDet att
efter klimakteriet minskar risken för benskörhet och åderförkalkning

bör i så fall fortsätta i hög ålder. Behandlingen kan emellertidmen upp
medföra viss riskökning för Stora studierbröst- och livmodercancer.
pågår. läkemedel bisfosfonater skyddande effektNya har menen
förbehålls diagnostiseradmed Behandlingen ärosteoporos.personer
kostsam. SBU-rapport konstateradesl screening med avseendeatten
på skelettskörhet för närvarande inte motiverad.är

Balansförrnågan hos kan sådangamla och det troligttränas är att
träning skulle kunna reducera fallbenägenheten och antalet frakturer.
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Åldringar ådrar sig höftfraktur har oftare kroniska sjukdomar änsom
vilketandra, bidrar till fallbenägenheten. Hos tredje inträffarvar

frakturen under vistelse på institution. Fallolyckor bland äldre är ett
område där det saknas systematiska förebyggande angreppssätt.

Vid behandling frakturen anbringas vanligen sträck för fåett attav
brottytoma i bättre läge, varefter frakturen med fleraelleropereras en
spikar, eller med skruv och platta trokantära frakturer. Förr var
vårdtiden i sängläge långmycket med hög komplikationsrisk till följd

sängläget. får patienten belastaNu benet redan dagen efter operatio-av
och den genomsnittliga vårdtiden för de kan skrivas tillutnen som

hemmet idag dagar. flertalet fall18 I operationsresultatetär är gott,
i cirka halsfrakturema20 måste ledprotes inprocent sättasmen av en

senare.

årUtvecklingen inför 2010

.Sjukdomsförekomsten

demografisk framskrivning innebärEn antalet patienter medatt
höftfraktur ökar från år till drygt17 500 1994 20 000 2010 eller-
med drygt för beräkningsmetod,15 bilaga 4. Drygt 10procent se
procentenheter ökningen betingad förändradeden ålderssam-ärav av
mansättningen och cirka procentenheter folkrnängdsökningen.5 av

Relevansen framskrivningen beroende den hittillsärav av om
observerade ökningen höftfrakturer kommer fortsätta in påatt ävenav
2000-talet. Utvecklingen tyder på så kommer bli fallet. Enligt deatt att
flesta bedömare kommer antalet höftfrakturer 50 fleratt procentvara
år 2010 jämfört med 1990-talets början, vilket ökningmotsvarar en
från cirka 18 000 till 25 000 fall. Som främsta orsak delsanges en
ökande andel kvinnor i höga åldrar, dels ökande skelettskörhet med
stigande ålder hos kvinnorna.

Ökningen kommer hos stadsbefolkningen förstörreatt änvara
på landsbygden. De möjligheter förebygga benskörhetattpersoner

osteoporos läkemedelmed östrogener eller bisfosfonater finnssom
bedöms inte påverka förekomsten höftrakturer hos äldre kvinnorav
under det decenniet. demografiskEn framskrivning under-närmaste
skattar således allt döma den framtida utvecklingenatt grovtav av
förekomsten höftfrakturer.av



SOU 1996: .SjukligheL163 medicinsk utveckling 217

Sjukvårdskosmaderna

Genomsniüskostnaden för behandla patient med höftledsñaktur,att en
inklusive insitirtionsvård och hemhj älp under de första fyra månadema,

RIKSHÖFT.uppgick år till1992 kronor75 000 enligt Genom-
snittskostnaden höftlodspatient och år exklusive kostnaderna förper
kommunal institutionsvård och hemhj älp har beräknats till cirka
79 000 kronor basis års data1994 från Malmöhus läns landsting.av
En demograñsk ñamslcrivning med oförändrad prevalens skulle ökaen
landstingens sjukvårdskostnader med miljoner240 kronor tillnärmare

2010.
Därtill kommer kostnadema för kommunernas vård och Avomsorg.

RIKSHÖFT framgår 65 höitfralcturpatienterna bodde iatt procent av
hem och de övriga i någon form särskilt boende eller påeget av

geriatriskt sjukhus. Av patienterna i de högre åldrarna behövde 40
hernhjälp före frakturen och andelen ökade till 50 efterprocent procent

utskrivningen från sjukhuset. Med stigande ålder utnyttjade patienterna
alltmer sjukhem eller geriatriskt sjukhus innan de kunde återgå till sitt
ursprungliga boende. Majoriteten de patienter ursprungligenav som
bodde i boende kimde hög ålder rehabiliteras så de kundeeget trots att
återvända hem inom dagar60 från frakturen.

Relevansen demografisk frarnskrivning sjukvårds-av en av
kostnadema förutom prevalensutvecklingen beroendeär av om- -
vårdbehoven vid höitledsfraktirr kommer påmötasatt sättsamma som
i dag, dvs. med oförändrad vårdteknologi och inom oförändraden en
vårdstruktur.

Som framgår vad redovisats underskattas utvecklingenav som ovan
sjuklighcten i höñfrakturer demografisk framskrivning. Detav av en

talar för kostnadema kommer öka vad följeratt att änmer som av
befolkningsförändringama både i landstingen och kommunerna. Hur

kraven på ökade blir beroende möjligheternastora är attresurser av
effektivisera vården.

Höftledsoperationema har decentraliserats och utförts i skalastor
länsdelssjukhusen. Behandlingenäven standardiserad ochär ett

tillräckligt antal patienter metodkunskap, träning och godgaranterar
kvalitet högmed kostnadseffektivitet vid de flesta akutsjukhus. En
högre grad koncentration skulle kapaciteten. Behandlingenäventyraav
har revolutionerats vårdprogram innebär patientenattgenom som
gånglränas direkt efter höñledsoperationen och rehabiliteras i hem,eget
något har frigjort vårdplatser och gjort det möjligt denmötaattsom
kraftiga ökningen frakturpatienter ökning vårdplatserna.utanav av
Vårdtidema varierar dock betydligt mellan olika landsting. Genom väl
fungerande vårdkedjor bör vårdtidema kunna förkortas ytterligare
vissa sjukhus. Rehabiliteringen effektivast i det boendet, vilketär egna
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mellanfungerande vårdplanering och samarbeteställer krav på gott
viktig för det framtidalyckad rehabilitering mycketvårdgivama. En är

hjälpbehovet.
resursbehovet iinte påverkatekniska utvecklingen förväntasDen

läkemedelskostnadema förnämnvärd omfattning frånsettnågon att
perioden.östrogenbehandling bedöms öka under

lungsjukdomkronisk obstruktivoch8.2.9 Astma

KOL

bedömsbedömning: FörekomstenSammanfattande astmaav
demografisk fram-följeröka betydligt vadänmer som av en

med sanering miljönkan delvis förebyggasskrivning. Astma av
rökning. kan utvecklas tillundvika husdjur och Astmaoch att

förekomst i övrigtAvgörande för den sjukdomensKOL. är
sjukdomen kan blir andnings-Rökare ådragit sigrökning. som

tid. Förändrade rökvanor iinte rökstoppet iinvalider görsom
KOL blir lägrebedöms medföra förekomstenbefolkningen att av

demografiska framskrivningenvad följer denän avsom
behandlingen harastmavården påverkasResurskraven för attav

läkemedel. fråga KOL kan kirur-blivit effektivare I omgenom nya
uppblåsta minska behovetgisk behandling lungor av syrgas-av

försök pågår visar sig ha avseddabehandling i hemmet de somom
bliför sjukvården bedöms kunna lägreeffekter. Resurskraven än

demografisk framskrivning. Kravenvad följdersom av en
inrymmas i den demografiskaför kommunerna bör kunnaresurser

kostnaderna för äldreomsorgen.framskrivningen av

sjukdomsbeskrivingFörekomst och

Astma

beror inflammation i luftrörens slemhinnor och kramp i dessAstma på
muskulatur. föreligger vanligen allergi hos äldre utlösesHos yngre men

Överkänslighetoftare infektioner. mediciner t.ex.astman motav
svåra anfall.salicylsyra kan framkalla

Allt fler svenskar insjuknar i Sedan 1960-talet har andelenastma.
astmatiker i befolkningen ökat från cirka till Astma lika2 7 ärprocent.

kvinnor ivanlig hos hos och vanligast i städer ochmän störresom
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Norrland. Sjukdomen något vanligare i åldrarna och65 hosär över
ungdomar och unga vuxna.

Den typiska symtombilden för anfallsvis påkommandeärastma
andningssvångheter med eller hosta. En del patienter har ständigautan
besvär, varierande intensitet. Flertalet fall lindrigaän ärom av men
sjukdomen kan allvarlig. Lika många dör i i trafiken,astmavara som
cirka individer år.600 En del utvecklar kronisk obstruktiv lung-per
sjukdom jfr. nedan.

Sjukdomen kan delvis förebyggas med sanering miljön. Husdjurav
och rökning bör undvikas. Modem behandling med luftrörsvidgande
medel och olika läkemedel för inhalation inandning har revolutionerat
astmatikernas villkor under år. Av betydelse be-störst ärsenare
handlingen inflammationen i bronkslemhinnan med inhalations-av
steroider. behandlingDenna medför astmatiker sällan be-att numera
höver läggas på sjukhus.

Egenvård avgörande betydelse och förutsätter god infonnationär av
och kunskap behandlingsmetodema. S.k. astmaskolor där patienter-om

undervisas, ofta i förekommer vid de flesta sjukhus.na grupp,

Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL

Hos 15-20 rökama uppkommer kronisk luftvägsobstiulctionprocent av
förträngning i luftrören till följd inflammation i bronkemasav

Ävenslemhinna och emfysem förstorade alveoler lungblåsor. astma-
kan utvecklas till kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Prevalensen förekomsten KOL har ökat något under senasteav
decenniet. Vid års ålder65 beräknas 8 och 5männenprocent av ca

kvinnorna lida sjukdomen. 800 och 400 kvinnorprocent mänav av
avlider årligen i sjukdomen.

Symtomen handlar vanligen perioder med hosta ochom
upphostning, pip i bröstet, benägenhet för långdragna luftrörs-samt
katarrer bronkiter. Så småningom uppkommer andfåddhet vid ringa
ansträngning och till sist i vila. I skede huden blåak-även äravancerat
tig och hjärtat sviktar med benödem svullna ben följd.som

Sjukdomen kan förebyggas undvika rökning. Rökareattgenom som
ådragit sig sjukdomen kan lika fullt bli andningsinvalider om
rökstoppet inte i tid.görs

Behandlingen består i luftrörsvidgande läkemedel och antibiotika
vid variga luftrörskatarrer. I skede då syrebrist uppkommersent ges

i hemmet vilket förlänger överlevnaden. Försök pågår medsyrgas
kirurgisk behandling uppblåsta lungor.av

Patienter med kronisk luftrörskatair behandlas i första hand inom
primärvården. Patienter med KOL lett till andningssvikt följssom upp
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eller på medicin-sådana firms,mottagningar, därlungklinikemasvid
mottagningarna.

årinförUtvecklingen 2010

Sjukdomsförekomsten

till befolk-enbart hänsynframskrivningdemografiskEn tarsom
och/ellerindivider medinnebär antaletningsförändringarna astmaatt

till årcirka till 293 000sjukvårdskontakt ökar från 282 000medKOL
bilaga 4.beräkningsmetod,förmed knappteller 42010 procent se-

förändrade ålderssannnansätt-betingad denökningenHälften är avav
den fram-Relevansenbefolkningsöloringen.och hälftenningen avav

observeradehittillsdenberoendeskrivningen är preva-av om
Om så blirin 000-talet.fortsätta 2lensökningen kommer ävenatt

på någotoch KOL liggakommer förekomstenfallet attastma enav
framskrivning.demografiskföljernivå vadhögre än som av en

har ökat starkt och detincidensen iInsjuknandet mestaastma
insjuknabefolkningen kommerandeltyder större attännuatt aven
betydligtsåledes förväntas ökakanframtiden. Förekomsteni astmaav

befolkningsförändringama.vad följerän avmer som
drabbasockså medföra flerastmaincidensen kanökadeDen att av

övrigt rökning.förekomst iAvgörande för den sjukdomensKOL. är
vadkvinnor förväntas ökaKOL blandFörekomsten än sommerav

till följd kvinnorsdemografiska framskrivningendenföljer avav
sjukdomsförekom-orsak förväntasrökvanor. Avförändrade samma

demografiska framskrivningen. Dendenbland bli lägre änmänsten
rökvanor torde -liksomoch kvinnors ändradetotala effekten mänsav

hjärtsjukdom någotoch ischemiskdet gäller lungcancernär vara en-
minskningenKOL fram till år eftersomminskad prevalens 2010 avav

i kombination medökningen bland kvinnorrökningmäns är större än
drabbats KOL.fler kvinnor harmän änatt av

.Sjukvårdskostnadema

kan medindivider med och KOLSjukvårdskostnadema för astma -
från Malmöhus läns landstingutgångspunkt från års data1994 -

kronor, exklusive kostnaderberäknas till i genomsnitt omkring 20 000
vård. demografisk fram-läkemedel förskrivs i Enför öppensom

skulle öka landstingens kostnadermed oförändrad prevalensskrivning
denmiljoner eller med Relevansenmed omkring 340 6 procent. av

prevalensutvecklingen beroendeframskrivningen förutomär av om--
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vårdbehoven vid och KOL kommer påastma mötasatt sättsamma
i dag, dvs med oförändrad vårdteknologi och inomsom en en

oförändrad vårdstruktur.
Kraven för den ökade förekomsten motverkasastmaresurser av

behandingen har blivit effektivareatt läkemedel. Flerav genom nya
patienter kommer hand i vård antaletatt besöktas öppen utan attom
i vård behöver öka. En välsköttöppen kan tillgodoses medastma ett -
två besök år. I fråga KOL kan möjligen kirurgisk behandlingper om
minska behovet syrgasbehandling i hemmet de försök pågårav om som
visar sig ha avsedda effekter. Kraven på för kommunernasresurser
vård och bör kunna inrymmas i den demografiska fram-omsorg
skrivningen för äldreomsorgen.

8.2.1O Schizofreni och övriga psykoser

Sammanfattande bedömning: Tidig intervention vid schizofreni
och andra psykoser bedöms leda till minskat behov slutenav psy-
kiatrisk vård kräver i den vården.stora öppnamen resurser

Vården och de dementa sedan några år till-omsorgen om ges
baka i huvudsak i den kommunala äldreomsorgen. Genom psy-
kiatrirefonnen som genomförs 1995-1996 kommuneratar över

för särskilt boende, socialt stöd och vissansvaret hälso- och
sjukvård för andra kategorieräven psykiskt långtidssjuka üån
landstingen. Kommunerna har också fått betalningsansvar förett
medicinskt färdigbehandlade patienter vårdatssom samman-
hängande månader i sluten psykiatriskän vård.tremer

Tidig intervention, bättre omhändertagande i särskilt boendeett
och bättre socialt stöd bedöms bidra tillett antalet medatt personer
psykisk långtidssjukdom minskar och framför allt antaletatt
individer med svåra funktionshinder påtagligt minskar. Aktivt
socialt stöd och uppföljning kan förebygga återfall inograrm
sjukhuskrävande vårdepisoder.

Det samlade resursbehovet i landsting och kommuner för
individer med schizofreni och övriga psykoser bedöms kunna
minska med tio undantar vården de dementa,procent om man av
för vilka kraven på bedöms ligga i linje med demo-resurser en
grafisk ñamskrivning. Psykatrireformen bedöms således medföra

de samlade kraven påatt för vården blir lägre änresurser en
demografisk framskrivning. Ett ökat missbruk bland schizofrena
och psykotiska patienter behov fler vårdplatser församt rätts-av
psykiatrisk vård kan komma kräva utökade Resurs-att resurser.

för de psykiskt störda lagöverträdarna kan komma behövaerna att
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kraftigt reducerarså fallnågot iårfram till 2010,fördubblas som
ochresursbehovetsamladedetminskningenberäknadeden av

landstingen.ipsykiatriska vårdendenkostnader forökadeleder till

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

central plats.schizofreniernaintarpsykiska sjukdomarnadeBland en
handlari ungdomen. DetoftadebuterarsjukdomarDenna omavgrupp

vård- ochkrävervaraktighet,långtillstånd oftapsykotiska storasomav
behandlingsinsatser.

Vanföreställningar,kännetecknassyndrometschizofrenaDet av
beteende. Denbisarrtoch iblandtankestömingarhallucinos, ett

och drasjälvförsjunka i sigsig,isoleratendensharschizofrene atten
oftamed tiden,kontakter. När ettmänskligaundansig symtomen som

kvarstårframträdandemindreläkemedelsbehandling, blirresultat av
deomfattandesåkanfunktionshinder, attpsykiskavanligen varasom

stöd isocialttill behovoch lederboendesjälvständigtförsvårar ett av
initiativ-passivitet,apati,funktionshinderTypiskaformer. ärolika

intresselöshet.löshet och
förlikaungefär 1schizofrenii mäninsjuknaRisken procent,äratt

ochi ungdomenrisken högstredanSom avtaroch kvinnor. nämnts är
varierarPrevalensenårs ålder.öka efter 70återsuccessivt forsedan att

omkring 000finns 30detvilket innebärpromille,ochmellan 0,2 0,5 att
långvarigtmänniskor dem vårdasMångai Sverige.shizofrenimed av

vård har behovslutenvårdas iintevård och depsykiatriski sluten som
patientgruppdennavilketvård,ihjälpinsatser gör attöppenstoraav

samladepsykiatrinsavsevärd delanvänder resurser.aven
svårochheterogenmycketpsykoser attGruppen ärövri ga

psykoser itillstånd, demenser,schizofreniliknandeHit höravgränsa.
övergåendehjärnskadortill följdmissbruk ochmedsamband samtav

affektivaockså delHit hörpåfrestningar.olikautlöstapsykoser enav
redovisasdepressiv oftafrämstandra sådana,medanstörningar art,av

verklighets-stördpsykotiska tillståndTypiskt förför sig. är en
sinnesvillorhallucinationerVanföreställningar och äruppfattning.

vanliga symtom.
samladkan ingenså heterogenövriga psykoserEftersom ärgruppen

samladetillstånd. Deninsjukna dessairiskenuppgift för attanges
till l,5-2övriga psykoserschizofreni ochförprevalensen anges

allatredjedelförpsykosdiagnosmedPatienterprocent. avensvarar
schizofreni förårpsykiatrisk vård undervårdtillfällen iavslutade ett

inne-allatvå tredjedelaroch förvårdtillfallena12 procent avav
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liggande patienter vid inventeringar schizofreni för 40 allaprocent av
inneliggande.

I befolkning 100 invånare000 insjuknar årligen 15-20en
i psykos, 8-10 utvecklar schizofreni. Förekomstpersoner varav av

schizofreni i släkten ökar risken för insjukna i sjukdomen. Riskenatt
själv drabbas sjukdomen 10-15 haratt syskon,är procentav om man
förälder eller bam har schizofreni. Dödligheten klart förhöjd,ären som

främst till följd självmord.av
Landstingens kostnader för den psykiatriska vården uppgick år

1994 till miljarder10 kronor, drygt miljarder3 kronor i öppenvarav
vård. Den psykiatriska vården för cirka 11 lands-procentsvarar av
tingens totala kostnader för hälso- och sjukvård.

Schizofreni och övriga psykoser i anspråk cirka fjärdedelartar tre
psykiatrins totala och relativt del sjukvårdensstorav resurser en av

samlade Som framgår tidigare avsnitt individer medresurser. av svarar
schizofreni och övriga psykoser för cirka ll landstingensprocent av
totala sjukvårdskostnader, 7 procentenheter hänförs till kostnadervarav
för den psykiatriska vården, tabell 7.3. Eftersom schizofreni oftase
debuterar redan i ungdomen gäller andel 16 procentstoren av
sjukvårdskostnadema i åldersgruppen 15-44 år patienter med schizo-
freni och övriga psykoser se tabell 7.7.

Tidigare åldersdemens vanlig orsak till psykiatrisk vård.var en
Numera sker ofta utredningarna demenspatienter inom geriatrikenav
och den fortsatta vården inom den kommunala vården och omsorgen.
Idag det depressioner och ångesttillståndär vanliga hos de äldreärsom
patienterna inom psykiatrin också psykotiska tillstånd olikamen av
slag. Landstingens totala kostnader för vården dementa uppgår i dagav
endast till cirka l miljard kronor, endast mindre del faller påvarav en
psykiatrin och del på den somatiska vården.större Kommunernasen
kostnader för äldre med måttlig eller svårt demens beräknas uppgå till
cirka kronor5,23 miljarder vilket hälften denärmaremotsvarar av
totala kostnaderna för äldre- och handikappomsorgen. Det bör
emellertid påpekas många de gamla har eller fleraatt sjukdomarav en
förutom demens.

SWimo A, Karlsson G, Sandman P-O, Winblad B, Vården dementaav en
tickande kosmadsbomdrförändring prevalens och kostnader 1980av -2025, Rapporter/Stiftelsen Aldrecentrum; 1994:2025.
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Utvecklingen inför 2010

Sjukdomsförekomsten

befolknings-tillenbart hänsyndemografiskfiamskrivning somEn tar
schizofreni och övrigamedantalet individerforändringama innebär att

tillår 1994från drygt 75 000sjukvårdskontakt ökarpsykoser med
för beräknings-10eller med201083 000 närmare procentnästan -
betingadökningenhälftenbilaga 4. Knapptmetod, är enavavse
folkmängdsök-och drygt hälftenålderssanunansättningförändrad av

ningen.
deniiamskrivning beroendedemograñskRelevansen är av omav en

prevalensutvecklingen kommerochincidens-hittills observerade att
vidinterventionsatsning tidigökadpå 2000-talet. Enfortsätta in

fallminska antaletkunnatillstånd bedömspsykotiskaakuta av
långvarigbehovetförebyggautveckling ochpsykotiskallvarlig av

vården.i densjukhusvård kräver öppnastora resursermen
1995-1996periodenundersom genomförsPsykiatrireformen

socialtsärskilt boende,förkommunernainnebär övertar ansvaretatt
lands-långvarigt störda fråndeoch sjukvård föroch viss hälso-stöd

för medicinsktbetalningsansvarfåttVidare har kommunernatinget. ett
sammanhängandevårdatsfärdigbehandlade patienter än tremersom

psykiatrisk vård.månader i sluten
förpsykiskt sjuke i ställetdenordning därPå sikt bedöms en

stödmed socialterbjuds boendesjukvårdsinrättninglångvarig vård
och andraschizofreniför dem medförbättradinnebäraatt en prognos

stöd kommer prevalensensocialtPå grund utbyggtpsykoser. ett avav
psykisktflertalet de långvarigtminska ochlångtidssjukapsykiskt att av

funktionshinder i dag.uttaladestörda ha mindre änatt
begränsadprimärprevention bedömsMöjligheten till menvara

psyko-uppföljning denochaktivt socialt stöd avnoggrann
sjukhuskrävandeförebygga återfall ibehandlingen kanfarmakologiska

vårdepisoder.
pati-medverka tillalkohol framtiden kanökad tillgång till iEn att

alkoholmissbrukpsykoser utvecklarschizofreni och andramedenter
till behovstörning. lederkomplikation till sin psykiska Detta avsom en
främst inomdärmed ökadesociala stödinsatser ochsärskilda resurser

kommunala verksamheten.den
tillpsykos sig skyldigellermed schizofreniOm görannanpersonen

undersökning domstolrättspsykiatriskefterbrott kan han somav
sådanarättspsykiatrisk vård. Antalettillbrottspåfoljd överlämnas nya

rättspsykiatrisk vårdeftersom lagenfall år200-300utgör omper men
längdsamhällsskyddet ökar vårdtidensförstärkninginnebär en av
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jämfört med tidigare lagreglering. Detta leder till allt antalstörreett
patienter i rättspsykiatrisk vård med därav följande växande resurs-
behov.

Risken drabbas demens ökar kraftigt med stigandeatt ålder,av
något framför allt har betydelse för kraven i kom-som resurser
munerna.

.Sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdskostnadema för schizofreni och övriga psykoser kan med-
utgångspunkt från års1994 data från Mahnöhus läns landsting -
beräknas till i genomsnitt omkring 104 500 kronor patient och år.per
En demografisk framskrivning med oförändrad prevalens och oför-
ändrad vårdkvalitet skulle öka landstingens kostnader med drygt 7

eller knappt 600 miljoner kronor. Därtill kommerprocent omhän-att-
dertagandet den växande äldre med måttlig och svårav gruppen
demens bedöms medföra kostnadsökningar för kommunernasstora
vård och särskilt kommunerna varit vanligt underomsorg, om som-

år på gnippbostäder för de dementa.satsarsenare -
Vården och de dementa har således i allt väsentligtomsorgen av

överförts från landstingens hälso- och sjukvård till kommunerna under
år. Genom den pågående psykiatrireforrnen kom-senare övertarnu

delnämnts för andrastormunerna, ävensom ansvaretovan, en av
kategorier psykiskt långtidssjuka från landstingen. För kompen-av att

kommunerna för ökade kostnader till följd den reformen skersera av
skatteväxling mellan kommuner och landsting. Eftersom denen ännu

inte helt genomfördär kan inga säkra data erhållas beträffande det
belopp skall överföras från psykiatrin till kommunema. Pre-som
liminära uppgifter tyder på omkring 15 psykiatrinsatt procent av
budget eller l,5-1,7 miljarder kronor kan komma överföras frånatt
landstingen till kommunema.

Tidig intervention och aktivt stöd till psykiskt långvarigt sjuka kan
bidra till antalet med långvarig psykosatt och framför alltpersoner
sådana Ävenmed svåra funktionshinder påtagligt minskar. kraftigaom
satsningar i socialt stöd och igörs stödboende bedöms de samlade
kostnaderna för landsting och kommuner för schizofreni och övriga
psykoser minska med omkring tio eller med omkring 800procent-
miljoner kronor. Psykiatrireformen bedöms således medföra att
kostnadsölmingarna för vården individer med schizofreni och övrigaav
psykoser blir väsentligt lägre den demografiska framskrivningenän om

undantar kostnaderna for vården de dementa redan tidigareman av som
förts till kommunerna och föröver vilken kostnaderna bedöms öka.

En demografisk framsknvning kostnaderna för vården mått-av av
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miljardermed 5ökarkostnadernamedförsvårt dementaochligt att
osäkertdetÄven oförändradbedömsprevalensen ärkronor. varaom

i den demo-inrymsdemensvårdenresursanspråken förframtidadeom
kom-iäldreomsorgenförkostnadernaframskrivningengrafiska av

munema.
kommakanfaktorerandradet finns attocksåhörTill bilden att som

missbrukeventuellt ökandeframöver. Ettkostnadsökningarmedföra
ökadekräverpsykoserövrigaschizofreni ochmedbland personer

antaletpsykiatrin. Ominomsocialtjänsteninom ävenmenresurser
nuvarandedenföljdkraftigtökarrättspsykiatriskt vårdade avensom

medslutenvårdsplatserflerabehovtillleder dettalagregleringen, ett av
påpsykiatrinmåsteVidare ettsäkerhetsarrangemang. satsasärskilda

kriminalvårdsanstalterintagnamänniskorstödförbättrat ärsom
cirkaberäknasdagoch problem. Isjukdomarpsykiskaharoch ensom

psykisktför depsykiatrins avsättasmiljard kronorhalv resurserav
fördubblasbehövakommakanlagöverträdama. Resursema attstörda

till år 2010.fram

sistaför detresursbehovenSammanfattning8.2.11 av
kostnadskrävandeoch delevnadsåret mest

sjukdomarna

Sjukdomsförekomsten

redovisatssjukdomar,kostnadskrävandedeFörekomsten mest somav
utveck-demografiskadenföljdöka tillavsnitt, bedömsi tidigare av

stigandestarkt medökarsjukdomardessadrabbasRiskenlingen. att av
märmiskor.äldrefrämstsåledesoch drabbarålder

sjuk-gällerdetbedömningamasammanfattasföljande närI det
domsförekomsten.

Ökad sjukdomarnasjuklighet någrai av

vadökasjukdomsförekomstensjukdomar bedöms ännågraFör mer
bl.a.gällerframskrivning. Detdemografiskmot ensvararsom

ökningenroll förviktigspelaFaktorerdiabetes. avenansessom
övervikt.ochfysisk aktivitetminskaddiabetessjukligheten i 2 ärtyp

förekomstenunderskattarframskrivningdemografiskEn grovt av
ochhöftfraktur astma.
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Cancer ökar också vad demografiskänmer som genereras av en
framskrivning. Förklaringen cancersjukligheten ökar ocksåär att men

aktiv diagnostik leder till allt fleratt upptäcks.att tumöreren mer

Jllinskad sjuklighet andrai

För andra sjukdomar går utvecklingen i riktning. Förekomstenmotsatt
ischemisk hjärtsjukdom bedöms bli lägre denänav motsom svarar en

demografisk framskrivning. Bidragande orsaker till den minskade
sjukligheten livsstilsförändringar rökning, kost ochanses vara

Överlevnadenmotion. i ischemisk hjärtsjukdom har också ökat och
sjukdomsbilden blivit Stora hjärtinfarkter har blivitmer gynnsam.
mindre vanliga medan små infarkter och hotande infarkter har blivit
vanligare. läkemedelNya sänker kolestorolhalten i blodet bedömssom
kunna minska risken för insjuknande i hjärtinfarkt med cirka 30en ny
procent.

Förändrade rökvanor i befolkningen medför förekomstenatt av
kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL bedöms bli lägre än en
demografisk framskrivning.

Förekomsten schizofreni och psykoser, med undantagövrigaav av
demens, bedöms också minska effekt tidig intervention ochsom en av
bättre socialt stöd.

Oförändrad sjuklighet för vissa

För vissa sjukdomar bedöms förekomsten relaterad till ålder vara
Det gällerstationär. demens. Antalet demenspatienter kommert.ex.

dock öka till följd blir allt fler äldre.att attav
Strokeinsjuknandet har varit oförändrat i Sverige sedan lång tid.

Sjukdomsförekomsten bedöms emellertid öka vadänmer som svarar
demografisk framskrivning, bl.a. till följdmot ökad överlevnaden av

hos de drabbas stroke och i sin medför ökad risk förtursom av som en
återinsjulmande. De drabbas får mindre allvarliga Densymtom.som
utvecklingen kan komma fortsätta, vilket i så fall innebäratt att
patienterna inte har så hjälpbehov tidigare.stora som

Insjuknandet i inflammatorisk ledsjukdom, dominerassom av
kronisk ledgångsreumatism, bedöms inte öka vadänmer som genereras

demografisk framskrivning. Antalet individer medav en
sjukvårdskontakt ökar däremot kraftigt konsekvens attsom en av
diagnosen och behandlingen tidigareläggs behandlingen oftasamt att

livslång.är
Förekomsten relaterad till ålder bedömsartros stationär,av vara

vilket innebär sjukdomsförekomsten bör kunna liggaatt i linje med
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emellertiddöljerframskrivning. Dendemografiskresultatet attav en
långagrundoperationsbehov påuppdämtfinnsdet ett av

operationsköer.

Sjukvårdskostnaderna

kostnadernaökar liksomSjukligheten

bör kunnaiökade sjuklighetenför den uppvägasKostnaderna cancer
fler patientersjukhusvårdenförkostnaderminskade tasattgenomav

pådagvård.medicinsk Kravenprimärvården och iihand resurserom
linje med deligga itorde kunnalandstingencancervården iför

framskrivningen.demografiskadenkostnader motsvararsom
gällerdetöka, främstbedömskommunernaKostnadema för när

nedan.slutskede sei livetscancervård
harbehandlingenpåverkasastmavårdenResurskraven för attav

bli lägrekunnaläkemedel och bedömseffektivare änblivit genom nya
Läkemedelskost-framskrivning.demografiskföljervad av ensom

kommersocialförsäkringen,viabekostasi dagnadema, statenavsom
sjukvårdskostnader. Kravenminskadekrañigt,öka uppvägsatt avmen

ihär kunnaböräldreomsorgi kommunernas även rymmasresurser
för äldreomsorgen.kostnadernademografiska framskrivningenden av

systematiskt omhänder-gäller diabetes bedömsdetNär att ett mer
påkravenkunna medförabörvårdprogram,tagande bl.a. attgenom

följerlinje med vadligga ikan komma att av ensomresurser
diabetes-förökadeframskrivning.demografisk Kraven resurser

demografiskai deninrymmasbedöms kunnavården i kommunerna
för äldreomsorgen.kostnadernaframskrivningen av

hoftfaktur kommermedpatienterför vårdenKraven avresurser
demografisk fram-följervadbetydligtöka änatt av enmer som

förpå ökadelandsting. Kravenkommuner ochskrivning i både resurser
Möjligheterna begränsaför kommunerna.landstingen attär större än

begränsade.resursutnyttjandeeffektivarekostnaderna ärettgenom
hög bådekostnadseffektivitetenstandardiserad ochBehandlingen ärär

rehabilitering.ochgäller operationdetnär

kostnadernaliksomSjukligheten minskar

hjärtsjukdom och KOL bedömsischemiskSjukvårdskostnadema för
framskrivning fördemografiskföljervadbli lägre än ensom av

eventuella kostnads-kommunernasjukvården i landstingen. För är
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förändringar marginella och bedöms kunna täckas den demografiskaav
framskrivningen kostnaderna för äldreomsorgen.av

Psykiatrireformen bedöms medföra det samlade behovetatt av re-
för schizofreni och psykoser i landstingövriga och kommunersurser

minskar med tio Resursema för de psykiskt stördaprocent. lag-
överträdama kan komma behöva fördubblas fram tillatt 2010, något

i så fall kraftigt reducerar den beräknade minskningen detsom av
samlade resursbehovet och ökar kostnaderna för psykiatrin i
landstingen.

Sjukligheten oförändrad kostnadernaär ökar för vissamen
sjukdomar

De drabbas stroke bedöms leva längre och riskerar därförsom av att
drabbas återfall. Fler kommer behöva medcinska och kirurgiskaattav
insatser för förhindra återinsjulcnande. Antaletatt vårdtillfállen kommer

öka betydligt. Rehabiliteringsresursemaatt otillräckliga både inomär
landstingen och i kommunerna och behöver byggas En bättreut.
samordning mellan akutsjukvård, primärvård, hemsjukvård och kom-

särskilda boendefonner kan förbättra rehabiliteringenmunernas och ge
rationaliseringsvinster. Kraven på för strokevården i lands-resurser
tingen bedöms bli vadstörre än demografisksom genereras av en
framskrivning. Krav ställs också på ökade för strokevården iresurser
kommunema. Kostnaden med stroke bedöms emellertidper person
kunna bli lägre i dag effektän bättre funktionsfönnåga hossom en av
de drabbade.

sjukvårdskostnadema för kronisk ledgångsreumatism bedöms öka
kraftigt under planeringsperioden med dagens behandlingspolicy som
bl.a. innebär diagnosen tidigareläggsatt och alla med diagnosen fåratt
sjukdomsdämpande läkemedel. Behandlingen dyrbar, kanärsom vara
livslång, kan på lång sikt 10-15 år minska ledförstöring ochmen
invaliditet behandlingsresultaten förväntningarna.om motsvarar-
Ökningen läkemedelskostnadema inryms inte i den den demogra-av
fiska ñamslcrivningen sjukvårdskostnadema för landstingen. Kost-av
naderna för kommunerna bedöms öka måttligt och bör kunna inrymmas
iden demografiska framskrivningen kostnaderna för äldreomsorgen.av

sjukvårdskostnadema för kommer ökaartros att avsevärt änmer
vad följer demografisk framskrivning bl.a. grund densom av en av
puckel uppstått till följd många patienter står i köatt försom av
operation. Om inte dessa krav kan tillgodoses ställs ökade krav
omvårdnad och service i hemmet eller i de särskilda boendefonnema,
vilket medför krav på ökade för äldreomsorgen.resurser
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kom-allt berörframfördemensvården,förKostnadema som
demografiskföljervadbli högrekommakan änatt av ensommunerna,

äldreomsorgen.förkostnadernaframskrivning av

slutskedelivetsvårdenförökade iKrav på resurser

utsträck-slutskede iÄdelreformen livetsvårdenmedfört storhar iatt
äldreomsorg.kommunernasuppgift förblikommitning har att en
blibedömsslutskede äni livets störrevårdenförpåKraven resurser

ochbåde i kommunerframskrivningdemografiskföljervad av ensom
dagläget. Förbrister ifinnsdet detbakgrundlandsting, bl.a. mot av

kommunaladeiläkarinsatserökadepåställs kravdellandstingens
utbyggnadpåhemsjukvårdenoch iboendefonnema samt aven

sjukhusvård.slutenalternativ tillhemsjukvårdavancerad som
behöverslutskedelivetsvård iföroch kompetensenförResursema

förkommunernaför änbedömsResurskraven störreförstärkas vara
bedömshemsjukvårdenavanceradeför denKostnademalandstingen.

vårdenmedjämförtkostnadsminskning gettsmedföra någoninte om
högskallslutskedei livetshemsjukvårdensjukhusvid vara avom

anhöriga.på derimligtoch läggakvalitet ett ansvar

sjukdomspanoramaMultipelt

beskrivnadegäller fleradetmedicinska framstegen närDe ovanav
kroniskaöverlevermänniskorflermedfört alltharsjukdomarna att

funktionsfönnåga. Detförbättradlivskvalitet ochmed ökadsjukdomar
återinsjukna iriskerardelspatientermångasamtidigtinnebär attatt

sjukdom.kronisknågonytterligaredels drabbassjukdom, avsamma
ökaddärför iinriktaslandsting och kommuneriochVården omsorgen

multipeltmedmänniskorhandpåutsträckning ettatt ta om
bedömerbeaktas inteförhållandetDet närsjukdomspanorama. man

för sig.varje sjukdom
hänsynsåledes intesjukdomarnade enskildaBedömningama tarav

individhandlarutsträckningi relativttill det attstoratt somenom
fleraellerytterligaresamtidigt kan hakronisk sjukdomöverlever enen

omvårdnad för.ochmedicinsk vårdfårsjukdomarkroniska som man
bedömningsamladmåstesåledesbetyder tarDet göraatt somenman

deöverskattasmultipelt. Annarstill sjukdomspanoramathänsyn äratt
resurskraven.framtida
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Samspelet mellan landsting och kommuner mellansamt
medicinska insatser omvårdnadoch

Ädelrefonnen har medfört hälso- och sjukvården i landstingenatt
kommit inriktas på renodlade medicinska insatseratt och specifikmer
omvårdnad. Ansvaret för omvårdnaden de äldre har i utsträck-storav
ning förts till kommunerna.över

De bedömningar de medicinska beträffandeexperterna görsom
sjuklighet och vårdkostnader vad gäller vården i livets slutskede och de

kostnadskrävande sjukdomarna visarmest vårdtidema på sjukhusenatt
fortsätter minska för i varje diagnosgrupp.att Patienterstort sett 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 och dagmedicinska vården
bedöms kunna byggas ytterligare.ut

Expertbedönrningama pekar också på behovet förbättradav en
vårdplanering och vårdprogram i samverkan mellangemensamma
medicinklinikema, primärvården, hemsjukvården och den kommunala
sjukvården.

Behovet förbättrad vårdplanering skall bl.a.av en gemensam ses
bakgrund hälso- och sjukvårdenmot i landstingenatt ochav

kommunernas vård och kommunicerande kärl.är Genomomsorg en
god planering och ändamålsenlig resursallokerering kan de samlade

för vård och i landsting och kommuner användasresurserna omsorg
effektivare med högre vårdkvalitet resultat.som

Inom strokevården kan bättre omhändertagandet.ex. ochett
rehabilitering bidra till motverka återinsjuknanden och förbättraatt
ñrnktionsformågan hos de drabbas, vilket bidrar till effektivareettsom
resursutnyttjande och minskade behov för omvårdnad iav resurser
kommunerna. Omvänt innebär otillräckliga insatser för omhänder-
tagandet och rehabiliteringen i sjukvården försämrad funktionsfönnåga
och ökade behov omvårdnad.av

På liknande medför otillräckligasätt för vården i livetsresurser
slutskede i kommunerna för patienterna riskeraratt förutsättasatt
onödiga till sjukhusens akutmottagningartransporter och bollas mellan
olika vårdinrättningar, till priset onödigt lidande för patienter ochav
anhöriga och högre totala kostnader för samhället.

Krav ställs också på kvalificerad och effektiv omvårdnad underen
de allt kortare vårdepisodema på sjukhusen och på omvårdnaden i den
kommunala sjukvården. Det gäller inte minst i fråga den specifikaom
omvårdnaden, dvs. sådan omvårdnad relaterad till och kräverärsom
klmskap inte bara människans nonnala funktioner ocksåom utan om
den aktuella sjukdomen och dess behandling. För kunna bedöma vadatt



SOU 1996:163utvecklingmedicinsk.Sjuklighet232

krävs relevantaomvårdnadgodsituationenenskildai den ärsom
17.SOSFS 1993:kunskaper

för patienterna.hälsaoftabeskrivsomvårdnadförMålet som
så långthälsaskall bevarapatienternagårOmvårdnadsarbetet ut att

Omvårdnadenoch handikapp.sjukdomsituationerimöjligt även av
syftar tillsjukdom,eller primärt attenbartinte heller utaninriktas mot

sjukdom. Dettakvalitethögmedenskilde levadenhjälpa trotsatt
livskva-sjuke självvad denkunskaperi sinkräver tur anser varaom

sjuke och dennesdentrygghet kring när-skapaBetydelsenlitet. attav
sjukdomsförloppetintegritet underpatientensbevarastående samt att

omvård-professionellaomvårdnaden. Deniviktiga inslagandraär
förhållningssättpreventivainslagstarkasåledesomfattarnanden av

såegenvård itillmöjligheterfrämjaautonomi ochsyftar till att gesom
bil. 12.medgerhandikappetellersjukdomenutsträckninghög som
uppmärk-måste ocksåmedicinochomvårdnadmellanSamspelet

perspektiv kanmedicinsktEffektivitetsvinster mot-ettursammas.
Dåligochomvårdnadsinsatserineffektiva omvänt.verkas om-av

effekt.avseddbehandling fårmedicinskförhindrakanvårdnad att
gångernäringstillförsel. AndradåligförsämrasLäkning sår, tex. avav

åtgärderMedicinskaomvårdnad.stöd förbehandlingmedicinsk ettär
patientförflyttningellerberöringfysiskvidför lindra smärtaatt av en

slutskedevård i livetsomvårdnad vidgenomförandet godstödjakan av
omvårdnadsarbetetlångvarigt sjuka. Ivissarehabiliteringeller vid av

medicinskabehovbedömaförockså oftaligger attett avomansvar
måsteomvårdnadmedicin ochmellanSamspeletföreligger.insatser

vårdprogramanpassadelokaltuppmärksamhetökadockså närägnas
utarbetas.

utvecklingenmedicinskaDen

det gällerteknologiutvecklingenförväntadedenBedömningama närav
på framtidavisar kravensjukdomarnakostnadskrävandede attmest

vid flera sjukdomar.ökakommermedicinska framstegför attresurser
teknologiskadenbil. 6expertbilagabild i denliknandeEn omges

låtit utarbeta.kommitténinför 2010utvecklingen som
förskjut-underlättakommerutvecklingenteknologiskaDen att

kort-kirurgiskasärskilt inom dendagvårdfrån vårdningen sluten mot
emellertidteknologiermedicinskaMångatidsvården. är resurs-nya

ökademedförutvecklingendet troligtochkrävande är attsammantaget
resursbehov.

hurkommertotaltkostnadsutvecklingenforAvgörande attsett vara
utvecklingenmetoder får, dvsochredan kändabred tillämpning omnya
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i fortsättningen innebär indikationemaäven för behandling vidgasatt
kraftigt.

Uppgiften för de medicinska har varit bedömaexperterna att
utvecklingen fram till år 2010. Med tanke på dynamiken i den medi-
cinska utvecklingen detta emellertid mycket långtär tidsperspektiv.ett
I praktiken det tidsperspektiv bedömningamaär baserade påärsom

fem-sex år femton år. Expertbedömningarnaän har i förstasnarare
hand utgångspunkt teknologier och medicinska landvinningarsom som
vi börjat få viss praktisk kunskap metoder undert.ex. ärom, som
klinisk prövning, och med någorlunda säkerhet kan bedöma.som man

Till de svårbedömda inslagen i den medicinska utvecklingen ärmer
framstegen inom molekylärbiologi, genteknik, mikrobiologi och
immunologi. USA, Japan och Europa för närvarande miljard-satsar
belopp på det s.k. HUGO-projektet Human GenOm projekt, som
också flera svenska forskargrupper. Forskningen medförengagerar att

viktiga kunskaper den mänskliga framväxernya om arvsmassan som
bl.a. kan bidra till det blir möjligt identifiera och förebyggaatt att
ärftliga sjukdomar i ökad utsträckning. Förhoppningar finns också om

kunna bota äritliga sjukdomaratt skadade medersättaattgenom gener
friska.

Vaccinationer har tidigare enbart för förebyggaanvänts att
infektioner. Nu vacciner i behandling,prövas s.k. terapeutiska vacciner.
Dessa syftar till manipulation immunförsvaret så det försvagasattav
vid vissa sjukdomar, vid allergi, ledgångsreumatism ocht multipelex
skleros MS. Försök pågår också med hjälp cancervacciner ökaatt av
kroppens immunförsvar En framgångsrik utveckling påmot cancer.
detta område skulle kunna få konsekvenser vid flera folk-stora
sjukdomar. Gentekniken bedöms ha potential inom andra delarstor av
läkemedelsindustrin. Det gäller inom transplantationsområdetäven där
förhoppningar kunna ökaväxer tillgången påattom attorgan genom
föra mänskliga till djuröver i syfte kunna använda derasattgener

för transplantation till människa. Gentekniken under mycketärorgan
stark utveckling och forskningsgenombrott kan komma snabbt. Det är

den bakgrunden svårt förmot närvarande bedöma vilken betydelseatt
gentekniken kan få för resursbehoven i svensk sjukvård under
planeringsperioden bil. 6.
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bedömningarbaserat påResursbehov8.3

olika åldersgrupperav

vårdkostnader inför årochsjukdomar8.3.1 Barnens
2010

år tyderunderUtvecklingenbedömning:Sammanfattande senare
sjukdomarkroniskadenågraförekomstpå ökad somavaven

ochallergier, diabetesalltframförgällerdrabbar barn. Det cancer.
emellertidbörföranledadetta kanpå ökadekravDe somresurser

bedömsstmkturomvandlingdenkompenseraskunna somgenom
detbakgrunden finnsdenbarnsjukvården. Motinomkunna ske
ochsjukvården för barnochhälso-förskäl attatt anta resurserna

utvecklingen.demografiskatill denbör kunnaungdomar anpassas
allt detframföråtgärder finnsförebyggande närKunskap vissaom
sjukdoms-helavidareutvecklas inombehöverallergiergäller men

psyko-psykosociala ochökningenbefaradeDenpanorarnat. av
det finnsförtalaroch ungdomarhos barnsomatiska problem att

skol-ochförebyggande bam-deninomskäl värnaatt resurserna
fram-gynnade orriråden. Demindresärskilt i socialthälsovården,

beroendeungdomspsykiatrinochför bam-resursbehoven ärtida
för barn-insatsersocialtjänstensavgränsningenhur görs motav

ungdomsvård.och

landstingensdrygt 11avsnitt 7.3.7framgårSom procenttas avav
Tillår.mellan och 14anspråk barn 0isjukvårdskostnadertotala av

finansieradekommunaltdenförkostnadernakommerdetta
år.kronormiljonerkosta 400-500beräknasSkolhälsovården, persom

årinförUtvecklingen 2010

kommande år,barnafödandet underminskarEnligt SCB:s prognoser
medminskaberäknasi åldrarna 0-4antalet barnmedförvilket att

beräknasi åldrarna 5-14Antalet barntill år 2010.00090närmare
period.undermed 000öka 55 samma

sjukvårdskostnadernainnebärdemografiskframskrivningEn att
med knapptmiljoner ellercirkaminskar med 700allraför de yngsta -

14i åldersgruppen 5för barnenKostnadernatill 2010.15 procent- -
med drygteller 5miljoner kronordrygt 170ökar något: med procent.
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Sammantaget innebär demografisk framskrivning landstingensatten
sjukvårdskostnader för barn i åldrarna 0-14 beräknas minska med
drygt halv miljard kronor till 2010. Relevansen demografisken av en
framskrivning beroende dels hur barnens sjuklighet kommerär attav
utvecklas framöver, dels vårdbehoven kommer mötasattom samma

i dag, dvs. med oförändrad teknologisätt och inomsom en en
oförändrad vårdstruktur.

Barnens sjukdomspanorama skiljer sig väsentligt från befolkningen
i de förvärvsarbetande åldrarna liksom från de äldres. Några de mestav
kostnadskrävande folksjukdomama, redovisats i tidigare avsnitt,som
förekommer visserligen hos bam bara för cirka 16-17men svarar

barnens totala sjukvårdskostnader. Det baraprocent är astmaav som
har kvantitativ betydelse bland de folksj ukdomama det gällerstora när
barnen se tabell 7.10.

De kroniska sjukdomarna liksom andra svårbehandlademer
sjukdomar hos barn hand inom den somatiska korttidsvården,tas om
framför allt vid de bamrnedicinska klinikerna. Den slutna och öppna
somatiska korttidsvården för betydande andel barnenssvarar en av
sjukvårdskostnader cirka 60 kostnaderna för åldersgrup-procent av-

0-4 och cirka 50 för åldergruppen 5-14 år. sjukdo-Deprocentpen
i anspråk i den slutna somatiska vården förtar mestmar som resurser

barnen i antalet vårddagar se figur 7.6 vissa perinatalamätt är
tillstånd cirka 26 vårddagama, andningsorganensprocent av
sjukdomar cirka 12 procent, missbildningar cirka procent,ll
skador och jörgifiningar cirka procent8 och infektionssjukdomar-
närmare 6 procent. Till de perinatala tillstånden hör bl.a. intensivvård

nyfödda barn med mycket låg födelsvikt, vård mycketärav en som
kostnadskrävande. I primärvården dominerar öroninflammationer,

förkylning och halsfluss, tillsammans för cirka 40 procentsom svarar
barnens besök där se tabell lav
Några de kroniska sjukdomar drabbar barn bedöms ökaav som

framöver. Det gäller framför allt allergiska tillstånd, diabetes och
cancer.

Nyinsjuknandet i barncancer leukemi, solida ochtumörer ärn-
tumörer 250-350 årligen. De framstegenär det gäller barn-stora när

många överlever ochgör cancerpatienter ökarattcancer gruppen
därför. Kostnadema barn med mycket höga, efter-ärper cancer men

det dessbättre sig relativt fall har det marginell betydelserörsom om
for sjukvårdskostnaderna. Totalt barncancer nämligen endast försvarar
cirka 2 barnens totala sjukvårdskostnader.procent av

Ökningen barn med allergiska tillstånd kan förväntas leda tillav
behov något ökade både i den och slutna somatiskaöppnaav resurser
vården de preventionsprogram finns inte får avsedda effekter.om som
Huvuddelen behandlingen barn med sådana sjukdomar sker iav av
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förekommertillståndlivshotandeakutavårdfonner,öppna sommen
studierflerabarnastrna finnsvård.till sluten Förtillgångkräver som
behandlingändamålsenligtidigt insattochtidig diagnostikvisar att

Kostnaderna försjukdomen.kroniskt förlopprisken förminskar ett av
inte få någonbedömsbland bamdiabetesförekomstenden ökade av

resursbehoven.framtidadebetydelse föregentlig
år, endast5-14i åldergmppenvanligastBamdiabetes, tarärsom

för barn i denSjukvårdskostnademade totalai anspråk 2 procent av
diabetesmedSjukvårdskostnadema barn äråldersgruppen. per

tidigareäldre, vilketochför nämntsbetydligt lägre än somvuxna --
betydligt lägrekomplikationerkostnaderna förbero ärattantas

bland barnen.

minskarungdomsmedicinenochbarn-Vårdplatserna inom

minskningkraftighar det skettdecenniernadeUnder senaste aven
någraungdomsmedicinen ochochinom barn-antalet vårdplatser

och dendagverksamhetenstället harlänsdelskliniker har lagts Iner.
fortsättabedömskraftigt. Dettaexpanderatpolikliniska verksamheten
tidigare.takti något långsammareunder kommande änänäven om-

barmnedicinskaantaletminskningleda tillUtvecklingen bedöms aven
vård.kliniker med sluten

effektivaremedför kravensjukvårdenden övrigaInom ett
ökat förprimärvården förväntasresursutnyttjande ta ettatt ansvar

vid sjukhusen. Enspecialistläkareskötssjukdomstillstånd i dag avsom
vissaske det gällerutveckling kan förväntasmotsvarande när

Specialistvård,barnmedicinskinte kräverbarnsjukdomar t.ex.som
infektionssjukdomar.vissa

specialiseradekoncentration denökadVidare förutses aven
barnmedicineninomspeciellt problembamsjukvården. Ett är

i varjefå barnantal diagnoser medmycketförekomsten stortettav
födelseviktmed mycket lågnyfödda barngällerDet samtt.ex.grupp.

förvärvadeellerkomplicerade, medföddavanliga ochbarn med mindre
sjukhusenmissbildningarVid vissa desjukdomstillstånd eller störreav

högspecialiseradspecialistktmnandeochhar alla som enresurser
påUtvecklingen tydersärskildasamlats ibarnsjukvård kräver centra.

liknandelandet kommer slåflera sjukhus i väg.attatt en
vaccinationsprogram hos barn kannuvarandeUtöver vaccinationer

fåRS ROTA-virus kommavimsåkommor ochvissa vanliga attmot
minskaskulle i få fallåren.betydelse under de Dettanärmaste

virusinfektioner.vid mångavårdbehoven
bamsjukvården denaktuellt problem inomEtt resistensär mot

omfattning i vissa delaruppträda i vissantibiotiska medel börjatsom
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landet. Om den utvecklingen fortsätter finns det risk förav att
infektioner tidigare har betecknats "banala" kan komma attsom som
kräva sjukhusvård, bl.a. till priset väsentligt högre kostnader.av

Vidare ökning antalet bam och ungdomar medrapporteras en av
psykosociala och psykosomatiska problem. Kommunernas budgetåt-
stramningar har på många håll bl.a. lett till de elevvårdandeatt
insatserna i fonn Skolhälsovård och psykolog- och kuratorinsatserav
minskat, vilket bl.a. har ökat trycket på bam- och ungdomspsykiatrin.
Vidare har inom bam- och ungdomspsykiatrin tyckt sig märkaman en
ökad efterfrågan på utredningar och behandling till följd ökadav
arbetslöshet och andra problem i samband med den försämrade
sarnhällsekonomin bil. 10.

En fortsatt ökning psykosociala och psykosomatiska problemav
hos bam och ungdomar befaras framöver. Invandrarnas barn och
ungdomar särskilt inämns detta sammanhang.utsattasom grupper
Detta talar för det finns skäl inom denatt vämaatt resurserna
förebyggande bam- och Skolhälsovården särskilt i socialt mindre
gynnade områden

.En del bam- och ungdomspsykiatrins verksamhetstor skerav
i vård. Den slutna vårdenöppen dock relativt andeltarnumera stor av

den så resurskrävande. Detta beror delsär på denattresurserna genom
höga personaltätheten, dels på ofta har hela familjen inskrivenatt man
under utredningsfasen. De framtida resursbehoven för barn och-
ungdomspsykatrin beror mycket på hur avgräsningen görs mot
socialtjänstens insatser för barn- och ungdomsvård. En parlamentarisk
kommitté S 1995:06 har fått i uppdrag bl.a. denna frågaövervägaatt

andra frågoräven samhällets insatser för psykiskt störda barnmen om
och ungdomar.

Sjukdomar8.3.2 och vårdkostnader i åldersgruppen
inför15-64 år år 2010

Sammanfattande bedömning: Förekomsten de sjukdomarav som
drabbar åldersgruppen 15-64 bedöms inte behöva öka änmer
vad följer demografisk framskrivning. Hälsoutveck-som av en
lingen för de aktuella åldersgruppema torde kunna bidrasnarare
till något lägre sjuklighet. Den teknologiska utvecklingen tordeen
vidare bidra till sjukvårdskosmademasammantaget att snarare
minskar ökar med viss nödvändigän resursförstärkningäven en av
primärvården. Effektivare behandlingsmöjligheter har introduce-

eller bedöms bli introducerade underrats de åren.närmaste-
Därtill kommer teknologiutvecklingen skapar förutsättningaratt
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Utvecklingensjukvården.strukturomvandlingfortsattför aven
överföring fråninnebära fortsattåren tordedeunder närmaste en

för denformertill vård idagvårdvård tillsluten öppnaöppen samt
primärvården kunnaVidare bedömsaktuella åldersgruppen. ta ett

somatiskasköts i densjukdomstillstånd i dagökat för somansvar
torde dettapsykiatrin. Sammantagetoch inomkorttidsvården
och tillresursutnyttjandeeffektivaretillkunna bidra attett

vadblir lägreåldersgruppen 15-64sjukvårdskostnadema för än
framskrivningen.demografiskaföljer densom av

intebedömningendenemellertid framhållasbörDet taratt
kan blisjukvårdhälso- ochökade behovhänsyn till de somav
klyftorarbetslöshet och socialahögproblemen medföljden om

består.

landstingens7.3.6avsnitt 51tidigare redovisatsSom tas procent av
ochmellan 15 64anspråk desjukvårdskostnader itotala ärsomav

gamla.

årUtvecklingen inför 2010

kapitelframgåttdemografiskñamskrivning innebär,En attsom av
minskar något tillsjukvårdskostnadema för åldersgruppen 15-44

medår ökar däremotför åldersgruppen 45-64Kostnaderna2010.
i ålders-antalet individertill följdcirka miljarder, främst2,2 attav

hurberoende delsframskrivningenökar. Relevansen är avavgruppen
utvecklaskommeråldersgruppemasjukligheten i de aktuella att

påvårdbehoven kommerdelsframöver, mötas sättatt somsammaom
oförändrad vård-teknologi och inomdvs. med oförändradi dag, enen

struktur.
delvisåldrarna harBefolkningen i de förvärvsarbetande ett annat

synnerhetår äldre. gäller ide 65 och Detsjukdomspanorama än ärsom
år.åldersgruppen 15-44

deavsnitt tabell 7.7Som redovisats tidigare 7.3.6, mestsvarar
sistainklusive kostnaderna för detkostnadskrävande sjukdomarna

sjukvårdskostnademabetydande andel de totalalevnadsåret för aven
procent för betydligtoch cirkai åldrarna mellan 45 64 55 men en

i åldersgruppen år cirka procent.lägre andel 15-44 28
framför utvecklingenden åldersgruppen det alltFör närärsenare

har kvantitativ betydelsegäller schizofreni och övriga psykoserdet som
sjukdomar förde framtida kraven eftersom dessaför svararresurser,

sjukdomarna ikostnadsandelen bland de aktuelladen absolut största
7.7.det här sammanhanget se tabell
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det gäller åldersgruppenNär har45-64 samtliga de mestav
kosmadskrävande sjukdomarna höftfrakturer och kvan-utom artros
titativ betydelse.

En demograñsk framskrivning torde underskatta de framtida kraven
på för behandling kronisk ledgångsreumatism avsnittresurser av
8.2.6 i de här aktuella åldersgruppema bakgrund behand-mot attav
lingen enligt nuvarande praxis påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet.

Resurskraven för avsnitt 8.2.2 och diabetes 8.2.5cancer
bedöms kunna ligga i linje med den demografiska framskrivningen.

Kraven på för stroke 8.23, ischemisk hjärtsjukdomresurser
avsnitt 8.2.4, och kronisk obstruktiv lungsjukdom avsnittastma
8.2.9 schizofreni och psykoser 8.2. 10 bedöms kunna bliövrigasamt
lägre vad följer demografrsk frarnskrivning.än som av en

Som tidigare redovisats figur 7.3 den somatiska korttids-svarar
vården för mellan 60 och kostnadema65 i åldersgruppenprocent av

år.15- 64 Primärvården och den psykiatriska vården för cirka 12svarar
respektive kostnadema.20 procent av

Graviditet och förlossning för del kostnaderna istorsvarar en av
den somatiska korttidsvården och för omkring hälften kostnadernaav

kvinnorför åldersgruppeni 15-44 år se figur 7.4. Andra diagnoser
har kvantitativ betydelse i den somatiska korttidsvården ålders-isom

15-64 år sjukdomar i matsmältningorgan, skador och för-ärgruppen
giñningar, sjukdomar i urin- och könsorgan muskel- och skelett-samt
sjukdomar. Sjukdomar i dessa också vanligt förekommande iärorgan
primärvården i den aktuella åldersgruppen se tabell 7.8. Det samma

luñvägsinfektionergäller öron, hals, bihålor, luftrör och lungor.näsa,
Bakom flera diagnoserna döljer sig psykosocial problematikav en som

svår kvantifrera. Det torde i första handär gälla muskel- ochatt
skelettsjukdomar skador och förgiftningar.samt

följI det ande koncentreras framställningen till graviditet och
förlossningar och de sjukdomar till psykiskanämnts samtsom ovan
problem och alkholmissbruk.

Graviditet och förlossningar

Vård i samband med graviditet och förlossning för andelstorsvarar en
kostnaderna för hälso- och sjukvården för kvinnor. Ny teknologi,av

ultraljud och blodilödesmätning, har bidragit till sluten vårdt.ex. att
grund graviditetskomplikationer före förlossningen har kunnatav
minskas. Utvecklingen under har också inneburit kraftigtsenare
minskade vårdtider och vårdformer, såsom tidig hemgångöppnarenya
med vård ihemmet altemativt hotelliknande vårdformer. På många håll
i landet har emellertid förändringarna vårdfonner varitmot nya
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ytterligare sänkningdärför skälbegränsade. finnsDet att anta att aven
inteske. Kostnaderna förväntasförlossning kommervårdtiden efter att

behövaspersonalen kommerminska motsvarande grad, eftersomi att
skall försämras.hemmet inte kvalitetenvård de nyförlösta iför omav

titthålskirurgins.k.kvinnosjukvården i övrigt bedöms denInom
områden. Forfarande de flestaoch spridas till flerökad plats görs

ocksåvissa operationervård. Troligen kommeringreppen i sluten att
omstruktureringfortsattdagkirurgiska ingrepp. Enkunna göras avsom

kan förväntasgynekologiska vårdenförlossningsvården och den slutna
vårdkvalitet.effektivare resursutnyttjande och godbåde for att ett enge

år; ytterligareBB-enheter har lagts ned underFlera mindre senare
risk förfinns samtidigtnedläggningar kan förväntas. Det atten

åter blir god tillplatstillgångenstrukturomvandlingen näravstannar
minskade bamafödandet.det förväntadeföljd av

Sjukdomar matsmältningsorganeni

kirurgiskhar i utsträckningläkemedel magsårNya stor ersattmot
utsträckning ioch behandling sker ibehandling. Diagnos stornumera

infektionmagsår oftast orsakasprimärvården. Upptäckten att av en
antibiotika kan kommapylori behandlas medHelocobacter attsom

antibiotika-ytterligare. Sådanbehovet kirurgisk behandlingminska av
kirurgiskaminska behovet akutabehandling kan också förväntas av

magsår.till följd "brustet"ingrepp av
vård och observation ivanlig orsak till akut somatiskmycketEn

blirbuksmärtor. Många dessa patienteråldersgruppen är15-64 är av
blindtarmsinflammation eller tarmvred.opererade för

och ökadkirurgi sig bråck gallsten. EnPlanerad rör mest om
medföras.k. titthålsteknik kan förutses ochlaparoskopisk kirurgi

Cirkavårdplatsbehov, operationstiden förlängs. 75minskat pro-men
med sådan teknik.gallstensoperationerna utförs Den prövascent av nu

laserkiiurgiskbråckkirurgi och utvecklas också medockså vid bl.a.
teknik.

Skador och förgiftningar

för relativt andelSkador och förgiftningar storsvarar en av
somatiska korttidsvården och isjukvårdskostndema både i den

förprimärvården för åldersgruppen 15-64 år. Trafikskadoma svarar en
skadorbetydande del skadorna den helt dominerande andelelenav men

finnsinträffar i hem- och fritidssektorn. högsta skadefrekvensenDen
följd olycksfall.bland äldre drabbas benbrott till avpersoner som av

Skador förenade med kostnader både för hälso- och sjukvårdenär stora
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och samhället i övrigt. Framgångsrika skadepreventiva insatser har
gjorts framför allt inom arbetarskyddet, trafiksäkerheten och bam-
säkerheten. Fallolyckor bland äldre tidigare områdenämnts, ettsom
där det saknas systematiska förebyggande Vålds- ochangreppssätt.
idrottsskador exempel på andra försummade områden.är

Svårare traumafall multitrauma kan förväntas bli koncentrerade
till enheter för säkerställa tillräcklig kompetens istörre att
omhändertagandet. Vid lindrigare skalltraumafall hjärnskakning kan
behovet sluten sjukhusvård antagligen minska med utnyttjandeav av
modem diagnostisk teknik datortomografi och prognostik.

Muskel- och skelettsjukdomar

Muskel- och skelettsjukdomar omfattar mångfald tillstånd ien
rörelseorganen. Vissa sjukdomstillstånd väldefinierade och påtagligaär
med etablerad diagnostik och behandling. Hit hör reumatoid artrit och

se avsnitt 8.2.6 och 8.2.7. Dessa tillstånd dockartros utgör en
minoritet sjukdomspanoramati muskel- och skelettsjukdomar.av
Betydligt vanligare smärttillstånd där det med nuvarande metoderär
inte visat sig möjligt fastställa säker, objektiv, fysisk orsakattvara en
till smärtan.

SverigeI står muskel- och skelettsjukdomar för ungefär hälften av
all långtidssjukskrivning och för det högsta antalet beviljade
förtidspensioner och sjukbidrag. Kvinnor drabbas oftare än män.
Många patienter har eller får under sjukskrivningen psykiskaäven - -
besvär. En del har dolt alkholmissbruk. Den proble-ett sammansatta
matiken ställer krav kunskaper inte bara i smäitdiagnostikstora utan
också på förhålhiingssätt, bemötande och behandling från sjukvårdens
sida. Många dessa patienter löper risk skickas mellanstor att nmtav
olika vårdgivare, där olika åtgärder samordning. Ensätts utan
vårdorganisation understödjer patienten har fast läkar-attsom en
kontakt primärvårdeni kan samordna nödvändiga medicinskasom
undersökningar, sköta sjukskrivningen med och tidigt startaomsorg en
yrkesrehabilitering kan bidra till effektivare resursutnyttjande inomett
sjukvården och till minskade samhällskostnader i övrigt.

Vidare saknas tillräckliga kunskaper effektivaännu behand-om
lingsmetoder det gäller bl.a. pisksnärtskador ochnär Bl.a harryggont.
indikationema för stabiliserande ryggoperationer vidgats utan att
behandlingsmetodema har utvärderats på tillfredsställandeett sätt.
Pågående studier kommer förhoppningsvis leda till bättre urvalatt av
patienter för sådana ingrepp och därmed till effektivareett resurs-
utnyttjande.
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och könsorganSjukdomar i urin-

kirurgiska ingreppurologin har medförtUtvecklingen inom att stora
utsträckning harsjukdomar ivid vissa urologiska ersattsstor av

revolutionerat njurtens-Stötvågsbehandling haringrepp via urinröret.
urinblåsecancer har förbättrats.behandlabehandlingen. Metoderna att

sängplatsbehov i den slutnamedfört minskatutveckling harDenna ett
godartad prostataförstoring medMilcrovågsbehandling vidvården.

avsaknad kunskaperblåstömningssvårigheter har fått spridning trots av
innebära betydligt kortarekan kommalångtidsresultat, attmenom

Medicinsk behandling medinom urologin.vårdtider en enzym-
krympning prostatakörtelnsubstans kan åstadkommahämmande av

till hög kostnad betydligt högrelångtidsbehandlingkräver änmen -
föringrepp via urinröret. Detkostnaden för endouretrala ingrepp är

framtiden.metoder kommer ha ivilken plats dessatidigt avgöra attatt
skillnader i behandlingennärvarande detFör prostata-är stora av

enhetligare indikationsställningVårdprogram ochförstoring i landet.
prostataförstoring bör kunna medförabehandlingvad avser av

inom urologin under deSammantaget bör utvecklingenbesparingar.
kirurgi med överföring frånallt mindre "stor"åren innebäranärmaste

minskat behovdagkirurgi, vilket innebärsluten vård till ett av
slutenvårdsplatser.

främst åldersgruppenBehandling urinförgiftning uremi berörav
beräknas kostaår. Enbart dialysverksamheten15-64 närmare en

den vårdenskronor och förklarar delmiljard öppnastoren av
huvudsakligen sker i vård. Tillkostnader, eftersom dialys öppen

uremivård kommer kostnaderna för njurtrans-kostnaderna för aktiv
kontroller njurmedicinska mottagningarplantationema och alla samt

särskilt för påsdialyspatientema.många sjukhusvistelser
verksamhet fungerar väl.Njurtransplantation etableradär en som

med förfmade metoderResultaten kan komma förbättras ytterligareatt
den transplanterade njuren.minska kroppens benägenhet avstötaatt att
beräknas gångerKostnaden räknat år för förlängt liv 6-7varaper

jämfört dialys. ökat antal njurarmindre for njurtransplantation med Ett
transplantation skulle innebära betydande besparing.för en

och syfilis,sexuellt överförbara könssjukdomarnaDe gonorré som
tidigare har dominerat bilden, i dag ovanliga i Sverige. Gonorré-är

svårbehandlad grund gonokockensinfektionen har blivit allt mer av
resistensutveckling antibiotika. åren har klamydia-De ävensenastemot

diagnostiska ochinfektioner minskat stark utbyggnadgenom en av
till vilkenterapeutiska virusorsakade sjukdomarna, denDeresurser.
8.2.2,närrmda papillomvirusinfektionen hör avsnitt tilldrartidigare

Förhoppningar finns det skall bli möjligtsig ökande intresse. att attett
utveckla vaccin detta virus.ett mot
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AIDSHIV och

Infektion med och AIDS ökandeHIV-virus utvecklingen är ettav
problem i världen. Något botemedel finns inte. Hittills harännu
omkring HIV-infekterade registrerats i Sverige. Av dem4 000 personer
fanns i storstadsområdena. HIV-anmälningar80 Antalet visarprocent

nedåtgående trend i vårt land. Under nyanmäldes1995 250närmareen
fall.

Vårdinsatsema för de HIV-smittade inom alla delarges av
sjukvården. Vårdkostnaden HIV-infekterad patient har under slutetper

sjunkit1980-talet med tredjedel och beräknasav en numera sam-
manlagt uppgå till mellan och kronor från smitta till1,3 2,5 miljoner
död i AIDS för patient. totala kostnaderna för omhändertagandetDeen

patienter med HIV/AIDS inom landstingens somatiska vårdav
uppskattas till mellan och miljoner kronor år. Till detta250 450 per
kommer kostnader for psykosociala insatser, beräknats till mellansom

års.miljoner100 och 200 kronor per

Luftvägsinfektioner

Luñvägsinfektioner öron, hals, bihålor, luftrör och lungor dennäsa, är
vanligaste anledningen till besök i vård såväl sjukhus iöppen som
primärvården, där 20-40 alla besök sker denna orsak.procent av av
Ändå befolkningensöker enbart för luftvägsinfektion.fjärde Härvar
finns potential för glidning i indikationer för behandlingen en om man

avvaktar självläkning. flesta luftvägsinfektionerDe orsakas virusav
Ävenoch kan behandlas med antibiotika. de flesta bakteriella

infektionema läker sig själva behandling. många fall ändåIutanav ges
antibiotika med avsikt minska sjukdomstid och förhindra komp-att
likationer. Antibiotikakonsumtionen har ökat kontinuerligt under de

15 åren. Som redan det gäller barnens sjukdomarnämntssenaste när
har resistenta bakteriestammar blivit ökande problem till följdett av
alltför liberal användning antibiotika, vilket kan medföra sjukhu-attav

slutna kan behöva i anspråk för exempelvis vanligatassens resurser
öroninflammationer i framtiden. Utomlands har bakterier ärsom
resistenta många antibiotika s.k. multiresistens blivit alltmot van-
ligare och hotar effektiv behandling rad bakteriesjukdomarmot en
såsom tuberkulos och salmonella. Utvecklingen skärper kraven på en
minskad antibiotikaanvändning i sjukvården. Därtill kommer kravenatt
på effektiv resurshushållning motiverar egenvårdatt uppmuntrasen

GSOS-rapport1995:25, Sjukvården i Sverige 1995.
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för "banala" infektioner inte kräver sjukvårdens iatt tassom resurser
anspråk.

Handläggning patienter med luftvägsinfektioner kunnabedömsav
hanteras effektivast, både med hänsyn till antibiotikaproblematiken och
kostnadsaspekten, dessa patienter i första hand hand enbarttasom om
i primärvården, förutsätts bli lättillgänglig.som mer

blodtryckHögt

blodtryck hypertoni den vanligaste diagnosen blandHögt ärsom-
sjukdomar åldersgruppeni cirkulationsorganen i år15-64 är ett-
tillstånd väsentligen symptomlöst, på sikt förenatär ärsom men som
med risk insjukna i stroke avsnitt 8.2.3, hjärtinfarkt 8.2.4 ochatt
njursjukdom. Med trycksänkande läkemedel kan minska dessaman
risker. Från befolkningsstudier har visat 10 till 15att procentman av
den befolkningen har behandlingskrävande hypertoni. Praktisktvuxna

hela denna omhändertagen och det finns i dagärtaget grupp numera
inget behov blodtrycket på hela befolkningen. börDäremotmätaattav
alla söker primärvården få sitt blodtryck Man fångar då demätt.som
flesta hypertonipatienter eftersom 85 befolkningenprocentnya av
kommer i kontakt med primärvården under femårsperiod.en

Läkemedelsbehandlingen hypertoni har nyligen behandlatsav av
Statens Beredning för Utvärdering medicinsk metodik SBU.av
Slutsatsen det inte finns några dokumenterade skillnader i effektär att
och tolerans mellan äldre och väl dokumenterade och billigare preparat

Ändåoch de och dyrare. har det skett kraftig förskjutning motnya en
de vilket står i kontrast till de ansträngningarpreparaten,nyare som

for hushålla med i sjukvården i övrigt. Värdetgörs att attresurserna av
behandla måttligt förhöjda blodtryck hos andrautanpersoner
riskfaktorer också ifrågasatt SBU-rapport 121. förhållandetDetär nr

landstingen enligt förslag från HSU SOU2000 i delbetänkandetatt
122 Reform1995: skall få kostnadsansvaret för läke-recept

medelsfönnånen, torde reformen genomförs medverka till attom- -
landstingens läkemedelskomrnittéer utarbetar riktlinjer för förskriv-
ningen bidrar till kostnadseffektiv förskrivning.som en mer

Psykiska och psykosociala problem

Schizofreni och övriga psykoser tidigare avsnittnärrmtstar som
8.2. 10 i anspråk cirka fjärdelar psykiatrins samladetre av resurser.
Psykatrins i övrigt i anspråk icke psykotiska depressio-tasresurser av

ångesttillstånd, personlighetsstömingar och psykiskaandraner,
störningar. Därtill kommer psykiska problem vanliga hosäratt
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patienter söker sig till den somatiska sjukvården. synnerhetIsom
primärvården många patienter med psykiska besvär olikamöter av
slag. Flera studier visar cirka tredjedel patienterna iatt en av
primärvården har psykiska/psykosociala problem se bil. 8 och ll.
Psykosocial problematik bland primärvårdspatienter vanligast iär
yrkesverksam ålder 20-64 år med viss övervikt i åldergmppen 20-en

år. många44 I fall finns eller mindre dolt alkoholmissbruk med imer
bilden. Kvinnor söker vård i högre utsträckning och bedömsän män
också ha högre andel psykisk ohälsa. förklaringEn kan atten vara
kvinnors beskriva hälsotillstånd och skiljer sig frånsätt att symtom

vilket kan påverka såväl bedöming bemötande inommännens, som
vården. Kontaktorsakema i primärvården domineras ofta somatiskaav

vilket förklaring till de psykiatriskasymtom, antas attvara en
diagnoserna få i primärvården. Patienterna har ofta kroppsligaär
besvär från bröst och bukorgan eller värk i huvud och muskler.
Sannolikt har patientgruppen högre vårdtyngd genomsnittet. Denänen
totala hälso- och sjukvårdskosmaden för patient med somatise-en
ringsyndrom har beräknats nio gånger högre för genornsnitts-änvara
patienten. Studier har visat det sannolikt finns möjligheter tillatt
betydande ekonomiska vinster effektivare omhändertagande.ettgenom
Dessa patienter behöver därför medicinsk bedömningen noggrann
samtidigt det viktigt problem psykosocialär att är natursom som av
inte medikaliseras. En väl fungerande primärvård har goda
förutsättningar huvudansvar för dessa patienter. Mångaatt ta ett av
dessa patienter samtidigt allmänmedicinens utmaningar ochutgör stora
påfrestningar och kräver ofta mycket tid och Det därförärengagemang.

vikt allmänläkaren f°ar återkommande fortbildning istor attav
psykiatri. kanHär länssjukvården specialister medverka. Sådan fort-
bildning genomförts på Gotland har goda resultat igett tennersom av
vårdutnyttjande, antal sjukdagar och älvmordsñekvens. Vidare finns
det behov i högre grad integrera personal med psykologisk ochattav
psykosocial kompetens i somatisk sjukvård och primärvård.

Psykiatrins behövs för patienter med allvarliga psykiskaresurser
Ångesttillståndproblem ångesttillstånd och depressioner.som

Ångesttillstånddebuterar oftast i åldern mellan och20 40 år. och fobier
olika slag vanligt förekommande och kan bli fimktionshindrande.ärav

Olika former depression vanliga. Risken för någon gång i livetär attav
få depression 15 hos och 30 hos kvinnor.utgör mänprocent procenten
Depressioner förekommer främst i medelåldern och hos äldre; risken att
insjukna ökar med åldern. Inga förändringar vadstörre år väntaatt
gäller förekomsten ångesttillstånd och depressioner. Möjligen kanav

viss ökning ångesttillstånd och depressioner förväntasen av om
arbetslösheten fortsätter hög.att vara
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fortsatt metodutvecklingPå psykoterapins område kommer atten
olika behandlingsaltemativ kommer klar-ske, indikationema för att

Samtidigtoch uppföljning elfektema kommer genomföras.göras attav
tillgång psyko-ökad utsträckning kräva tillkommer allmänheten i att

och valmöjligheter det gäller sådan behandling.terapi när
långvariga stödinsatser vidmöjligheter till psykoterapi ochBättre

behovet sluten vård kansvåra personlighets-stömingar gör att av
Även förhållandevis ovanligaminska med lägre kostnader följd.som

anorexi och bulimini kommerresurskrävande sjukdomar attsommen
nuvarande slutna vården.i vård till lägre kostnader denskötas öppen än

Alkholmissbruk

somatiskaOmkring vårdkonsumtionen i den10-15 procent av
alkohol,akutsjukvården i åldern år bedöms ha samband med15-70

medan siffran ungefär dubbelt så hög för psykiatrisk vård. Andelenär
ialkholmissbrukare högre bland bland kvinnor lägreär män än samt

Överden äldre befolkningen. dödsfall årligen bedöms5 000 vara
alkoholrelaterade antalet dödsfall med alkoholdiagnos lägre.även ärom

beräknat minst alkoholberoende iMan har 300 000 äratt personer
Olämplig alkholkonsumtion bidrar till många olika sjukdomarSverige.

missbruket finnsoch hälsoproblem liksom till sociala problem. Bakom
vissa psykiska störningar.i fall tidiga

sjukligheten/dödligheten har, tidigareDen alkoholrelaterade som
glädjande minskat sedan och bör redan ha påverkat1980nämnts, nog

sjukvårdskonsumtionen i riktning.och komma påverkat positiväven att
ledaMånga befarade Sveriges EU-inträde skulle till lägreatt

alkoholpriser och ökad alkoholkonsumtion. Så har inte blivitännu
Farhågor sänkta alkoholpriser, ökad till-fallet. finns emellertid attom

kan komma tillgänglighet och fortsatt hög arbetslöshet ledaatt enen
ökning alkoholmissbruket framöver.av

Vården grunden uppgift socialtjänsten.missbrukare i förärav en
Missbrukare kommer dock i fortsättningen behöva utredningäven att
och behandling inom psykiatrin detta bör ske i samverkanäven näraom
med socialtjänsten. Långvarigt och svårt störda missbrukare kan
behöva särskilt boende med omfattande socialt stöd och psykiatriska
behandlingsinsatser. Primärvården har viktig uppgift det gällernären
sekundärprevention missbruk.av
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Sjukdomar och8.3.3 Vårdkostnader i åldrarna över

65 år

Sammanfattande bedömning: Utvecklingen det gäller denär
äldre ikommer ställa krav på ökade sjukvårdsresurseratt
landstingen under perioden fram till år Resurskraven2010.
bedöms vad följer demografisk fram-större änvara som av en
skrivning. kommer kraven ocksåDärtill på för de äldreatt resurser
bedöms öka i den kommunala äldreomsorgen, särskilt detnär
gäller vården i livets slutskede, stroke och demens.cancer,

Som tidigare redovisats avsnitt 7.3.5 knappt 3838tas procent
miljarder kronor landstingens totala sjukvårdsresurser i anspråkav av
de år och äldre.65ärsom

årUtvecklingen inför 2010

demografiskframskrivningEn innebär, framgått kapitel attsom av
landstingens kostnader individerför i åldrarna år och äldre ökar med65
cirka miljarder till2,2 2010. Sjukvårdskostnadema för ålders-

ökar65-74 med knappt miljarder kronor. Kostnaderna1,2gruppen
för de äldsta ökar, dvs. för de år och äldre, med miljarder85 1,6ärsom
kronor medan kostnaderna för åldersgruppen 75-84 minskar med
570 miljoner kronor. förhållandetDet antalet äldre äldre ökaratt
medför också kostnadsölcningar för kommunerna eftersom delstoren

för vården och de gamla har förts frånöveransvaretav omsorgen av
Ädelreforrnen.landstingen till kommunerna genom

redovisats tidigare avsnittSom tabell de7.3.5, 7.4 mestsvarar
kostnadskrävande sjukdomarna inklusive vården i livets slutskede för
mellan och landstingens sjukvårdskostnader75 86 förprocent av
ålders år.65 Det betyder således de bedömningaröver att

har gjorts i tidigare avsnitt det gäller kostnaderna för sistanärsom
levnadsåret och de tio kostnadskrävande sjukdomarna har särskiltmest

relevans det gäller de aktuella åldersgruppema -i synnerhetnärstor
det gäller de allra äldsta. De övriga diagnoser aktuellanär är närsom

det gäller de äldre kan således inte få någon nämnvärd betydelse för de
framtida resurskraven det följandeI koncentreras därför framställ-
ningen på sammanfattande redovisning bedömningama i tidigareen av
avsnitt det gäller de kostnadskrävande sjukdomarna.när mest

Resurskraven för de äldre bedöms bli vad följeränstörre som av en
demografisk framskrivning för vården livets slutskede i bådei
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landsting och kommuner avsnitt demografisk framskrivning8.2. En
framtida kraven sjukvårdenunderskattar kraftigt de på för iresurser

avsnitt hoftfrakturlandstingen det gäller 8.2.7 och avsnittnär artros
8.2.8. Resurskraven bedöms demografisk fram-större änvara en

stroke avsnitt 8.2.3 både landstingskrivning det gäller i ochnär
kommuner.
Resurskraven för diabetes avsnitt 8.2.5 bedöms kunna ligga i linje

demografisk framskrivning kostnaderna för landstingen.med en av
gäller inflammatorisk ledsjukdom avsnitt 8.2.6 eftersomDetsamma

kraven ökade främst åldersgrupper. Kostnadernarörresurser yngre
för avsnitt 8.2.2 bedöms också med resultatetöverenstämmacancer

demografisk framskrivning för cancervården i landstingen.av en
Kostnaderna för cancervården, främst i livets slutskede, i kommunerna

demografiskabedöms bli högre den framskrivningen förän
kan komma gälla demensvårdenäldreomsorgen. Det attsamma om

särskilda ökar kraftigtbehovet bygga det boendet se avsnittatt utav
9.3.

Kostnaderna för ischemisk hjärtsjukdom avsnitt 8.2.4, ochastma
kronisk obstruktiv lungsjukdom avsnitt 8.2.9 bedöms kunna bli lägre

följer demografisk framskrivningvad för sjukvården iän som av en
landstingen. För kommunerna bedöms eventuella kostnadsskillnader
kunna inrymmas i den demografiska framskrivningen för äldre-

omsorgen.
De antidepressiva läkemedlen, de s.k. SSRI-preparaten,nya

kommer användas såväl för ångesttillstånd och fobier vidatt som
depressioner i synnerhet bland äldre. Eftersom de dyrare de gamlaär än
antidepressiva ökar kostnadernamedlen samtidigt blirmen
biverkningarna behandlingsmotivationenmindre och därmed bättre.
Dessa underlättar också behandlingen depressioner hospreparat av
äldre område i dag eftersatt.ärett som-

Sammanvägning8.3.4 bedömningamaav av
resursbehoven för de olika åldersgiuppema

demografisk framskrivningEn kostnaderna för hälso- ochav
sjukvården i landstingen medför kraven på ökar med 5,5att resurser

mellan och1994 2010. De expertbedömningar harprocent som
redovisats i föregående avsnitt tyder på kraven på för denatt resurser
hälso- och sjukvård landstingen finansierar inte skulle behövasom vara

vad följer demografisk framskrivningstörre än som av en om man
beaktar de möjligheter till effektivare resursutnyttjandeett som nya
medicinska metoder ger.
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Exertemas bedömningar tyder på kraven på föratt resurser
åldersgruppen något högre65 för sjukvården i landstingenöver är

vad följer demografisk framskrivning. slutsatsän Dennasom av en
baseras på det finns brister i sjukvården bl.a. vad gäller vården iatt
livets slutskede behöver åtgärdas. finns också kapacitets-Detsom
problemen vad gäller höftleder och artroser.

ökade resurskravenDe för de allra äldsta å andra sidanvägs upp av
kraven på för åldersgruppen mellan och år15 64 bedömsatt resurser

bli något lägre vad demografisk framskrivning.än som genereras av en
Resursbehoven för vården barnen bedöms ligga i linje med vadav

följer demografisk framskrivning.som av en
börDet understrykas bedömningen förutsätter tendensen tillatt att

ökad polarisering i hälsa mellan olika befolkningsgrupper upphör. Om
de sociala klyftoma ökar ytterligare och arbetslösheten ligger kvar på

konstant hög nivå finns det risk för kraven på för hälso-atten resurser
och sjukvården kommer överstiga de krav ökad befolkningatt som en
och förändrad ålderssammansättning Erfarenheterna frånen genererar.
Danmark tyder det framför allt befolkningen i de för-att är
värvsarbetande åldrarna löper risk få försämrad hälsastörst attsom en
vid hög arbetslöshet.

Vården och de äldre ställer också ökade kravomsorgen om
för den kommunala äldreomsorgen. påKraven förresurser resurser

vården i livets slutskede, stroke och höftfrakturer bedöms blicancer,
högre de kostnader inryms i den demografiskaän framskrivningensom
for äldreomsorgen. Kostnaderna för vården dementa kan komma attav

Övrigabli högre vad följer demografisk framskrivning.än som av en
faktorer kan komma påverka kraven på förattsom resurser
kommunernas vård och behandlas i kapitelomsorg
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Äldreomsorgen inför år9 2010

Innehållet i korthet: Experternas bedömning hur framtidadenav
sjukligheten, kombinationi med medicinteknisk utveckling och
den pågående strukturomvandlingen inom landstingen, kommer att
påverka resursanspråken inom äldreomsorgen talar för kravenatt
på högre vad följer demografisk fram-är änresurser som av en
skrivning, åtminstone det gäller det kvalificerade omvård-när
nadsarbetet. påKraven ökade särskilt detär närstoraresurser
gäller vården i livets slutskede vården patienter medsamt av

stroke och höftfrakturer. kommunala kostnadernaDe förcancer,
omvårdnaden övriga patienter år exklusive vården2010,av av
dementa, bedöms ligga i linje med, eller något under, vad som
följer demografisk framskrivning. Denna bedömningav en
förutsätter dock i landstingen för avhjälpaavsättsatt attresurser
de kapacitetsbrister för närvarande finns.som

När det gäller de framtida resursanspråken för kommunalade
serviceinsatsema talar det för kraven på kommermesta att resurser

bli lägre vad följer demografisk framskrivning.att än som av en
Utvecklingen under visar kommunerna prioriterar bortattsenare
hjälp med enklare hushållstjänster till förmån för omvård-mer
nadskrävande patienter och det finns inget för närvarandesom
tyder på denna utvecklingstrend kommer brytas. Deatt att yngre
pensionäremas hjälpbehov tenderar minska tiden ochöveratt
vidare bör det finnas möjligheter till betydande effektivitetsvinster,
bl.a. bättre behovsbedömningar och förbättrade försystemgenom
planering, styming och uppföljning verksamheten.av

Det framtida äldreboendet särskilt problem detutgör närett
gäller kraven på till äldreomsorgen. Höga byggnads-resurser
kostnader, i kombination förändrademed regler vad beträffar
räntesubventioner, bostadstillägg och fastighetsskatt har ökat
kommunernas kostnader för äldreboendet under år.senare

lägeI med knappa ekonomiska kommer behovetett resurser av
bygga de särskilda boendefonnema ställas de kravatt ut att mot

kvalitetshöj ande åtgärder medicinska och omvårdnadsmässiga- -
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Socialstyrelsen och de medicinskabl.a. påtalats experteravsom
därför imedverkat i HSU:s arbete. Det angelägetär att mansom

har behov.första hand bygger för de störstsom
på demenssjukdom haräldre, de grundVissa tex. avsom

får sannolikt sinatillsyns- och omvårdnadsbehov,mycket stora
boendet, medan andratillgodosedda inom det särskildabehov bäst

skulle kunna få sina behov tillgodo-i högre utsträckning idagän
sedda i ordinärt boende.

måttlig eller svår demens bedöms ökaAntalet individer med
till cirka år Underlagfrån cirka idag 130 000 2010.100 000 som

frågan hur andel demenspatientemapå stor somom avger svar
särskilt boende saknas.kräver

utflyttning från sjukhusen till denförväntas fortsattVidare en
framför allt vården i livetsäldreomsorgen gällerkommunala

vårdtyngden blandslutskede bl.a. innebär att omsorgstagarnasom
ytterligare skärper kraven boendet.kommer öka vilketatt

Socialstyrelsen det inte realistiskt förlita sig tillEnligt är att
del i lösningen på äldreomsorgenskraftiga avgiñshöjningar som en

På kort sikt bedöms för avgifts-fmansieringsproblem. utrymmet
mycket begränsat. främstahöjningar inom äldreomsorgen Detsom

flertalet omvårdnadstagare fortfarande harskälet till detta är att
avgiftsfinansieringeninkomster. kommerlåga Däremot automa-

in äldreomsorgen,öka fler ATP-pensionärer kommer itiskt näratt
andelen pensionärer ATP blir färre.samtidigt utansom

Inledning9.1

kommunernas kostnader för äldre-demografisk framskrivningEn av
redovisats avsnittoch handikappomsorgen resulterar tidigaresom

ökar mellan åren5.4.2 kraven på med drygt 19att procentresurser
denna ökning det beräknadeoch 2010. Om ställer1994 motman

kommunal konsumtion under planeringsperioden ochförutrymmet
behåller sin relativa andel den kommunalaäldreomsorgenantar att av

finner det uppstår mellan behov ochverksamheten ettattman gap
ligger i storleksordningen eller miljarder16 8procentresurser som

cirka miljarderkronor år 2000 och 24 12 kronor, 2010.procent,
utvecklingen har i historiskt varitDen demografiska perspektivett

kostnadsutvecklingen inomtämligen utslagsgivande för äldreomsorgen.
Ädelrefonnen emellertidGenom har betydande del sjukvårdenen av

från landstingen till kommunerna vilket påverkar relevansenförts över
framskrivningdemografisk såväl i landstingen i kom-somav en
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Landstingen och kommunerna vad gäller äldrevårdenärmunerna.
kommunicerande kärl. Den pågående strukturomvandlingen inom
sjukvården i landstingen medför kortare vårdtider och fortsattsom en
förskjutning vårdfomieröppna ställer ökademot krav på kvalifice-mer
rade medicinska insatser och omvårdnad i kommunerna. Utvecklingen
ställer ökade krav på planering vården för de äldreen gemensam av
mellan landsting och kommuner. Otillräckliga för medicinskaresurser
insatser och omvårdnad i kommunerna medför patienter riskeraratt att

för onödigautsättas till sjukhusens akutmottagningar.transporter På
motsvarande medför otillräckligasätt för medicinska insatser,resurser

för höttledsplastik och operationert.ex. för gråstarr, och rehabilitering
i den sjukvård landstingen finansierar försämrad funktionsfönnågasom
hos många gamla och ökade omvårdnadsbehov i den kommunala
sjukvården. En god planering och ändamålsenliggemensam en resurs-
allokering således förutsättningär för de samlade föratten resurserna
vård och i landsting och kommuner skall kunna användasomsorg
effektivt.

Kommittens uppdrag har varit analysera och bedöma de kravatt på
framför allt den demografiska utvecklingen i kombinationresurser som

med den medicintekniska utvecklingen kan komma ställa på häslso-att
och sjukvården under perioden fram till 2010. I uppdraget ingår att
särskilt beakta omvårdnadsarbetets betydelse för kvaliteten i sjukvår-
den.

I kapitel 8 redovisas bedömning hur den framtidaexperternas av
sjukligheten i kombination med den medicintekniska utvecklingen och
samspelet mellan kommuner och landsting kan komma påverkaatt
resursbehoven inom äldreomsorgen. Av redovisningen framgår bl.a. att
kraven på för den kommunala äldreomsorgen bedöms bli någotresurser

vadstörre följerän demografisk framskrivning. Detta gällersom av en
framför allt kostnaderna för vården i livets slutskede vårdensamt av
patienter med stroke och höftfraktur. De kommunala kostna-cancer,
dema för vården övriga patienter, exklusive vården dementa, be-av av
döms ligga i linje med, eller något under, vad följer demogra-som av en
fisk framskiivning under förutsättning i landstingenatt avsättsresurser
för avhjälpa de kapacitetsbristeratt för närvarande finns, vadsom ex.
beträffar de långa operationsköema till höft- och knäledsplastiker för
artrospatientema. Kostnaderna för demensvården kan komma ökaatt

vad följerän demografisk framskrivningmer beroendesom påav en
hur boendet för demenspatientema kan organiseras se vidare avsnitt
9.3 "Det framtida äldreboendet".

Det finns också rad andra faktorer kan komma haen att storsom
betydelse för de framtida resursanspråken inom äldreomsorgen. Hit hör
tex
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funktionsfönnåga iochhälsaäldresde stortutvecklingen av-
äldreboendetframtidadet-

servicenivåiskillnader-
ökamöjligheternaochutvecklingentekniskaden att-

effektivitetenochproduktiviteten
anhörigvårdenframtidaden-

uppgifterroll ochorganisationersfrivilliga-
avgiftsnivån.-

expertbedömningama,kompletterakapitelmed dettaSyftet är att som
livetsvården iinklusivesjukdomarde äldresutgångspunkt isintar

kommakanfaktorerövrigaanalyseröversiktligamedslutskede, somav
ochInnehållet iäldreomsorgen.inomresursanspråkenpåverkaatt

tidigarehari dagslägetkommunala äldreomsorgendenomfattningen av
avsnitt 2.7.redovisats i

ochhälsade äldresUtvecklingen9.2 av

funktionsförmåga

behovdefiniera. Detinte lättaoch serviceomvårdnadBehoven är attav
med medinte alltidupplevatycker sig överensstämmermottagarensom

frånavvikai sinkanbehov. Dettauppfattarvårdgivaren turvad ettsom
idockbehovsbedömningen liggerpåbottenuppfattning. Ianhörigas

subjektivtfunktionsförmågaochhälsauppfattningallmänhet omen -
fastställd.objektivteller

till frågandärmed återföraskanbehovsutvecklingenFrågan omom
befolkningen.ifunktionsfönnågaochmed hälsahändervad som

behovha mindrefriskare och änäldremorgondagensKommer att vara
dagens

hälsanobservationengrundläggandefrån denUtgår att somman
ochbarnhaft dethurberor påi hög gradäldre yngresomsomman

ochhälsade äldresrimliga slutsatsenden attmest varasynesvuxen
dedeteftersomförbättrasfortsätta ärfimktionsfonnåga kommer attatt

hälsoutveck-styrande förhög gradilevnadsvillkoren ärallmänna som
aktivsjukvårdenochhälso-Därtill kommerilingen attstort. genom

åldrarhögrei alltsjukdomarvissabehandlingframgångsrikoch av
behandlingenochvårdbehovenminskatill t.exbidrar att omsorg,av

rehabiliterings-ökadeVidarehöftleder.och utslitnagrå väntasstarrav
särskildaoch i deti hemmenstrokenheter,särskildaiinsatser t.ex.-

och därmeddrabbadehos dehandikappminskatmedföraboendet- ett
i äldreomsorgen.omvårdnadsbehovminskatnågotockså ett
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En förbättrad hälsa och funktionsfönnåga i pensionärskollektivet
helhet talar således för kraven på till den kommunalaattsom resurser

äldreomsorgen kommer bli lägre de denatt än motsom svarar
demografiska utvecklingen. Effekterna bedöms dock bli begränsade
eftersom det i allt väsentligt antalet 85-åringar och äldreär ökarsom
under planeringsperioden. Hälsoförbättringen under de åren20senaste
förefaller tydligare bland yngre-äldre bland äldre-äldre.änvara
Andelen 80-åringar och äldre enligt har långvarigutsagosom egen
sjukdom har varit relativt konstant 86 procent sedan 1975 och
detsamma gäller andelen sig behöva hjälpsom anser av annan person
för förflyttning utomhus procent.cirka 30

Utvecklingen förbättrad hälsa- och funktionsfönnågamot blanden
de äldre heller inte entydig. Sjukvårdenär har bidragit till männi-att ge
skor längre liv. Allt fler överlever akuta sjukdomstillstånd.ett Fler
kroniskt sjuka uppnår hög ålder. Med stigande ålder och med ökat
medicinskt kunnande ökar också risken för individ drabbasatt samma

flera allvarliga sjukdomar. Detta den s.k. medicinska paradoxen.ärav
Som tidigare redovisats avsnitt 5.2.2 har kommunernas kostnader

Ädelrefomrenför äldreomsorgen efter i utsträckning knappt 20stor
procent kommit handla vården i livets slutskede.att Vidare kanom
konstateras kostnaderna for det sista levnadsåret i kommunernaatt ökar
med stigande ålder på patienterna, vilket till del torde förklarasstor av
den nämnda medicinska paradoxen 70-75 åring avliderovan en som-
i hjärtinfarkt har mycket sällan varit patient/omvårdnadstagare ien
äldrevården. I takt med lever allt längre finns det således skälatt som
talar för kommunernas kostnader för vårdenatt i livets slutskede
kommer öka. När det gäller landstingets hälso-att och sjukvård sjunker
kostnaderna tidigare redovisats avsnitt 5.4. l för det sistasom
levnadsårdet med stigande ålder.

9.3 framtidaDet äldreboendet

flestaDe äldre 92 procent bor tidigare redovisats i vanligasom
bostäder. Det också i denna miljöär de flesta önskar bo denärsom
behöver omfattande hjälp från samhället. Flertalet bostäder harmer
idag relativt god tillgänglighet fortfarande finns vissa brister,en men

1 Eliasson Äldreomsorg,Lappalainen R Szebehly M, kvalitetssäkring
och välfárdspolitik, Välfärdsprojektets skriftserie Fakta/kunskap Nr 3 1996
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skulleälptesde avhjhissar ochbeträffarvad entretrappor,t.ex. som om
kommunalt stöd.behovetminskakunna av

åripensionärer 65000bor 87 lgenomsnittskommunen överI av
olikamellanfrån till 160varierar 30Antaleboendefonner.särskilda

boendefonnemasärskildade ärUtvecklingenkommuner. enav
sig på denutbyggnad baserarframtiden. Eninförstrategisk fråga som

kosmadsölmingarmycketiresulterarutvecklingendemografiska stora
för kommunerna. 4

år och drygt 380invånarealladrygt 24 överIdag bor procent av
Kostnadensärskilda boendet.iår detoch 80alla mellan 65procent av

år.kronorgenomsnitt till 226 000uppgår iplats perper
år ökainvånare 65antaletberäknasoch 2010 överMellan 1994 att

föroch äldre80-åringarantaletmed 000150 svararvaravpersoner,
demografisk fram-striktpersoner. En74 000ökningenhälften av

resulterar iboendetsärskildaför detkostnadernaskrivning enav
miljarderkostnad på 4,6tillplatserdrygt 20 000behovsökning en

eftersombetydligt högrekostnadernapraktiken blirkronor. I nya
byggnadskosmader, ibefintliga. Högaväsentligt dyrareplatser änär

räntesubventioner,beträffarregler vadförändrademedkombination
ökat kommunernasmomsplikt harochfastighetsskattbostadstillägg,

år.underäldreboendetförkostnader senare
behovetkommerekonomiskaknappamed attlägeI ett avresurser

påkravställas deboendefonnemasärskildadebygga motattut
omvårdnadsmässigamedicinska ochåtgärderkvalitetshöjande som--
medicinskaoch deSocialstyrelsenbl.a. påtalats experter somav

handi förstadärför angelägeti HSU:s arbete. Detmedverkat attär man
behov.harför debygger störstsom

mycketdemenssjukdom harpå grunddeäldre,Vissa t.ex. avsom
behov bästsannolikt sinaf°aromvårdnadsbehov,ochtillsyns-stora

i högremedan andraboendet,särskildadettillgodosedda inom
tillgodosedda i ordinärtfå sina behovkunnaidag skulleutsträckning än

boende.
öka frånbedömssvår demensmåttlig ellermedAntalet individer

20102. underlagNågotårtill cirka 130 000idagcirka 100 000 som ger
kräverdemenspatientemaandelhurpå frågan stor somavomsvar

beviljadevarierarredovisatstidigarefinns inte. Somsärskilt boende
mellan kommunernasåvälsärskilt boendestödinsatser i form somav

cirka 40Omkommunema.socialdistrikten inommellan attantarman
särskiltbehovisvår demensmåttlig elleralla med ärprocent avav

2 Äldrecentrum, kostnadsbomb. För-tickandeVården dementa enav -
Stockholms läns äldrekostnader 1980-2025.prevalens ochändringar av

1994:2Rapportcentrum,
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boende, handllar det total behovsökning platser12 000 ellerom en
9 fram till år 2010.procent

Vidare förväntas fortsatt utflyttning från sjukhusen till denen
kommunala äldreomsorgen gäller framför allt vården i livets slutskede

bl.a. innebär vårdtyngden bland kommeratt omsorgstagarnasom att
Öka vilket ytterligare skärper kraven på god tillgång till bostäder ien
det särskilda boendet.

9.4 Servicenivå och kvalitet

Omstruktureringen inom äldre- och handikappomsorgen har medfört
antalet vårdtagare har minskat krañigt. De idagatt får hjälp harsom

ofta mycket omfattande och komplexa behov. Vissa behov tidigaresom
samhällets tillgodose bl.a. hjälpansetts med olikaattvara ansvar -

hushållsgöromål får idag många äldre i praktiken klara älva eller-
med hjälp anhöriga. Det blir också allt vanligare de äldre vidattav
behov köper dessa tjänster fönsterputsning, städning etc. kom-av

eller privata entreprenörer.munen
Servicenivån och kostnaderna varierar tidigare redovisatssom

kraftigt mellan kommunerna. saknasDet underlag för bedömaatt om
Servicenivån generellt kan sänkas ytterligare inom för gällanderamen
lagstiftning. Däremot kan konstateras det finns många kommuneratt

har förhållandevisännu hög servicenivå där det bör finnassom etten
visst för neddragning verksamheten.utrymme Eftersom det ocksåen av
finns kommuner med eftersatta behov, inte minst vad beträffar det
medicinska omhändertagandet, det dock svårt uttala sigär att om
storleken den eventuella besparingspotentialen.

Emellertid kan konstateras alla kommuner bedrevatt om en
verksamhet i nivå med den kommun kostnadsmässigt ligger på densom
nedre kvartilgränsen skulle äldreomsorgens totala kostnader cirkavara

Å9 5 miljarder kronor lägre idag. andra sidan skulleprocent än
kostnaderna l 1 högre 6 miljarder kronor verksam-procentvara om
heten bedrevs i nivå med den kommun ligger på den kvartil-övresom

Beräkningen grundar sig pågränsen. jämförelse teoretiskten av en
beräknad standardkostnad den kostnad kommunen "borde ha" vid en
genomsnittlig servicenivå för äldreomsorgen i det statsbidrags-nya

och faktiskt redovisad kostnad. kommunerlsystemet där den redovisa-
de kostnaden för äldreomsorgen överstiger den beräknade standard-
kostnaden servicenivån ofta betydligtär högre genomsnittet förän
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faktiskadär denflertalet kommunerharmotsvaranderiket. På sätt
lägrestandardkostnadenberäknadeunderstiger denkostnaden en

genomsnittskommunen.servicenivå än

ochutvecklingentekniska9.5 Den

produktivitetenökamöjligheterna att

effektivitetenoch

produktinno-teknologiförändringar,huvudsak tvåifinnsDet typer av
införandetförstnämnda innebärprocessinnovationer. Denochvationer

pris,högrekvalitet ochbåde högreprodukt, oftast med ettnyav en
förkostnadernareduceringinnebärden andramedan sammaaven

både högre och lägretillsåledes ledateknologi kanprodukt. Ny
och handikappomsorgen.inom äldre-kostnader

möjligheternaökarutvecklingen,medicin-tekniska attDen som
framgåri kommer,och hemmenbedriva vård experter-avsomomsorg

frampå kommunernaekonomiska trycketöka detbedömningar, attnas
aktuellt medtorde det blisiktlängretill år 2010. Först en ny

minska kostnadema.kanavgörandeteknologi sättett mersom
vadtidigarehandlari äldreomsorgenEftektiviteten nämnts omsom

givenförkostnader. Inominsattafår ut enramenresurserman av
höjas ocheffektiviteten kanlångtför hurteknologi finns gränsen

behovkan sänkas ellerkostnadernamycketdärmed också hur nya
tillanvänds effektivt 100tillfredsställas. ärNär procent enresurserna

för sänkaframkomliglängreeffektiviteten intehöjning väg attenav
produktionen.utökakostnaderna eller

i Katrineholmsgenomförtsarbetstidsstudier bl.a.Systematiska som
Kommunalarbetarför-föroch inomoch Svalövs kommuner ramen

effektivise-betydandevisar det finnsbundets projekt KomAn att en
behovsbedöm-bl.a. bättreinom äldreomsorgenringspotential genom

efter detta.bemanningenningar och att anpassa
mellanförhållandettidigareproduktivitetMed nämntssommenas

tillMöjligheteroch resursinsatser.produktionsresultat prestation
omstrukture-äldrevården ligger främst i deproduktivitetsvinster inom

omsorgsforrner meddyragår pårande insatser ersättaut attsom
förändringtilli sin bidraralternativ ochbilligare tur avensom

medsjukhemsverksamheterOm traditionellakostnadsbilden. ersätts
billigare boende-växelvård ochrehabilitering, avlastning ellerökad

det gårkostnaderna kunna reducerasalternativ, bör överututan att
kvaliteten.
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Under 1990-talets första hälft har många kommuner genomfört
omfattande förändringar vad beträffar organisationen och styrfor-av

för äldreomsorgen i syfte öka effektiviteten. Ett inslagen ärmema av
skilja biståndsbedömningsfunktionen från utförandet tjänsterna.att av

Ett inslag driñenhetema självständighetär iannat att störrege
förvaltningen s.k. resultatenheter. Ytterligare inslag i dennagenom

har varit konkurrensutsätta delar äldreomsorgenattprocess av genom
bjuda in privata företag och organisationer lämna anbudatt påatt

driften. Som framgår Kommunförbundets bedömning i avsnitt 10.6av
har kommuner systematiskt konkurrensutsatt verksamheten redo-som
visat engångsbesparingar ligger i storleksordningen 5-10 procent.som

Socialstyrelsen har nyligen erfarenheternasummerat entreprena-av
der inom äldreomsorgen Socialstyrelsen, 1996. Följande slutsatser
dras med ledning litteraturstudie och jämförande studie därav en en
anhöriga fått bedöma kvaliteten i den äldreomsorg kommunernasom
respektive bedriver.entreprenörerna

Få studier tyder på kvaliteten i älptagamasatt settomsorgen, ur-
perspektiv, skulle i den entreprenaddrivna verksamhetensämrevara

Flera studier visar anbudsupphandling givit kostnadsbesparingaratt-
på kort sikt.

Det finns anledning förmoda "hot konkurrens" incita-att att om ger-
till effektiviseringar i den verksamhet bedrivs iment regi,som egen

styrkan i detta incitamentäven osäker.ärom

En sammanvägning resultaten från de två studierna tyder på attav-
likartade verksamheter kan drivas lika effektivt oavsett vem som

for driften.svarar

När det gäller den omvårdnadsintensiva sjukvården i kommunerna är
det mycket talar för det bör finnas goda möjligheterattsom att
effektivisera omvårdnadsarbetet bättre tillvara deatt tagenom
kunskaper och resultat kommer fram vårdforskningen.som ur

9.6 Anhörigas insatser

Hälsa- och funktionsfönnåga relaterad till det totala hjälpbehovet.är
Offentligt finansierad vård och tillgodose dettaär sättett attomsorg
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vårdendärs.k. informellalternativtbehov. Ett sätt är ges avomsorg
ochsläktanhöriga, vänner.grarmar,

äldretillnärståendes stödinsatserpå deindikationerfinnsDet att
åren. Om kommu-de tiohar ökat underomvårdnadsbehovmed senaste

hjälpernärståendesamverka medstödja ochförinsatser att somnernas
dockoklart. Detperiod däremotundergamla har ökat ärsina ärsamma

betydandeförnärståendedeobestridligt faktum attett om-svarar en
kvinnorgifta/sammanboendespecielltgällervårdnadsinsats och detta

kommuner-Som exempel kansjukahjälper sina nämnas attmän.som
med svår75-84 årsammanboende äldrekostnader för manennas

motsvarandeår medankronorberäknas till cirka 60 000ohälsa per
uppgå tillberäknaslikaensamboende alltkostnad för annat camanen

således bidraförstnämnda fallet skulleMakan i detkronor.180 000
000storleksordningen 120ligger iomvårdnadsinsatsmed somen

årkronor per
flerapåverkasanhörigvård i framtidenMöjligheterna till av

ochtill anhörigatillgångensarnboförhållanden,hör bl.a.faktorer. Hit
till bostadsort,till med hänsynförutsättningar hjälpanärståendesde att

beräkningarframskrivningar ochoch förmåga. Detid, villighet som
sammanboendet för de 65utvecklingenvad beträffar ärgjorts somav

skeförändringar kommermarginellaendastäldre tyderoch attatt
för blisannolikhetenUtvecklingen, därtillfram 2010. att merensam

såledesskilsmässor, kommeravlidermakendenberor änatt ena
under denkraven påbetydelse förnågon avgörandeinte haatt resurser

tidigarenågot fler kvinnorMöjligen kommerperioden.aktuella än att
det förforskaren Lars AnderssonEnligthjäp sinakunna ärmän.av

sinhustrun hjälpervanligareoch gångernärvarande mellan 3 20 att
och gångeroch mellan 2,5 13hushållsgöromålmed än tvärt omman

fysiska behovsin medhustrun hjälpervanligare tvärtom.änatt man
närstående kan vidare konstaterastillgängligheten tillbeträffarVad

vända sig tillhar fler anhörigai allmänhetdagens äldre änattatt
ochhar fler bamberoende degenerationer, bl.a.tidigare att egna

eftersomkommer snabbtutvecklingsyskon i livet. Denna avtaattnu
ochskedde under 1960-framför allt denurbaniseringsprocessen, som
harmedelåldersmånga dagenstalen, har lett till1970 att personerav

släkt och på hemorten.kommit skiljas från föräldrar, vänneratt
bland devårdtyngdenhemvården byggs kommertakt medI utatt

vårdgivareanhörigaöka. stödet tillvårdas i hemmen Huratt somsom
inmåstetiden viktig frågautvecklaskommer vägasäröveratt somen

Somde framtida resursbehoven.bedömningeni den samlade av

3 Slrukturkosmads-mellan kommunerna,1993:53, KosmadsugjämningSOU
utredningen
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framgår vad redovisats beträffande kostnaderna förav som ovan
sammanboende respektive ensamboende de anhöriga försvarar en
mycket andel omsorgskostnadema för de äldrestor redan idag. Omav
anhöriga upplever de i ökande grad f°ar för orimligaatt ta ansvaret
omsorgsbördor kommer de inte längre kunna, vilja eller orka ställaatt

Ädelutvärderingför sin Enligt Socialstyrelsensnästa. handlar dettaupp
förtroendefråga mått i vårt samhälle. I regeringensstoraom en av

budgetproposition för 1997 föreslås tidsbegränsat 1 år statligtett
utvecklings- och Stimulansbidrag för utveckla metoder och formeratt
för stöd till anhöriga.

I sammanhanget bör påpekas utvecklingen ökade anhörigin-att mot
inom äldrevården går stick i befolkningenssatser attityder istäv mot

Årfråga bäst lämpad sköta äldreomsorgen. 1986attom vem som anses
Åransåg 10,6 familjen och anhöriga bäst lämpad.procent att 1992var

hade denna andel procentfsjunkit till 4,6

9.7 Frivilliga organisationers roll och
uppgifter

Under år har frivilliga organisationers insatser kommit dis-senare att
kuteras komplement till offentligt finansierad vårdett ochsom omsorg.
En del frivilliginsatser återgång till gångna tidersatt ärmenar en
välgörenhet medan andra möjlighet för de berörs fåattser en som
komma på promenad, få sällskap till sjukhusetut eller dela koppen
kañe med någon. Att den deltar i frivilligt arbete ocksåvara som ger en
känsla behövd.attav vara

Frivillig verksamhet inom vård och har tradition haftomsorg av en
relativt begränsad omfattning i Sverige den har varit ochäven ärom
långt ifrån betydelselös. Inom för Socialtj änstkommitténs arbeteramen
genomfördes översiktlig undersökning det frivilliga socialaen av
arbetet. Iundersökningen uppskattar mellan 6 och 8att procentman av
svenskarna i åldern 16-74 år sig frivilliga socialaägnar hjälpinsatser.

Pensionärsorganisationema bedriver Väntjänst många håll i
landet och vidare har övertagit driften antal dagcentraler.ettman av
Röda Korset, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH,
HSB och andra bostadsföretag har utvecklat grannskapsservice i olika
former i landet.runt om

4 Svallfors Stefan, Klass, kön och vâlfårdsstatlig integration: attityderom
till välfärdspolitiken,Välfárdsprojektets skriñserie, 3 1996nr
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Även äldre- ochinomfrivilliginsatsematalar fördet attmestaom
begränsade tillkommerframledeshandikappomsorgen även att vara

inte kanhållframhålls från mångasåoch innehåll,omfattning att man
framförmånga vitala årrelativtpensionärer harallt flerbortse från att

fylla denna tidgällande. Attsigbörjarålderskrämpomasig innan göra
ökadbidra tillför mångasysselsättning kansjälvvaldmed viktig en

ekonomiskaskälockså andrafinns därförlivskvalitet. Det än rent som
offentlig och ideellmellansamverkanutveckla formerna förförtalar att

139huvudbetänkande SOU 1994:Socialtjänstkommitténssektor. I
skallorganisationerfrivilligastöd tillsocialtjänstensföreslås att

utökas.

inomfinansierade insatserPrivat9.8

äldreomsorgen

finansi-regleras,idag bådeäldreomsorgformerMånga de somavav
initiativ från fn-i olikahar sittdrivs offentligtoch ursprungeras

hämtades iålderdomshemmenförvilligorganisationer. Modellen stor
detta rikaåldersskröpliga förehonteux därfrån s.k.utsträckning pauvre

form vård.och rudimentärfå både husrumkimde av
fönnårintedär samhälletslägeI att motett svara uppresurer

talarfinns det mycketoch önskemål,befolkningens behov, krav som
omfattningbjudas i ökadkommeromsorgstjänsterför privata utattatt

fönster, skottarföretagIdag finns detpå marknaden. snöputsarsom
nonnalttidigareäldre tjänsterstädar betalningoch settmot som-

traditionella hem-läge där denkommunen. Iskulle ha ettgetts av
bort till förmån förprioriteraskommit och kommertjänsten allt mer
anledningfinns detkvalificerade omvårdnadsinsatser, att tro attmer

kommerhemtj änstinsatsermarknaden för enklareden privata att ex-
pandera.

delvisuppstår två problemutvecklingSom följd denna somen av
blir oj fördeladvårdenhandlarhänger Det attomsamman. ena

pensionärskollektivet.inkomstskillnadema i Detpå grund de storaav
konkurrerar medseriösa företagarehar medandra göra attatt som

för hårdverksammhet" kommerdet självpotentiell "gör utsättasatt
från mindre nogräknadekonkurrens entreprenörer.
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Ett komma till med problemensätt vidta åtgärderatt rätta är att som
det möjligt för de har behovgör sådana tjänster kunnaattsom av

efterfråga dem på traditionellt finansiera dematt medsättgenom
skattemedel. På tid har det också förts fram alternativa ochsenare mer
politiskt kontroversiella förslag i debatten vård- ochom omsorgens
finansiering. Många dessa alternativ handlar dels stärkaattav om
betalningsförmågan i efterfrågeledet, någont.ex. typgenom av
kompletteringscheck, dels skapa incitament för omvandla obeskatta-att
de tjänster till beskattade bland entreprenörerna.

9.9 Utrymmet för ökaden

avgiftsfinansiering

Kommunernas avgifter för äldre- ochrätt handikappomsorgatt ta ut
reglereras i socialtjänstlagen SoL, lagen stöd och service till vissaom
funktionshindrade LSS och hälso- och sjukvårdslagen HSL. De
insatser beviljas enligt LSS i princip avgiftsfria. vårdär För enligtsom
HSL får kommunerna avgifter, dock inte får inkomst-ta ut som vara
differentierade. Avgifterna enligt SoL och HSL får tillsammans inte

den enskilde förbehållsstörre än tillräckligaatt medel för sinavara
personliga behov.

Avgiftemas andel de totala kostnaderna för äldre- och handi-av
kappomsorgen 6 år 1992 och cirka 8 underprocent 1993var procent
och 1994. Enligt Socialstyrelsen finns det flera skäl att anta att
kommunerna kommer försöka höja avgifterna ytterligare.att Detta
beror främst på följ ande:

Höjda avgifter för kommunernaär minskasätt sinaett nettokost-att-
nader. Inom för Aktiv uppföljning kunde Socialstyrelsenramen
konstatera höjda avgifter den främstaatt sparstrategin i kom-var

i Stockholms län under 1994.munema

Genom bl.a. ATP-refonnen kommer pensionäremas inkomster att-
öka efter hand. Pensionärema i åldern 65-69 har 50över procent
högre inkomster pensionärerna i åldernän 80-89 år.

På kort sikt bedöms dock för avgiftshöjningar inomutrymmet
äldreomsorgen mycket begränsat. Det främsta skälet till dettasom är

flertalet omvårdnadstagare fortfarandeatt har låga inkomster. För
inkomsttagare har äldreomsorg ligger inkomsterna klart undersom
genomsnittet för samtliga äldre 83 600 jämfört med 121 400. 70
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boendet hade 1994i det särskildaäldreomsorgstagamaprocent av
marginal-månad.Vidarekronor500understeg 7 ärinkomst persomen

bostadstillägget i flertaletoch BTPskattesystemeffekterna av
inkomsttaxeradpensionärer medförkommuner 90över procent en

nedtrappningenpåberor delsmånad. Dettakronortill 9 000 attperupp
till drygtleder 50för pensionärergrundavdragetsärskildadetav

minskas med 40dels BTPmarginalskatt, procentattprocent av
pensionstillskott. Förfolkpensionöverstigerinkomster +som

går såledesmånaden i inkomstihar kronorpensionärer l 000 mersom
kronor ochminskar med 400Bostadstilläggetskatt.kronor till520

medkommunför pensionären. Iåterstår endast kronorsåledes 80 enen
till avgiften förkronor dessa 80går 50-60inkomstrelaterad taxa av

hemtjänsten.

äldreomsorgenavgifternauppföljningSocialstyrelsens inomav

ochtaxekonstruktionbestämmasjälvafrihetKommunernas att
Social-mellan kommunerna.till olikheteravgiftsnivåer har lett stora

styrelsen5 inom äldreom-avgiñemasin uppföljningkonstaterar i av
hänsyngårentydigtutvecklingen taxessystem tarmotatt somsorgen

ovanligare ochblir alltEnhetstaxorenskildes inkomst.till den
Även förekomstenalla kommuner.iförekommer endast 5 procent av

minskar. dag har 70insatsrelaterade I nästan procenttaxorrent avav
inkomstrelateradeinsats- ochkombinationkommuneralla taxor.aven

till insatsensi förhållandefastställs bådeavgifternabetyderDet att
inkluderar i regelinkomster. Taxanenskildesomfattning och den

inköp.städning, ochoch serviceinsatserpersonlig omvårdnad tvättsom
Även ingå.rehabilitering brukarhemsjukvård och

serviceinsatser. sådanasärskild för IharVissa kommuner taxaen
månad,avgiftenskilde få betalakan denkommuner separat perper

städning,för serviceinsatsereller tillfälletimme tvätt,t.ex.somper
finns ocksåövriga ärenden.dagligvaruinköp och Detfönsterputs,

hänvisarserviceinsatser ocherbjuder vissakommuner inte somsom
tillhjälp med städningbehöverenbart att egensompersoner

anlita privata städñrmor.bekostnad
tillämpas oftastsärskilda boendefonnerheldygnsomsorg iFör en

för kosten och inkomst-hyresdel, avgiftavgift uppdelad på enen en
vård ochrelaterad avgift för omsorg.

5Äldreomsorgens Socialstyrelsen följer och utvärderaravgifter, upp
1996:6
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De resultat redovisas i Socialstyrelsens uppföljningsom av
avgiftema visar på skillnader i flera olika avseenden.stora

Skillnaderna i avgift kommunerna ökar i takt med allt flerinom att-
kommuner går till hänsyn till både inkomst ochöver taxor tarsom
insatsemas omfattning.

Skillnaderna i avgift mellan kommunerna för dem harär störst som-
höga inkomster. Reglerna förbehållsbelopp och jämkningom
tillämpas också mycket olika i kommunerna.

Det finns också skillnader i vad den enskilde betalar i avgift för-
hälso- och sjukvård beror på landstinget eller kommunernasom om

för insatserna.svarar

Socialstyrelsen lyfter också fram antal problem förenade medett ärsom
äldreomsorgens avgifter. Bland påpekasannat att

avgifterna i flertalet kommuner abonnemang på service,ettses som-
vilket betyder avgiften inte direkt kopplad till den hjälpäratt som

faktiskt erhåller under månaden person en

det saknas entydig definition vad med begreppeten av som anses-
självkostnad

40 kommunernanärmare saknar förbehållsbelopp förprocent av-
med hjälp i ordinärt boendepersoner

möjligheten flytta till modernt särskilt boende elleratt ettav en-
modern bostad idag begränsas hyresgränsen för bostads-attav
tillägg går vid hyra på 4 000 kronor månaden per

skillnadernaDe i avgiftssystem mellan kommunerna, destora stora
marginaleffektema och de små möjligheterna öka avgiftsfmansie-att
ringen talar enligt Socialstyrelsen för andra långsiktiga lösningar föratt

klara äldreomsorgens finansiering behöveratt övervägas.
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Landstingens och10

kommunernas planer inför

2000-talet

Innehållet i Under perioden har landstingenkorthet: 1992- 1995
minskat sina kostnader med realt perioden5 För 1996-procent.
1998 räknar landstingen med behöva reducera sin kostnads-att
volym med ytterligare dvs. år.7,5 2,5procent, procent per
Landstingsförbundet bedömer besparingskraven i landstingenatt
fram till sekelskiftet uppgår till drygt 9 procent.

Planerna tänkta realiseras fortsatt hushållnings-är att genom
arbete och strukturförändringar. Enligt Landstingsförbundet kom-

landstingen få svårt genomföra förändringarplaneradeatt attmer
det går kvaliteten i hälso- och sjukvården. Blandutan överatt ut

denna bakgrund Landstingsförbundet lands-annat mot attanser
tingen behöver tillföras i form statsbidragshöjningresurser av en

statsbidragen därefter räknas i takt med tillväxten isamt att upp
skatteunderlaget.

Enligt Kommunförbundets bedömning från våren måste1996
kommunernas utgifter minska med cirka 2 år fram tillprocent per
år för kommunerna1999 skall uppnå balans i ekonomin.att
Samtidigt beräknas behoven kommunala tjänster öka med cirkaav
1 år under den aktuella perioden. Sammantagetprocent per ger
detta mellan behov och på 3ett närmare procentgap resurser per
år. Detta kan enligt Kommunförbundet, teoretiskt slutas medgap,
hjälp höjda avgifter, höjd kommunalskatt sänkt kvalitet/service,av
minskade kostnader ökad effektivitet/produktivitet samtgenom en
höjda statsbidrag.

Kommunförbundet bedömer antalet anställda i kommunernaatt
behöver minska med cirka 30 000 fram till 1999 för attpersoner
kommunerna skall uppnå balans i ekonomin. Kommunerna
planerar för personalminskning på cirka 12 för000en personer
åren och1996 1997. beräknadeDen personalminslmingen för vård
och under de båda åren uppgår till drygt 3 000omsorg personer.

Kommunförbundets samlade bedömning endast be-är att en
gränsad del mellan behov och möjligt slutagapet är attav resurser
fram till 2000 bättre hushållning med befintligagenom resurser
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ytterligaretillförskommunernanödvändigtdet därföroch är attatt
börtill kommunernastatsbidragenVidare attansesresurser.

demografiska förändringarhänsyn till hurårligen medräknas upp
verksamhet.kommunernaspåverkar

Inledning10.1

realakommunsektomsberäknasi kapitel 4redovisatsSom tidigare
1994-2000under periodencirkaminska med 6 procentattresurser

i frågabedömningKommunförbundetsbascenario.utredningensenligt
medisekelskiftetfram tillresursutvecklingen överensstämmer stortom

pessimistisknågotLandstingsförbundetbasscenariot medan gör meren
frånbedömningLandstingsförbundetsbedömning. Enligt senaste

från majintäktsutvecklingenbedömdatidigaredär denseptember 1996,
nivå försänkttaxeringsutfallet och1995korrigerats för1996 en

landstingensåren,kommandeunder deskatteinkomstema antas att
fram till årmed 9,5behöver reduceraskostnadsvolym närmare procent

denolika antagandenredovisats det inteSom tidigare2000. är sam-om
Landstingsförbundets be-skiljerutvecklingenhällsekonomiska som

iSkillnaden berorfråga utfallet.basscenariot idömning från om
special-nivån på debedömningar beträffandehuvudsak på olika

ochförändrade lönereffekternastatsbidragendestinerade samt av
priser tiden.över

ekonominuppnå balans ioch landstingen skallkommunernaFör att
uppgiftenkommunsektom införrespektive år står20001999 att

och kommunernasintäkterna. Landstingenssina kostnader motanpassa
Vidarei följ ande avsnitt.klara uppgift redovisasplaner för dennaatt

landstingenLandstingsförbundet hurbedömningredovisas omen av
och hur dettaekonomiska restriktionenaklara dekommer mötaattatt

och sjukvården.kommer påverka hälso-att
för de kommandeårligen ekonomisk planLandstingen upprättar en

utvecklingen löner ochantagandenåren. Planering byggertre avom
LandstingsförbundetsSom underlag används bl.a.skatteunderlag m.m.

tillgängligafinnsnämnda variabler. planerför De nusomprognoser
och periodenfall i slutet 1995har i de flesta upprättats avserav

landstingensoch har redovisningenåren 1999 20001996-1998. För av
Landstingsförbun-med bedömningplaner därför kompletterats en av

det.
redovisningsamladgäller kommunerna saknasNär det aven

det år då kommunenasträcker sig fram till 1999aktuella planer som
angåendeekonomisk balans. finnsskall uppnå Däremot rapporten
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1996.kommunernas ekonomiska läge från februari I rapporten
redovisas Kommunförbundets bedömning hur kommunernas utgifterav
måste minska fram till år 1999 vilka planer kommunerna har församt
budgetåret och på några1996 punkter också för 1997.

10.2 Landstingens planer

10.2.1 Förändringen landstingens kostnadsvolymav

Landstingens kostnadsvolym har minskat med cirka 5 realtprocent
under perioden 1992- exklusive1995, effekterna genomfördaav
huvudmarmaskapsförändringar, vilket minskning medmotsvarar en
cirka år.1,3 Trots detta redovisade de flesta landstingprocent ettper
underskott för åren och1994 1995. landstingenFör totalt uppgick
underskottet till cirka miljarder6 kronor år 1994 och till cirka 4
miljarder kronor år 1995.

Under perioden 1996-1998 räknar landstingen med behövaatt
reducera sin kostnadsvolym med ytterligare 7,5 eller med 2,5procent,

år, för uppnå sina resultatmål. De årliga besparingarnaprocent attper
planeras för de kommande åren således ungefär dubbelt såärtresom

besparingarna årenunder 1992-1995.stora som
figurI 10.1 redovisas dels den planerade neddragningen för enskilda

landsting under perioden 1996-1998, dels den faktiska volymneddrag-
ningen under de åren.senaste tre

l Kommunernas ekonomiska läge Februari 1996. Svenska Kommunför--
bundet.
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Figur 10.1 Förändring landstingens kostnadsvolym 1993-1995 respektiveav
1996-1998 Procent. Genomsnitt årper

2

ABTCKZPSMPCODEYRWXFMULSNHG
Län

1993-95 1996-98

Större volymminskningar 1997än väntat

Nya uppgifter från landstingen visar besparingarna under 1996att
beräknas bli två istället för de landstingen tidigaretre procent som
planerat för. Enligt Landstingsförbundet torde skillnaden bero på att
effekten beslutade åtgärder sannolikt har överskattats samt attav
åtgärderna inte hunnit genomföras i den takt förutsatts. Därmedsom
uppstår inte helårseffekter förrän 1997, vilket också bekräftas attav
landstingen neddragning under 1997 tidigare.större ännu anger en
Kostnadsvolymen beräknas enligt de uppgiñema minskasenaste att
med cirka 3 under 1997.procent

Med sådan utveckling skulle besparingsbehovet under periodenen
1998-2000 successivt bli mindre. Det sannolika dock, enligt Lands-är
tingsförbundet, effekterna planerade besparingar fort-att ävenav
sättningsvis kommer i tiden vad planerats och volym-än attsenare som
neddragningen därmed blir något jämnare åren, figur 10.2.över se
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Årliga kostnadsvolym 1990-2000Figur 10.2 förändringar landstingensav
Procent

4 I I I I I I I I I I I1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
E ELandstingsförbundet Landstingensplaner

slutsats Landstingsförbundet drar med ledning deDen som av nya
uppgifterna överenskommelsen mellan regeringen och kommun-är att
och landstingsförbunden inte kommer få den effekt på landstingensatt
besparingsplaner tidigare i Landstingsförbundetsförutsattessom

rapportzekonomiska från maj 1996.

för utvecklingen antalet anställda10.2.2 Prognos av
under perioden 1996-2000

redovisas hurI figur 10.3 antalet anställda i landstingen har utvecklats
under perioden hur antalet anställda kan komma1993-1995 samt att
utvecklas fram till sekelskiftet förändringenden procentuellaom av
antalet anställda blir densamma förändringenden procentuellasom av
kostnadsvolymen. Antalet anställda under perioden 1993-1996som
kommer ha övergått till kommunerna i samband med verksamhets-att
överföringar beräknas till cirka Antalet anställda andra43 000. som av
orsaker har slutat eller beräknas sluta framöver framgår de gråav
staplarna i figur staplarna i figuren visar hur många10.3. De svarta

2Landstingens ekonomi LandstingsförbundetMaj 1996.-
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skulle ha slutat under perioden 1993- 995 personalminskning-lsom om
varit proportionell den minskade kostnadsvolymen. Förmoten

perioden 1996-2000 visar de staplarna i figuren hur antaletsvarta
anställda i landstingen kommer förändras sysselsätmingsutveck-att om
lingen följer utvecklingen kostnadsvolymen. Av figuren kan utläsasav

utvecklingen under perioden 1993-1995 tyder sådantatt att ett
antagande sannolikt underskattar neddragningen antalet anställda.av

Landstingsförbundets räkneexempel vad utvecklingenavser av
antalet anställda under perioden 1996-2000 resulterar i totalen
personalminskning på cirka 25 000 personer.

Figur 10.3 Förändringen antalet anställda i landstingen 1993-2000av

-10 000

-15 000

20 I l l I I I I I I l I
19% 1991 1992 1993 1994 19% 19% 1997 1996 19% 2000

E Överföring verksamhetav
Övrigt

I Kostnadsvolym

10.3 Landstingsförbundets bedömning av

effekterna landstingens planerav

Landstingsförbundet har ombetts inkomma med bedömningatt en av
hur landstingen kan förmodas klara ökade resursanspråk inommötaatt
hälso- och sjukvården och samtidigt uppnå balans i ekonomi år 2000.
Landstingsförbundets redovisas i det följande. Bedömningamasvar
sker bl.a. med utgångspunkt från erfarenheterna de årenssenasteav
utveckling.
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Hush ållningsarbetet under 990-talets första hälft1

Hushållningsarbetet under perioden har inneburit1990-1995 att
sjukvårdens produktion ökat med i huvudsak bibehållen kvalitet trots

det skett real minskning landstingens varje efteratt en av resurser
1991. alla avseenden skiljer sigl utvecklingen under dennanära nog
period från 1980-talet, då inom den svenska hälso- ochresurserna
sjukvården ökade varje år.

Mot denna bakgrund konstaterar Landstingsförbundet erfaren-att
hetema minska hälso- och sjukvårdens kostnader kvalitetatt utan attav
och tillgänglighet försämras begränsade. Vidare påpekasännu är att
orsakerna till produktivitetsölcningen under 990-talets första hälft inte

tillräckligt analyserade. Enligt Landstingsförbundet det rimligtär är att
det inte handlar enda förklaringsfaktor, detanta att ärutan attom en en

kombinationen olika åtgärder bidragit till resultatet.av som
Landstingsförbundet det i huvudsak går härledaatt attmenar

forändringsarbetets resultat till aktiviteter inom främst övergripan-tre,
de, områden:

I början 1990-talet betonades ledarskapets betydelse. Vidareav
uttalades förväntningar samlat för såväl medicinskaettom ansvar

ekonomiska beslut och resultat- blandsynsätt,ett annatsom som
fick stöd den så kallade cheföverläkarreforrnen chöl. Dettagenom
innebar också den medicinska professionen tydligare tidigareatt än
involverades i och gjordes ansvarig för hushållningsarbetet.

Parallellt med hushållningsarbetet löpte administrativt förnyelse-ett
arbete i syfte effektivisera organisationerna. Till denna delatt av
fömylesearbetet hörde bl.a. ansträngningama tydligareatt genom
roller, beställar- utförarroller, skapa förutsättningar fört.ex. en
konstruktiv dialog prestationer i relation till kostnader.om

Vidare tillkom incitamentstrulmirer mycket kraftfullt sättettsom
Ävenpremierade ökad produktion. landsting inte förändradeen som

sina ekonomiska fokuserade diskussionen på resultat ochstyrsystem
produktivitetsutveckling. Några landsting arbetade aktivt med att
konkurrensutsätta delar verksamheten.av

Ibörjan l990-talet inleddes genomgripande och tydligareettav mer
målinriktat förändringsarbete vad hälso- och sjukvårdensavser
strukturer. Genom utnyttja medicinsk teknologi ochatt ny genom
introduktionen behandlingsfonner kom övergång frånav nya en
slutna till vårdfonner underlättats. Vårdtidemaöppna inomatt
slutenvården förkortades. Strukturförändringarn ledde till vård-att
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korttidsvården minskade medplatserna inom den somatiska nära
årenplatser under 1990-1995.9 000

det vårdplatser. Mellan 1994 ochslutet år 1995 farms 26 848I av
korttidsvård medminskade antalet platser för medicinsk 5,61995

År farmsoch för kirurgisk korttidsvård med 9 1995procent.procent
psykiatriska vården, minskningdet vårdplatser inom den8 372 en

från året innan med 14,5 procent.

direkt efter l990-taletsdel den utveckling skedde årenEn av som
Ädelreforrnen och till debörjan kan härledas till effekterna av

kom gälla för klinisktändrade ansvarsförhållanden attsom
psykiatrin.färdigbehandlade patienter inom

välja vårdgivareårens diskussion patientensDe rätt attsenaste om
väntetider har lett till arbetet föroch den offentliga debatten attom

nå effektivare vårdorganisationer har stimulerats. Landstingensatt
patienternaöverenskommelser vidgade valmöjligheter för inomom

utveckling. Likasåoch mellan landstingen har bidragit till denna har
sjukvårdshuvudmärmenöverenskommelsema mellan ochstaten om

inverkan. Enden så kallade vårdgarantin haft samma samman-
från uppföljningama fyra år med årsfattande 1992rapport av

nationella vårdgaranti kommer publiceras under hösten 1996.att

Även husläkarreforrnen fokuserade på frågan tillgänglighet ochom
väntetider. Husläkarrefomiens tillgänglighetsregler har sedemera i

utveckladedelar överförts till den vårdgarantin.stora

många avseenden fortsätter den beskrivna förändringsaktivite-I ovan
I andra avseenden förtsårks den.ten.

Pågående strukturförändrin gar

svenska hälso- och sjukvårdenDen genomgår för närvarande stora
strukturella förändringar. Hälso- och sjukvårdens alla organisatoriska
delar berörs. Exempel på sådana förändringar bl.a.är att gemensamma
klinikledningar tvåmellan eller flera sjukhus etableras och två elleratt
flera sjukhus kan få ledning sjukhusen ligger itrots atten gemensam
olika landsting. Exempel på det finns bland NU-annatsenare genom

NÄLsjukhuset och Uddevalla sjukhus och SiSiS Mölndals sjukhus,
ÖstraSahlgrenska sjukhuset och sjukhuset.
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På 30 platser i landet pågår olika fomier samverkan mellanöver av
sjukhusen. två SkåneI regioner, och Västsverige, huvud-ändras även
marmaskapet för hälso- och sjukvården.

verksamhetsmässiga förändringarnaDe fortskrider i form kortareav
vårdtider och fler insatser i vårdformer. Av de 21,4görsatt öppna
miljoner läkarbesök ordes skedde1995 miljoner i primär-11,2som
vården, miljoner10,9 avsåg allmänmedicin. gjordesAv dessa 1,6varav
miljoner besök hos privata husläkare. Därtill kommer miljoner4,7
besök hos privata läkare husläkare.ärsom

Antalet läkarbesök inom allmänmedicin ökade mellan åren 1994
och 1995 med 2,5 medan läkarbesöken inom läns- ochprocent,
regionsjukvården minskade med 2,1 Primärvården har därmedprocent.
haft fortsatt utveckling innebär dess centrala roll inom hälso-atten som
och sjukvårdssystemet förstärkts.

Denna utveckling kommer också till uttryck i pågående struktur-
förändringar alla, i olika grad, förutsätter aktivareänsom om en
samverkan mellan sjukhusen och primärvården. fallI vissa innebär
utvecklingen primärvården helt de uppgifter tidigareövertaratt som
legat inom sjukhusens organisation.

En genomgående tendens i det pågående hushållningsarbetet är
betoningen på verksamhetsutveckling med focus på kvaliteten.en
Socialstyrelsens och sjukvårdshuvudmännens arbete med åstad-att
komma fungerande kvalitetsregister liksom Socialstyrelsen intensifiera-
de arbete med kunskapsunderlag SOTA State of theatt presentera -
Art dokument stöd for denna utveckling. Uppbyggnadenär ett av en-
medicinsk faktadatabas MARS Medical Access and Result System-

inom Socialstyrelsens ansvarsområde också viktigt led iär göraett att-
den samlade kunskapen tillgänglig.

Genom tillsynslag och förändringar i HSL skärps kraven moten ny
vårdgivama vilket också bidrar till underlätta det systematiskaatt
utvecklingsarbetet

.

Risk för försämrin gar

slutetI 1995 och början 1996 redovisades de första negativaav av
konsekvenserna de resursneddragningar skett inom hälso- ochav som
sjukvården under år. LandstingsförbundetsI mätning vänte-senare av
tider inom de områden omfattas den s.k. vårdgarantin, redovisassom av
något längre väntetider inom flera vårdgarantiområden vid årskiftet
1995/96 garantin infördes 1991/92. Till vissän del kan dennär
försämrade situationen förklaras den sjuksköterskestrejk pågickav som
under slutet år 1995 och början 1996. Det finns dock teckenav av

tyder på allmän produktivitetsförsämring under 1995.som en
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Inom vissa vårdgarantiområdena, höft- och knäledsplastikt.exav
och ljumskbråckoperationer, finns det risk för tillgänglighetenatt
försämrats på sådant kanväntetidema inte återställas tillsättett att
1993/94 års nivå extraordinära insatser. Sådana insatser för-utan
bereds, de för närvarande kända hösten 1996 inteär ärmen som
tillräckliga för återställa situationen till vad den under och1993att var
1994.

ÄdeluppföljningFlera inom för Socialstyrelsensrapporter ramen
har indikerat brister i landstingens medicinska insatser inom den
kommunla äldrevården och del kvalitetenväxande i omvård-att en av
naden blir beroende patienternas och anhörigas förmågade göraattav
omfattande insatser. finns således anledning det iDet dagslägettro att
successivt sker försämringar i möjligheterna upprätthålla kvalitetenatt
i vården, effekterna svårmätbara.även ännu ärom

sammanhanget finns det ocksåI anledning erinra Priorite-att om
ringsutredningens3 bedömning vika risker omfattande hushåll-ettav
ningsarbete medför.

"De organisatoriska förändringarårens och införandesenaste av
medför kraftfull stimulans för ökad produktivitet,styrsystemnya

effektiviseringar, rationaliseringar, lyhördhet för patienternasstörre
önskemål och ökade möjligheter få dem tillgodosedda. Samtidigtatt

detta kommer till godo kan det skapapatientgrupperstorasom
beteenden påverkar kanpåprioriteringar intesättettsom som anses

önskvärt. Medan och fåttvissa patienter patientgruppervara en
bättre tillgång till sjukvård anpassad till deras önskemål,ärsom
riskerar andra, särskilt försämring. Dessasvaga grupper, en grupper
saknar fall förutsättningarmånga de möjligheter tilli utnyttjaatt
förbättringar ökad valfrihet erbjuder".sin situationav som

Landstingens planer konsekvenser och möjligheter-

Landstingsförbundet konstaterar landstingens planer, innan detatt
definitiva taxeringsutfallet för år 1995 föreligger, innebär kost-
nadsreduceringar ytterligare cirka 9 fram till sekelskiftet,procentom

de 5 redan genomförts under 1990-talets förstautöver procent som
hälft. tidensDen utveckling under 1996 har enligt Landstings-senaste
förbundet medfört det ekonomiska för landstingenatt utrymmet
försämrats ytterligare.

Potentialen åstadkomma kostnadsreduceringar, kva-att utan att
liteten påverkas negativt, ligger i konsekvent utnyttja kunskapatt om

3sou 1995:5, Vårdens svåra val.
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strukturema,de kostnadseffektiva behandlingsmetodema ochmest
infonna-tillgodogöra sig kostnadsreducerande teknologi, förbättrany

hälso- ochtionsförsörjningen i utveckla samverkan inomsamt att
sjukvården, mellan landstingens och kommunernas hälso- ocht.ex.
sjukvård. åtgärder förutsätter hälso- och sjukvårdsperso-Alla dessa

tidskrävande irnplemen-nalens och involvering och är omengagemang
framgångsrik.teringen skall vara

Även det finns teoretiskt möjlighet till fortsatta kostnads-om en
reduceringar bedömer Landstingsförbundet det inte rimligtär att troatt

stårdessa går realisera under den tidsperiod till förfogandeatt att som
särskildainnan landstingens ekonomi skall i balans. Genom devara

överenskommelser träffats mellan och landstingen respek-statensom
ochtive kommunerna angående sysselsättningen under åren 1997 1998

försvåras förverkliga landstingens planer, vadmöjligheterna att avser
neddragningen kostnaderna.av

halvårLandstingsförbundets uppfattning det bara drygtär att ett
tillefter det landstingen fastställt sina planer finns anledningatt en mer

pessimistisk på möjligheterna de kostnadsreduce-åstadkommaattsyn
ringar balanskravet kräver. samlad bedömning landstingensEnsom av
planer i dagsläget vid handen dessa förutsätter närmastattger en
orimlig följsamhet de antaganden intäkter och kostnadnader,mot om
beräknade effekter strukturförändringar gjorts för deattav m.m. som
ekonomiska mål planerna skall kunna förverkligas.som anger,

Det heller inte enbart fråga tid. Enligt Landstings-anses vara om en
förbundet kommer landstingen svårt genomföra planerade för-att att
ändringar i vårdens struktur totalkvaliteten patienter-utan att gentemot

försämras. bedömningenI framhålls tillgängligheten, såvälattna
geografiskt vad väntetider, kommer förändras.attsom avser

Vidare påtalas vissa strukturförändringar, för nå fullatt att
ekonomisk effekt, också förutsätter patienterna till denatt styrs mest
kostnadseffektiva vårdnivån.

Behov för kompetens, forskning ochinvesteringar iresurserav
utveckling

strukturförändringarna inomFör hälso- och sjukvården skallatt vara
genomförbara krävs investeringar i bland kompetens. Istora annat
primärvården investeringsbehoven betydligt de förär större än som
närvarande planeras. De förändringar planeras vad beträffarsom
sjukhussüulcturen kommer, oaktat detta, sannolikt ändåatt gynna en
förstärkning den medicinska kompetensen attav genom resurserna
koncentreras.
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och sjukvårdensHälso- utveckling kräver det finnsatt utrymmeett
for forskriings- och utvecklingsarbete, kontinuerlig kompetensutveck-
ling och systematiskt kvalitetsarbete. krav på effektivtDeett ett
resursutnyttjande återfinns i landstingens planer innebär attsom

för verksamhet det direkta patientarbetet kommeränutrymmet annan
minska. På kort sikt kan det produktiviteten. Varaktigt finnsatt gynna

det emellertid risk för situation där inte tillräckligt tid fören ges
utvecklingsarbete kompetensen och möjligheternaattsamt tunnas ut att
till långsiktigt effektiv hälso- och sjukvård försämras. Om landsting-en

planer genomförs innebär det också hälso- sjukvårds-ochattens
blir allt känsligare vad framtida rekryteringsmöjlighetersystemet avser

utbildad personal. En hög nivå på grundutbildningama ochav
möjligheter till kontinuerlig rekrytering människor viktigaären av unga
inslag för personalplaneringen inom vården.

Vårdutbudet

Riksdagen har uttalat sjukvårdshuvudmännen bör planeraatt
verksamheten så det inom varje landsting finns tillgång tillatt ett
varierat vårdutbud med såväl offentliga privata vårdgivare. Medsom
gällande ekonomiska restriktioner det svårt det finnsär att att ett ut-se

för finansiera de övergångskostnader följeratt attrymme som av
etablera vårdgivare. kan i sinDetta innebära landstingen kantur attnya
tvingas föredra verksamheter i regi, på grund kortsiktigaegen av
bespamingsskäl, verksamhet bedrivs i andra associa-även om en som
tionsforrner offentlig skulle kunna leda till lägre kostnader. Kost-än
naderna för nytillkommen privat vårdverksarnhet med offentlig
finansiering har hittills blivit lägre vad prognosticerats,än som men
ändå lett till ökade totalkostnader.sammantaget

Behov ytterligareav resurser

Enligt Landstingsförbundet tyder det det framgångsrikamesta att
hushållningsarbetet under 1990-talets första hälft inte kommer att

Ävenkunna det finns betydande potential till fortsattaupprepas. om en
effektiviseringar inom vården, det enligt Landstingsförbundet inteär
rimligt tänka sig resultatet detta arbete kommer kunnaatt att attav
täcka det mellan behov och utredningens basscenariogap resurser som
redovisar. Om landstingens planer fullföljs i den takt balanskravensom
förutsätter kan det, enligt Landstingsförbundet, komma innebäraatt att
vårdens kvalitet försärriras. Landstingsförbundet bedömer det som
mindre troligt kvalitetsförsämringen sker på brett ochatt ett genom-
gripande Det sannolikt den kommer ske isätt. att attanses mer en
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glidande enskilda patienter kommer drabbas ändradeskala där att av
tillprioriteringar och bedömningar, vilka kommer ledasammantaget att

sjukvård. Med restriktionerstandardsänlcning i svensk hälso- och deen
svårarefinns lär det enligt Landstingsförbundet bli ännu mötaattsom

riktas hälso- och sjukvårdende förväntningar och krav motsomnya
från övrigapatienter och medborgare.

Vidare påtalas riskerna med växande mellan vad ärett gap som
tillåter,medicinskt och tekniskt möjligt och vad ekonomingöraatt

individer skulle kunna fåeftersom dessa i sin kan leda tilltur att som
och sjukvårdens insatserbehandling, bot eller lindring hälso-genom

självklart kommer kunna detta inom den offentligt fmansi-inte att
erade vården.

ekonomiska restriktioner-Landstingsförbundet påtalar också deatt
åren innebär de investeringar behöverunder de närmaste att somna

planerade strukturförändringar och utvecklaför genomföragöras att
bli alltför begränsade för planemas målkompetenser riskerar attatt

skall kunna uppnås.
tidigareAvslutningsvis påpekar Landstingsförbundet denatt

angående ekonomiska läget i alltbedömningen från våren det1996
väsentligt kvarstår. Enligt denna det viktigt åstadkommaär att en
balans i landstingens och kommunernas ekonomi i enlighet med de
planer överenskommits med staten.som

landstingen behöverLandstingsförbundet emellertid attanser
tillföras höjda statsbidrag för undvikai form attresurser av en
standardsänkning i hälso- och sjukvården.Vidare statsbi-attanses
dragen därefter behöver räknas i takt med skatteunderlagstill-upp
växten.

Därutöver framhålls landstingens arbete med effektiviseraatt att
vården måste fortsätta. resurstillskott kanDet statensom ge genom
ökade statsbidrag enligt bedömningen vilkeni grad deavgör närmaste
årens utveckling kommer påverka hälso- och sjukvårdens kvalitetatt
och förmåga tillfredsställa befolkningens behov.att
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planer10.4 Kommunernas

Förändringen kommunernas kostnadsvolym10.4.1 av

19964Enligt Kommunförbundets bedömning från februari måste
kommunernas utgifter minska med miljarder kronor fram till13 1999
för kommunerna skall uppnå balans i ekonomin. innebärDettaatt att

kommunala konsumtionen måste minska iden med genomsnit 2
år fram till 1999.procent per

Samtidigt behoven kommunala tjänsterberäknas öka med cirkaav
under aktuella perioden till följd1 den demografiskaprocent av

förändringar. Sammantaget detta mellan ökade behov ochettger gap
minskade på året.närmare tre procentresurser om

Gapet kan, enligt Kommunförbundet, slutas med hjälp höjdaav
avgifter, höjd utdebitering, sänkt kvalitet/service minskadesamt
kostnader ökad produktivitet och effektivitet.genom en

Kommunerna själva planerar för kostnadsminskning på cirka 1en
under vilket tidigare år1996, 0,6 planer förär änprocent procent mer

1995. I storstäderna beräknas kostnaderna öka, vilket drar ned den
genomsnittliga kostnadsminskningen, medan kostnaderna i alla övriga
kommuntyper beräknas minska med mellan och figur1,5 3 procent, se
10.4.

4 Kommunernas ekonomiska läge Februari Svenska1996. Kommunförbundet-
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Figur 10.4 Planerad kostnadstörändring i kommunerna under 1996
Procentuell förändring, fastapriser

Storstäder

Förorter

Större städer

Medelstora städer

Industri kom muner

Landsbygd

Glesbygd

Övriga

De procentuella kostnadsneddragningama planeras inomstörsta
områdena flyktingmottagande, gatuförvallning, fritid och kultur samt
vuxenutbildning, vilket för perioden 1993-1995är mönstersamma som
med undantag för flyktingmottagande och vuxenutbildning. Gymnasie-
skolan den verksamhet klarar sig bäst från neddragningar.är som

Det område inom vilket kostnaderna beräknas öka social-ärmest
bidragen. Enligt Kommunförbundet beräknas kostnaderna öka med
cirka under18 1996, bl.a. följd nedskärningarnaprocent som en av
inom transfereringssystem.statens

det gäller vård ochNär beräknas kostnaderna minska medomsorg
i genomsnitt 0,4 under 1996. Kostnadsminskningama åstad-procent
kommer kommunerna striktare behovsbedömning, lägregenom
personaltäthet, lägre servicenivå och färre vikarier Cirka 40m.m.

kommunerna förväntar sig ökade kostnaderprocent attav uppger man
ochför vård under 1996. åberopasDet skäl till ökadeomsorg som som

kostnader ökade löner, ökad vårdtyngd, fler ochär omsorgstagare nya
gruppboenden.

Vård och innefattar också bostadstillägg till pensionärer.omsorg
Den januari1 1995 för de tidigare kommunalaövertog staten ansvaret
bostadstilläggen KBT fullt Det nuvarande statliga tilläggetut. som

med ökande inkomst kallas BTP. juli skärpteDen l 1995trappas av
avtrappningen. Pensionärema får därmed mindre vilketBTPstaten
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föravgiftsutryrnmetKommunförbundet, minskarenligtindirekt,
äldreomsorg.

kompletterandebetalafår kommunernaåren 1995-1998Under ut
med dettaSyftetkommunen.finansierasKKB heltkallasBTP avsom

pensionärer.för vissabostadsbidragsänktaeffekternamildraär att av
uppgåkommerkostnaderna för KKBmedräknar attKommunerna att

betydandevilketunderkronor 1996,miljonercirka 160 ärtill en
uppgick till 291kostnaderna för KKBdåsedan 1995minskning

miljoner kronor.

anställdaantaletUtvecklingen10.4.2 av

anställda iantaletbehöverbedömningKommunförbundetsEnligt
huvudmannaskaps-med cirka 30 000minskakommunerna personer

kommunerna1994-1999periodenundantagna underförändringar om
kunnabedömsNeddragningenåri ekonomin 1999.uppnå balansskall

anställdfastavgång, dvs.naturligförske inom sägaattutan uppramen
personal.

cirkaneddragning på 12 000förplanerarKommunerna personeren
personahninsk-beräknadeoch 1997. Denför åren 1996sammantaget

drygt 000de båra åren 3och undervårdningen for är personer.omsorg

avgifterkommunalaUtvecklingen10.4.3 av

ungefärkommer 15nuvarande inkomsterAv kommunernas procent
skattefmansieradehuvudsakde ikommunala avgifter. Förfrån

bruttokostnader-för cirkastår avgifterna 8verksamheterna procent av
tillfinansieras 100affärsmässiga verksamhetenDen nästan procentna.

avgifter.av
avgifternaavsikt höjakommunerna har förSjuttio attprocent av
planeradeinflationen för år 1996. Dedenmed än antagnamer

till dettaförklaringunder och 1995. En1994höjningarna är större än
Kommunförbundet, under demånga kommunerenligt senasteattär,

denoch bedömerbesparingar i verksamheternaåren gjort attstora nu
heltytterligare, ellerkvalitetenmöjligheten inte försämraenda att

öka inkomsterna.med verksamheten,upphöra är att
barnomsorg, äldre-beräknas ske inomkraftigaste höjningarnaDe

inteområden tidigareavgifter inomoch musikskola. Nya somomsorg
kommerinom äldreomsorgen,avgiftsbelagda, privatvarit tvättt.ex.

kommunerna.införas i drygt 20gällande planerenligt procentatt av
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10.5 Kommunförbundets bedömning hurav

kommunerna kommer klaraatt att

ökade krav på tillmöta resurser

äldreomsorgen

Svenska Kommunförbundet har ombetts inkomma med bedöm-att en
ning hur kommunenra kan förmodas klara ökademötaattav resursan-
språk inom äldreomsorgen Kommunförbundets redovisas i detsvar
följande.

Resursbehoven

Utredningen konstaterar i avsnitt 5.5.2 det beräknas finnasatt ett gap
mellan behov och tillgängliga för äldreomsorg liggerav resurser som
i storleksordningen 16-17 eller 8-8,5 miljarder kronor år 2000.procent
Beräkningen bygger på äldreomsorgens andel intäkterna för denatt av
kommunala verksamheten förblir lika idag. Till den redovisa-stor som
de behovsutvecklingen skall också läggas det redan i utgångslägetatt
finns kvalitetsbrister kräver ytterligare för tillgodoseattsom resurser
behoven utredningens expertbedömningar visarsamt att behovs-att
ökningen i kommunerna vad följerär större demografiskän som av en
framskrivning på grund förändringar i sjukligheten, förändradeav
behandlingsmetoder och förändrad vårdpraxis.

Kommunförbundet bedömer kommunerna kommer ställasatt att
inför åtagande inomännu äldreomsorgenett större vad följerän som av
dessa förändringar. Den i allt väsentligt önskvärda utvecklingen mot att

allt del vården ochstörre bedrivs i former leder,en öppnaav omsorgen
med nuvarande ansvarsfördelning mellan landsting och kommuner, till

kraftig förskjutning uppgifter från landstingen till kommunema.en av
Om landstingens planer på fortsatta kraftiga reduceringar antaletav
slutenvårdsplatser inom akutsjukvård och geriatrik genomförs, kommer
behovet kommunal rehabilitering vård och ökasamtav attomsorg
ytterligare. Mot denna bakgrund bedömer Kommunförbundet att gapet
mellan behov och för äldreomsorgen med ekonomiskresurser en-
utveckling enligt utredningens basscenario sannolikt kommer liggaatt-
i intervallet 20-25 vid sekelskiftet jämfört med förhållandenaprocent
1994.

Kommunerna har under 1990-talet bedrivit omfattandeett
effektiviseringsarbete. Detta har lett till positiv produktivitetsutveck-en
ling under de åren samtidigt verksamhetenssenaste kvalitet isom
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ökat eller varit oförändrad. andra kommunermånga kommuner I
vissa kvalitetsförsämringar.rapporteras nu

första hälftbakgrund erfarenheterna från 1990-taletsMot av
bedöms nuvarande servicenivå och kvalitet inom äldreomsorgen inteatt

tillförs verksamheten.kan bibehållas ytterligareutan att resurser
framhålls det i många kommuner fortfarande torde finnasSamtidigt att

möjligheter få till stånd kostnadseffektiv äldreomsorg. I detatt en mer
följande redovisas några områden där fortsatta effektiviseringar

kunna ske, pkt. nedan.bedöms 1-4se

Möjliga effektiviseringar

tillgängliga till demkraftig koncentrationEn resurser somav
under år.behöver vård och har Trotsägtmest rum senareomsorg

f°ar hjälp minskatväxande antal äldre har antaletett personer som
totala arbetsinsatsen ökat kraftigt. Fortfarandesamtidigt densom

hemtjänstmottagare hjälp under endastfår emellertid knappt 104 av
det huvudsakligentill timmar månad, vilket bör betydal 9 attper

öka utbudet service tillfråga serviceinsatser. Genomär att avom
äldre den privata marknaden bör hemtjänsten kunna avlastas
uppgifter och i högre grad tidigare sig omvårdnad.än än ägna

för rehabilitering inom landstingen har minskat underResursema
år. Många kommuner utvecklar rehabiliteringsresur-senare nu egna

i många fall tillsammans med landstingen. En ökad satsning påser,
akuta sjukdomstill-återställa funktionsfönnågan hos äldre efteratt

stånd begränsar behoven långvariga service- och omvårdnads-av
insatser.

har utvecklat sinKommunerna organisation ökat inslagmot ett av
resultatenheter, tydligare uppdrag uppföljning verksam-samt av
heten. Kommuner systematiskt konkurrensutsätter verksam-som
heten har redovisat engångsbesparingar i storleksordningen 5- %.l 0

Genom öka inslagen flexibla dagverksamheter,att av resurser som
avlastning, eftervård och rehabilitering i förening med en mer
utvecklad biståndsbedömning och vårdplanering har många
kommuner visat kostnadseffektiviteten kan förbättras. Ettatt
fortsatt systematiskt utvecklingsarbete inom detta område torde
kunna bidra till fler äldre får insats vid tidpunkt.rätt rättatt
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Förbättrat stöd till närstående utökat samarbete med organisa-samt
tioner och medborgarinitiativ olika slag kan påtagligt kom-av
plettera och delvis kommunala insatser. Utökade satsningarersätta
inom detta område torde kunna kvalitetsförbättringar för de äldrege
och minskade resursanspråk på kommunerna.

Kommunförbundets bedömningar utgår från genomsnittskommunen.
Emellertid betonas förutsättningarna klara god kvalitetatt att attav ge
i äldreomsorgen samtidigt minskar varierar mycketsom resurserna
mellan de enskilda kommunerna. finnsDet idag betydande skillnader
i servicenivå, kostnader insats och resurssanunansättning mellanper
kommunema.

Behov ytterligareav resurser

Kommunförbundet bedömer endast begränsad del detatt en av
beskrivna mellan behov och möjligt sluta fram tillgapet är attresurser
år 2000 bättre hushållning med befintliga medävengenom resurser,
mycket ambitiösa utvecklingsprogram. För förändringsarbete detatt av
slag skall få genomslag krävs,nämnts enligt förbundet, tidsom ovan
och för utvecklingsarbete. Viktiga medel för öka utbytetattresurser av
befintliga satsningar på kompetens- och kvalitetsutveckling.ärresurser
Inom dessa områden investeringar behöva göras.anses

Enligt Kommunförbundets uppfattning krävs ytterligareatt resurser
tillförs verksamheten inte servicenivå och kvalitet i äldreomsorgenom
skall försämras. Detta skulle i princip kunna ske kommuner-attgenom

omprioriterar mellan sina verksamheter, tillförsna attegna resurser
från landstingen, eller tillför ytterligareatt staten resurser.

Kommunförbundet påpekar neddragningarna hittills under 1990-att
talet har varit mindre inom äldreomsorgen inom flertalet andraän
kommunala verksamheter eftersom äldreomsorgen har varit högt
prioriterad. Emellertid konstateras resursanspråken ökaratt ävennu
för grund- och gymnasieskolan till följd demografiska förändringar.av
Det endast barnomsorgenär till följd befolkningsförändringar-som, av

uppvisar minskande resursbehov.na,
Utvecklingen socialbidrags- och arbetsmarknadskostnademaav

uppfattas också mycket oroande för kommunerna eftersom kost-som
naderna för dessa verksamheter begränsar kommunernas möjligheter

bibehålla kvaliteten i skolan, bam- ochatt äldreomsorgen. Kommunför-
bundet bedömer det, under förutsättning inte socialbidragskost-att att
nadema fortsätter öka kraftigt, finns vissa möjligheteratt ävenatt
framledes prioritera äldreomsorgen och skolan. Detta skulle emellertid
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skulle behöva vidkännasverksamheterna ifråga inteinnebäraendast att
verksamheter.kommunalaresursneddragningar andralika stora som

hälso- ochlandstingenspåpekar KommunförbundetVidare att
vård ochintegrerad med kommunernasfunktionelltsjukvård är nära

hälso- och sjukvård tillpraxis landstingensoch förändrad iattomsorg
förändringar i vård-besparingar ochbehandlingsmetoder,följd nyaav

åtaganden.återverkar på kommunernasomedelbartstrukturen
svår uppgift destå införLandstingen liksom kommunerna enanses

allmäntemellertid detåren. Kommunförbundetkommande settattanser
och sjukvårdeffektivisera den hälso-möjligheterfinns större att som

eftersomkommunala vård ochbedriver denlandstingen än omsorgen
omvårdnadochhuvudsak består sådanden i ärsomomsorgsenare av

sittpåpekas kommunernasvår rationalisera. Vidare attatt genom
sjukvårdslagen kommerhälso- ochsocialtjänstlagen ochenligtansvar

ñån landstingensminskade åtagandefå konsekvensernabäraatt av
sida.

samordningendet nödvändigtKommunförbundetEnligt är att
och förbättras,kommunernas vårdmellan landstingens och omsorg
verksamhetsutvecklingverksamhetsplanering ochsåväl vad beträffar

människor. förkring enskilda Formemai det dagliga arbetet attsom
enligtbörhuvudmannagränsemaprioritera övergemensamt resurser

Kommunförbundet utvecklas.
varit nominellttill kommunerna har sedan 1993Statens bidrag

har underi saneringen finanseroförändrade. Som led statensett av
minskat kommunernasgenomförts1990-talet rad åtgärder somen
omvandlingstrycket påharoch ökat utgifterna. Härigenominkomster

tryck harblivit mycket starkt.de kommunala verksamheterna Detta
produktivitetsförbättring inom fleratill kraftigockså bidragit en

verksamhetsområden.
viktigt effektiviseringsarbetetEnligt Kommunförbundet detär att

riskdet finns överhängande förfortsätter. Samtidigt betonas attatt en
äldreomsorgen kanförsämringar kvalitet och servicenivå inomav

offentligamedborgarnas tilltro till detkomma begränsa systemetsatt
det, enligtmöjligheter god vård och detta lägeI äratt ge omsorg.

nödvändigt bidrag till kommunernaKommunförbundet, att statens
demografiska förändringarårligen räknas med hänsyn till hurupp

Förbundet understrykerpåverkar kommunernas verksamhet. ävenatt
statsbidraget kommer betydandemed sådan uppräkning ettaven

kommunerna.omvandlingstryck kvarståatt mot
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11 Kommitténs överväganden och

förslag

1 l Uppdraget

Uppdraget i det aktuella betänkandet enligt direktivenär attnu
analysera och bedöma de krav på framför allt den demo-resurser som
grafiska utvecklingen i kombination med medicintekni sk utveckling kan
komma ställa hälso- och sjukvården under perioden fram till åratt
2010. Omvårdnadsarbetets betydelse för kvaliteten bör särskilt beak-
tas.

Kommittén har vidare beakta de beslut riksdagen fattaratt som om
det samhällsekonomiska för skattefmansierad kommunalutrymmet
verksamhet.

de allmännaI utgångspunktema för kommitténs uppdrag framhålls
hälso- och sjukvården grundläggande betydelse föratt välfärdenär av

och människors trygghet. Principema solidariskt finansierad ochom en
rättvist fördelad hälso- och sjukvård centrala inslag i den generellaär
välfärdspolitiken och måste hävdas i ekonomiskt kärva tider.även Det
skall enligt regeringen självklarhet för varje individ det finnsattvara en

hälso- och sjukvård god kvalitet och den sjuk skalläratten av som
den vård och han eller hon behöver oberoende sinomsorg av egen
ekonomi.

Samtidigt framhålls bl.a. svensk hälso- och sjukvård står införatt
utmaningar. Den medicinska forskningen skaparstora möjligheternya

behandla sjukdomar, särskilt i den växandeatt äldre, samtidigtgruppen
de samhällsekonomiska restriktionema skärps. Detta ställer högasom

krav fortsatta åtgärder för öka kostnadseffektiviteten liksom påatt
den politiska det gäller åstadkommanär folkligattprocessen en
förankring för de grundläggande prioriteringarna. Kraven skärps också
på dialog mellan politiker, administratöreröppen och de arbetaren som
i hälso- och sjukvården i syfte utveckla verksamheten och hushållaatt
med begränsade resurser.

Dagens med landsting och kommuner finansiärersystem ochsom
tillhandahållare hälso- och sjukvården skapar enligt regeringen godaav
förutsättningar tillgodose krav på såväl kostnadskontrollatt och
kostnadseffektivitet demokratisk styrning, insyn och kontroll.som
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förregionala älvstyrelseorganbehovregeringen finns detEnligt av
Vidare bör kommunernafortsättningen.och sjukvården ihälso- även

Regeringensjukvården.för delhuvudmänliksom bör avennu vara
överväganden ochkommitténsfastden bakgrundenlägger attmot

och kommunerlandstingmedskall utgå från dagensförslag system
sjukvård.ochtillhandahållare hälso-finansiärer och avsom

Bakgrund11.2

samhällssekto-snabbare andrarelativtoch sjukvårdenHälso- änväxte
successivt1980-talet ställdesoch 1970-talet. Underunder 1960-rer

med utvecklingenskulle i balansoch sjukvårdenhälso-krav att vara
skärptes kraven1990-taletsamhällsekonomin. UnderÖvrigainom den

tillbakagång.ekonominsgrund den svenskaytterligare på av
expansionen hälso-den snabbaförklaringar tillfinns fleraDet av

viktig förklaringdecennierna.de Enoch sjukvården under ärsenaste
finansiering ochsolidariskmålsättningarsjukvårdspolitiska attom

lika villkor. Ensjukvården påskall få delsamtliga medborgare av
har gjortmedicinska framstegviktig förklaringoch lika är somarman
tillgäng-tidigare inte varitmånga tillståndmöjligt behandladet att som

befolkning-tillgänglighet ochFörbättradmedicinsk behandling.liga för
möjligheter liksomsjukvårdens ökadeberättigade tilltro till attens

andrahar blivit äldreökat och svenska folketbefolkningen har äratt
underår och äldre ökadeinvånare 80förklaringar. Antalet som var

ochtill cirka 000från cirka 000 390tidsperioden 1960-1990 140
Vårdeñerfrågan,befolkning.därmed världens äldstaSverige hade

mycket kraftigt underåldrarna, ökadesärskilt i de högsta samma
Urbaniseringen och den minskandeålderstandardiserat.tidsperiod, även

expansio-också haft betydelse förhemarbetande kvinnor harandelen

nen.
gångna decennierna kommitoch sjukvården har under deHälso- att

i totala sarnhällsekono-anspråk växande andel denita resursernaen av
kommit spela viktig rollSektom har emellertid ocksåmin. att en som

hör den självklara och viktigaför samhällsekonomin. Hitstimulans
människor i arbetsför ålderarbetsförmågan hosuppgiften återställaatt

sjukdomareller skada liksom förebyggadrabbats sjukdom attavsom
nedsatt eller förlorad fonnågaskulle ha lett tilleller skador som annars

humanitärsjukvården i grundenHälso- ochtill produktivt arbete. är
lika värde oberoendealla människor haroch utgår från ettatt av

skall fråni samhället. Sjukvårdenoch funktionerpersonliga egenskaper
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denna vaärderingsbas hjälpa sjuka människor och därvid beakta varje
människas till integritet och självbestämmande.rätt

Hälso- och sjukvården också mycket betydelsefullär delen av
svensk arbetsmarknad, inte minst för kvinnor. Sektorns betydelse för
sysselsättningen också viktig i regionalpolitisktär perspektivett genom
sin geografiska spridning i landets olika delar. Detta har betydelsestor
för regioner med utvecklat näringsliv, där sjukvården inte barasvagt
har skapat arbetstillfällen också har indirekt effekt på syssel-utan en
sättningen inom andra näringar. Genom den utbyggnad skettsom av
vårdcentraler, lokala sjukhem och sjukhus har denna effekt ytterligare
förstärkts. Hälso- och sjukvården har således betydelse både detnär
gäller upprätthålla den inhemska efterfråganatt och stödja närings-att
livets hemmamarknad. Verksamheten spelar också viktig roll för denen
svenska exportindustrin. Det gäller inte minst för svensk läkemedels-
industri, framgångar på världsmarknaden till del beror på detstorvars
samarbete utvecklats med olika medicinska forskningsinstitutio-som

i sin haft möjligheter till samverkantur med kvalitativtnäraner, som
högtstående vård och behandling.

Den långsiktiga utvecklingen sjukvårdskostnadema i Sverige harav
inte påtagligt skilt sig från den i andra OECD-länder med den-
skillnaden Sverige både expanderat ochatt sjukvårdskost-stramat
naderna i snabbare takt. Under delen 1970-talet och börjanen senare av

1980-talet fortsatte den snabba kostnadsökningen i Sverige medanav
de flesta andra länder bromsade in. I praktiken innebär detta deatt
flesta andra länder under den perioden snabbare med vidtaattvar
åtgärder för sjukvårdskostnadema tillatt den ekonomiskaanpassa
utvecklingen Sverige. Den svenskaän utvecklingen under den aktuella
perioden förklaras bl.a. den överbryggningspolitik fördes, dvs.av som
den politiska målsättningen offentlig expansion stimuleraatt genom
ekonomin i internationell lågkonjunktur för motverka arbetslös-en att
het. Efter 1982 avviker Sverige från det internationella mönstret genom

ökningstakten i sjukvårdskostnademaatt varit lägre i de flesta andraän
OECD-länder. Efter 1992 avviker Sverige från de flesta andra länder

minska sjukvårdskostnademaatt både andel BNP ochgenom som av
Ädelrefonnen,realt Mellan 1992 och 1994, dvs. efter sjönk utgifterna

med cirka 2 eller drygt 2 miljarder kronor.procent
Som tidigare konstaterats kap. 2 ligger Sveriges utgifter för hälso-

och sjukvård andel BNPmätt i nivå med övrigasom av numera
nordiska länders och något Storbritanniens,över väsentligt lägremen

Tysklands. En jämförelseän köpskraftskorrigerade per-capita-av
utgifter för hälso- och sjukvården i antal OECD-länder visarett som
framgår figur 11.1 Sverige tillhör de länder föratt närvarandeav som

minst på sjukvård.satsar
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någrasjukvård OECD-länderihälso- ochförUtgifterFigur 11.1
US$ köpkrañspariteter, PPPköpkrañ s.k.skillnader iförcapita korrigeradper
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hela 1980-öka undersjukvården fortsatteianställdaAntalet att
börjanikomTrendbrottetarbetade timmar.antaletliksomtalet, av

Antaletvarje år.minskatanställdaantaletDärefter harl990-talet.
oförändrat. Sverigeiemellertidsjuksköterskorochläkare stort settär

invånare000anställda 1läkaremångaungefär likahar somper
ochUSAbetydligt flerFrankrikeDanmark och änSchweiz, men

Sverige fåharländerandramed de flestaJämförtStorbritannien.
medelvårdtider.kortavårdplatserläkarbesök och samt

årsarbetareantaletökadeoch handikappomsorgenäldre-Inom
effekternaförkorrigeratcirka 23 000medoch 1994mellan 1986 av

har ökatÄdelreformen. sjuksköterskorundersköterskor ochAntalet
Även antaletÄdelrefonnen, minskat.vårdbiträdenantaletmedanefter
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arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ökat i takt med kommunernaatt
byggt rehabiliteringsresurser se avsnitt 2.7.4.upp egna

Det finns inga säkra underlag för bedöma på vilket kvali-att sätt
har påverkats den omvandling hälso- ochteten sjukvården ochav som

äldreomsorgen genomgått under l990-talet. Kommittén kan konstatera
sjukvården och äldreomsorgen har visat på mycketatt storprov

anpassningsförmåga och effekterna de refonner och organisa-att av
toriska förändringar genomförts till delar positiva.stora ärsom

ÄdelrefonnenSamtidigt visar bl.a. Socialstyrelsens utvärdering ochav
de expertbedömningar gjorts inom för HSU:s arbete attsom ramen
det finns brister i sjukvården såväl i landstingen i kommunerna.som
Bedömrringarna landstingens och kommunernas möjligheter levaattav

till de nationella målen för hälso- och sjukvården och äldreomsor-upp
måste den bakgrunden.göras motgen

Saneringen de offentliga finanserna ställer krav på fortsattaav
resursminskningar under kommande både i landsting och kommuner.
Som led i detta kommer antalet anställda i vårdsektom bli färre.ett att
Samtidigt kraven på vård och eftersom befolkningenväxer ökaromsorg
och andelen mycket gamla blir fler. Detta skärper kraven på fortsatta
åtgärder för på de rationaliseringsmöjligheter finns.att ta vara som
Svårighetema uppnå rationaliseringsvinster kan deatt uppvägasom
nedskärningar landsting och kommuner planerar för under kom-som
mande år skall emellertid inte underskattas.

Kommittén kan konstatera problemen for den svenska hälso- ochatt
sjukvården från samhällsekonomisk synpunkt inte längre kan sägas

kostnadsnivån i sig, låg i internationelltär ettvara som numera
perspektiv. Det torde gälla i fråga kommunernas äldre-samma om

hänsyn till ålderstrukturen, den internationellttaromsorg om man sett
mycket höga kvinnliga förvärvsfrekvensen och det förhållandet att
Ädelrefonnen har medfört betydande del vården de gamlaatt en av av
har förts på kommunerna. Detöver grundläggande problemet inför
2000-talet hur hälso- och sjukvården och äldreomsorgenär skall kunna
tillförsäkras långsiktigt stabil finansiering säkerställer deen attsom
nationella målen för verksamheten kan uppfyllas och allmänhetensatt
förtroende för verksamheten kan bibehållas. På kort sikt, dvs. före
sekelskiftet, domineras fmansieringsproblemen saneringen deav av
offentliga ñnansema. På lång sikt problemet hur utvecklingenär inom
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna harmoniseras
med den samhällsekonomiska utvecklingen.
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resursbehovenanalyserKommitténs11.3 av

Baskalkylema11.3.1

tand-sjukvården, exklusiveför hälso- ochLandstingens kostnader
miljardertill miljarder kronor, 71,7upppgick 1994 91vården, varav

primär-miljarder kronorregionssjukvården och 19,3avsåg läns- och
vården.

Ädelrefonnen hälso- ochbetydande delöverflyttadesGenom aven
Därför ingår dentill kommunerna.ñån landstingensjukvården även

bedömningi kommitténshälso- och sjukvårdenkommunala av
i kommunernahälso- och sjukvårdenresursbehoven. Eftersom är

harför de äldreintegrerade med de sociala insatsernasamordnade och
för den delHSU kostnadernainte varit möjigt för 2000det avgränsaatt

från de sociala insatsernahälso- och sjukvårdverksamheten ärsomav
i kom-för äldreomsorgentotala kostnademai äldreomsorgen. De

miljarder kronor.uppgick år till knappt 531994munema
utgångspunkt iresursbehoven sinKommitténs analyser tar enav

landstingens respektive kommunernass.k. baskalkyl. dennaI antas
kravvård och deframtida utgiñer for motsvara resurser somomsorg

fram till år En demogra-följer den demografiska utvecklingen 2010.av
bedrivsframtidens hälso- och sjukvårdfisk framskrivning bygger att

och visarkostnad capita i dagpå och tillsätt samma per somsamma
ålderssammansättningi befolkningens storlek,enbart på förändringar

faktorer kan påverkadödlighet och bortser från alla andraoch som
utvecklingen.

hur det realaBaskalkylen innehåller också utrymmetprognos omen
konsumtion konsurntions-för landstingens respektive kommunernas

utvecklas fram tillvolym kan komma 2010. Dennaatt prognos
huvudsak på regeringens antaganden den ekonomiskabaseras i om

på kommunal ekonomi i balanstillväxten det aviserade kravetsamt en
har antagitsföre sekelskiftet. Statsbidragen och skattesatserna vara

Avgifterna har antagitsnominellt oförändrade under hela perioden.
prisutvecklingen.följa den allmärma

demografisk framskrivning innebär kraven förEn påatt resurser
landstingens hälso- och sjukvård ökar med fram till5-6 procent

Om ställer de demografiskt betingade kraven på framtida2010. man
det beräknade för landstingskommunalutrymmetmotresurser

planeringsperioden och hälso- ochkonsumtion under antar att-
andel landstingens intäkter finnersjukvården behåller sin relativa av -

behov sedet successivt uppstår mellan ochettatt resursergapman
11.2. Gapet omkring sekelskiftet omkringfigur 8störstär procent
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eller miljarder7 kronor. Under perioden 2001-2010 beräknas gapet
sjunka med knappt miljard kronor.l Gapet blir Lands-större om
tingsforbundets vad beträffar landstingens intäkter slår in.prognoser
Skillnaden jämfört med basscenariot beror i huvudsak på olika
bedömningar beträffande nivån på de specialdestinerade statsbidragen

effekterna förändrade löner och priser tiden.samt överav

Figur 11.2 Behov och sjukvårdeninom hälso- och 1994 2010resurser -Index där l994l00 varje procentenhet cirka miljoner900 kronormotsvarar
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En demografisk framskrivning innebär kraven på föratt resurser
kommunernas äldreomsorg ökar med drygt 19 till 2010.procent
Om ställer de demografiskt betingade resursanspråken detman mot
beräknade för kommunal konsumtion underutrymmet planerings-
peioden och äldreomsorgen behåller sin relativaantar att andel av-
kommunernas intäkter finner det successivt uppståratt ettman-

Årväxande mellan behov och se figur 11.3. 2000gap resurser
beräknas det demografiskt betingade uppgå till 16 ellergapet procent
8 miljarder kronor. Under perioden 2001-2010 ökar till totalt 12gapet
miljarder kronor 24 procent.
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1994 2010inom äldreomsorgenBehov ochFigur 11.3 resurser -
kronorcirka miljoner500varje procentenhetIndexdär 1994100 motsvararprocent
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demografiskakan konstaterasi backspegelnOm tittar attman
på framtidaunderskattat kravenskulle haframskrivningar oftast
förklaras tillkostnadema ökatoch sjukvården. Attför hälso-resurser

andel äldre imed ökadförändrad ålderstrukturdelstor enav en
ökar.sjukdomarnade åldersrelaterademedförbefolkningen attsom

avgörande rollemellertid spelatlandvinningar harMedicinska en mer
ålderssammansättning.befolkningenskostnadsutveoklingenför än

utfallkvalitet och bättreMedicinska medför ofta högreframsteg mätt
kostnads-priset avsevärdaoch livskvalitet tilli överlevnad men av
varitbefolkningsutvecklingenharökningar. äldreomsorgenFör mer

Ädelreformen emellertid betydande delharutslagsgivande. Genom en
påverkarvilketför de äldre förts till kommunerna,sjukvården överav

gällerñamskrivningama både detde demografiskarelevansen närav
äldreomsorgsjukvården i landstingen och kommunernashälso- och

inför 2010.
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Prognoserna det ekonomiska för hälso- och sjukvårdutrymmetom
respektive äldreomsorg säkrare kort sikt lång sikt. Storlekenär än
på mellan behov och tillgängliga kommer att styrasgapen resurser av
bl.a. de politiska beslut kommer fattas under perioden detatt närsom
gäller skatter, statsbidrag och avgifter i högre gradär ännumen
beroende den samhällsekonomiska utvecldingen. Med bättreav en
samhällsekonomisk tillväxt och lägre arbetslöshet denän antagna
minskar Om utvecklingen går i riktning blirmotsattgapen. gapen
större.

Demografi, sjuklighet,11.3.2 medicinsk utveckling
och vårdkostnader inför enligtår 2010

expertbedömningama

Utvecklingen sjukligheten i befolkningen -liksom de möjlig-av nya
heter den medicinska utvecklingen skapar har betydelse förstorsom -
kraven på för vård och HSU har tillsammans2000resurser omsorg.
med flera Sveriges framstående medicinska lagtmest experterav ner

omfattande arbete analysera de krav påett att resurser som
den demografiska och medicinska utvecklingen såväl vadgenereras av

beträffar de folksjukdomama sjukdomspanoramat i övrigt.stora som
Tyngdpunkten i bedömningarna ligger i enlighet direktivenmed
sjukdomar främst drabbar äldre människor.som

Behovet hälso- och sjukvård varierar mellan individer och underav
livscykeln. Hälsan fördelad i befolkningen och riskenär ämt att
drabbas sjukdom ökar starkt med stigande ålder. Individer medav
kroniska och långvariga sjukdomar har särskilt behovstora av
sjukvård. Det gäller de flesta vad livets slutskede.samma av oss avser

Under kalenderår drygt 10 befolkningen i anspråkett tar procent av
cirka 50 landstingens för hälso- och sjukvård. Detprocent av resurser
gäller kostnader för vården i livet slutskede cirka l procent av-
befolkningen dör varje år vården patienter med eller flerasamt av en-

sjukdomarkroniska eller höftfraldur. Hälso- och sjukvårdskostnadema
för övriga 90 befolkningen handlar i utsträckningprocent storav om
graviditet och förlossningar, förkylning och öroninflammationer, iont

högt blodtryck sårskador, frakturer och förgiftningar.samtryggen,
Ädelrefonnen har medfört vården i livets slutskede det gälleratt när

de äldsta i utsträckning forts från sjukvården i landstingen tillstor över

1 Hjäxt-kärlsjukdomar, diabetes, inflammatoriska ledsjukdomar, astmacancer,
och kroniskt obstruktiv lungsjukdom schizofreni och övriga psykoser.samt
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för drygtslutskedei livetsVårdenäldreomsorg.kommunernas svarar
kommunala äldreomsorgensdenmiljarder kronoreller 918 procent av

kommunernasi allt väsentligtDemensvårdenkostnader. är numera
måttlig demensmed svår elleräldreKostnaderna för vården avansvar.

cirkaberäknassjuklighetmedkombinationofta i motsvaraannan --
särskiltCancer,kostnaderna för äldreomsorgen.totalade40 procent av

utsträckningsjukdomar iandraoch strokei livets slutskede, är storsom
hand inom äldreomsorgen.tas om

kommitténsförinomgjortsexpertbedömningarDe ramensom
befolkningensjukligheten itill utvecklingenarbete hänsyn samttar av

kostnadsölmingarrespektiverationaliseringsmöjligheterde nyasom
ocksåvårdstruktur Deförändradmetoder ochmedicinska targer.en

delarinom vissanärvarande finnsförtill de bristerhänsyn avsom
sjukvården.

i livetsinklusive vårdensjukdomardeBedömningarna tyder att -
hälso- ochandelenanspråk deni islutskede dag störstatar avsom-

krävakommerrespektive äldreomsorgenssjukvårdens attresurser
framstegenmedicinskañamtiden. Dei ibetydande ävenresurser

sjukdomstillstånd ochakutaöverleverfler patientermedför alltatt
ñmktionsför-livskvalitet och förbättradökadsjukdomar medkroniska

återin-riskerarmånga patientersamtidigtmåga. innebärDet attatt
kroniskytterligare någonsjukdom och drabbassjukna i avsamma

Sjukvården och äldreomsorgenkräver vård ochsjukdom omsorg.som
uppgiftenställas införutsträckningdärför i ökadkommer att taatt
sjukdomar medflera kroniskamänniskor med ellerhand äldre enom

sjukdomsförlopp.långa
i övrigtsjukdomspanoramatförändringar iNågra avgörande

iSvenska folket harplaneringsperioden.inträffa underbedöms inte
minskatoch därigenomlevnadsvanoravseenden förbättrat sinamånga

allt färre,gäller dettasjukdom och för tidig död. Främstriskerna för att
också förbättrats.haroch kvinnor, röker. Kostvanomabåde män

i hälsa ökarsociala skillnadernatrender emellertid deOroande är att
lika Er-kvinnors hälsa inte utvecklasoch märmens.gynnsamtatt som

finns redanoch den kunskapfarenheterna från Danmark som om
intei Sverige talar förförändringar i riskpanorarnatinträffade att man

höga arbets-hälsoutveckling för given.fortsatt positiv Denkan ta en
folkhälsoområdet deinomenligt många företrädarelösheten ettär av

socialasåledes för defolkhälsan. Mycket talarhotet attstörsta mot
samhälletsociala klyftorna ikommer öka deskillnaderna i hälsa att om
hög nivå.ligger kvar på fortsattökar ytterligare och arbetslösheten en

medföra ökadeutveckling bedömsdynamisk medicinskEn fortsatt
och läke-både kinirgiskabehandlingsmetoder,krav på Nyaresurser.

tidigaresjukdomar intemöjligt behandlamedel, detgör att somsom
skonsammaintroduceras liksombehandlingsbara kommer att mervar
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behandlingsmetoder vidgar indikationema för behandling. Fram-som
inom medicinsk teknologi medför emellertid ocksåsteg billigare ochatt
effektiva behandlingsmetoder mindre effektiva och skaparersättermer

förutsättningar för fortsatt strukturomvandling inom sjukvården ochen
äldreomsorgen.

Vårdtidema på sjukhus bedöms fortsätta minska för iatt stort sett
varje sjukdomsgmpp. Patienter i dag sköts i Specialistvård bedömssom
i ökad utsträckning kunna hand inom primärvården och i detas om
särskilda boendefonnema i kommunerna. Primärvårds- och sjuk-
husansluten hemsjukvård förväntas expandera på slutenvårdens
bekostnad. dagkirugiskaDen och dagmedicinska vården bedöms kunna
byggas ytterligare.ut

Sammantaget tyder expertbedömningama behovetatt av resurser
för hälso- och sjukvård i landstingssektorn skulle kunna ligga i linje
med vad följer demografisk framskrivning. påKravensom av en re-

iör de äldre bedöms öka vad demo-änsurser mer som genereras av en
grafisk framskrivning. Denna bedömning baseras bl.a. på vissaatt
kroniska sjukdomar ökar vad följer demografiskänmer som av en
framskrivning och det finns bristeri sjukvården, framför allt detatt när
gäller landstingens medicinska insatser i den kommunala sjukvården
och växande köer behöver åtgärdas. ökadeDe resurskraven för desom
äldre bedöms emellertid kunna kraven på föruppvägas attav resurser
åldersgruppen 15-64 kan bli lägre vad följer demogra-än som av en
ñsk framskrivning. Den bedömningen baseras på de möjligheter tillatt
strukturomvandling och effektivare resursutnyttjande bl.a.ett som ny
medicinsk teknologi tilltasger vara.

Hälso- och sjukvården i landstingen och den kommunala sjukvården
kommunicerande kärl.är Utvecklingen vårdfonneröppnamot mer

ställer ökade krav på kvalificerade medicinska insatser och omvårdnad
ikommunemas äldreomsorg. En bättre samverkan mellan kommuner
och landsting och ändamålsenlig resursfördelning kan bidra tillen att
de samlade för vård och i landsting och kommunerresurserna omsorg
kan användas effektivare med högre vårdkvalitet resultat. Desom
expertbedömningar gjorts i fråga vården i livets slutskede ochsom om
de sjukdomar drabbar äldre människor tyder på demografxskattsom en
framskrivning kostnaderna för äldreomsorgen underskattar deav
framtida kraven på Resursema och kompetensen för vårdenresurser.
i livets slutskede i kommunerna bristfälliga och behöver förstärkas.är
Vården äldre patienter med kräver ökade i denav cancer resurser
kommunala äldreomsorgen liksom rehabiliteringen patienter medav
stroke och höñfraktur. Demensvården kan också komma krävaatt mer

i kommunerna vad följer demografiskän fram-resurser som av en
skrivning.
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sammanfattarkvalificerade ochmycketExpertbedömningama är
sjukdomar.förekommandevanligastvåradet gällerkunskapsläget när

kanunderlagingetkommitténfinns enligtDet annat ge mersom
framtida kravendebedömningar-nahållpunkter förtillförlitliga av

dettaoch kommuner. Trotsi landstingoch sjukvårdhälso-forresurser
visstolkas medbedömningamaresultatetdet samlademåste enav

befolkningenimellan olikai hälsaPolariseringenförsiktighet. grupper
och arbetslös-ytterligareökarsociala klyftornadesannoliktökar om

medför kravenså fallnivå, vilket ihögkvar påligger attheten en
framskrivning.demografiskföljervadblir större än av ensomresurser

utveck-medicinskariktning. Denverka ikanAndra faktorer motsatt
Medicinska forsknings-förutsäga.och svårsnabbmycketlingen attär

vid ellerbehandlingsmetodereffektivareinnebärgenombrott ensom
sådanaförebyggervaccinerellerfolksjukdomarflera stora som-

framtidadekonsekvenser förkunna fåskullesjukdomar stora-
länderi andraSverige ochpågår både iforskningSådanresurslcraven.

inträffakommerforskningsgenombrottkan inte uteslutasoch det attatt
verka iforskningsgenombrott kanAndraplaneringsperioden.under

resurskrav.ökadeoch leda tillriktningmotsatt
kravenskulle kunna dämpafolkhälsopolitikoffensivEn mer

avsedda effekter.insatsernaochför vård geromsorg omresurser
parlamentarisktillkalladecember 1995beslutade iRegeringen att en

till nationellautarbeta förslaguppgift14 medkommitté S 1995: att
vägledande för samhälletsMålen skallhälsoutvecklingen.mål for vara

minska hälsoriskerohälsa,förebyggafolkhälsan,for främjainsatser att
sjuklighetfunktionsnedsättning,och undvikbarförtidaförhindrasamt

1996/97: volymför år 1997 prop.budgetpropositionendöd. Avoch
kort.påbörjas inom Iutredningsarbetet kommerframgår4 attatt
harsjukvårdssektomhälso- ochframhålls ocksåpropositionen att en

sambandklarläggaundersöka ochgälleruppgift detviktig när att
underlag för andrahälsorisker förarbetslöshet ochmellan bl.a. att ge

Regeringenfolkhälsoperspektiv.agerandesamhällssektorers ettur
inriktasoch tydligareintensifierasfolkhälsoarbetet måsteframhåller att

befolkning-delriktade deni forsta handstrukturella insatser mot av
till HSU 2000hälsoriskema. uppdragetde Ifor störstaär utsatten som
för folkhälso-sjukvårdensdefiniera hälso- ochingår bl.a. att ansvar

ochsarnhällssektorermellan olikahur samverkanarbetet och överväga
övervägandenredovisa sinaKommitténkan förbättras.aktörer attavser

anslutning till slut-uppdraget ianledning detförslag medoch av
den april 1997.skall redovisas lbetänkandet, senastsom

framtida kravenbedömningar degällersvårigheterna detTill när av
allt bedömahör framföri kommunernaför sjukvården attresurser

kan kompenserasökadevilken mån kravenoch kvantifiera i resurser
inombesparingarresursutnyttjande och/ellereffektivareettgenom
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andra delar äldreomsorgen. Till bilden hör också avgiftsintäkter-attav
ökar till följd allt fler ATP-pensionärer kommer i äldreom-attna av

samtidigt andelen pensionärer ATP blir färre. Detutansorgen som
förhållandet morgondagens pensionärer kommer ha bättreatt att
inkomstförhållanden dagens bidrar således i sig till avgifternaän att
kommer lämna något bidrag till finansieringen på längre sikt.att större

1l.3.3 strukturomvandling och

verksamhetsutveckling

Under de åren har landstingen påbörjat arbete medsenaste ett att
förändra sjukvårdsstmlcturen i genomgripande former tidigare.änmer
Det arbetet fortsätter under kommande år och berör alla delar hälso-av
och sjukvården. Förutom fortsatta minskningar antalet vårdplatserav
vid akutsjukhusen förändras fördelningen uppgifter mellan sjuk-av
husen mellan sjukhusen, den specialistvården utanförsamt öppna
sjukhus, primärvården och de särskilda boendeformema i kommunema.
I förändringsarbetet ingår också flödesorienterat utifrånett synsättmer
patientens perspektiv med betoning på vårdkedjor och vårdprogram.

Enligt kommittén fortsatt strukturomvandling och systematiskär en
verksamhetsutveckling med utnyttj ande kostnadsbesparande tek-av ny
nologi och bättre infonnationsförsöijning betydelse för möj-storen av
lighetema använda de samlade effektivare i hälso- ochatt resurserna
sjukvården inför 2000-talet.

Förändringar vårdstrukturenav

Motiven för förändringar vårdstrukturen uppenbara. Under 1990-ärav
talet har femte vårdplats försvunnit i akutsjukvårdenänmer var
samtidigt antalet akutsjukhus i det oförändrat.närmaste ärsom
Ytterligare vårdplatser kommer försvinna under kommande åratt sam-
tidigt vården i allt utsträckning i olika former ochstörre öppnasom ges

patientensi hem. konsekvensEn den utvecklingeneget är attav
organisationen den slutna vård blir kvar måste omprövas.av som

Sjukhusvården blir också intensifierad och specialiserad.mer
Rationaliseringsvinster kan uppnås sammanslagningar klini-genom av
ker med likartat innehåll och andra uppluckringar klinik-genom av

Centrumbildningar och allvårdsavdelningar.gränser
Kvalitets- och effektivitetsskäl kan motiv för övervägaattvara en

fördelning arbetsuppgifter mellan sjukhus och samverkan iav en
nätverk bland sjukhusen i stället för varje sjukhus erbjuder kom-att ett

Ökadeplett sortiment vårdtjänster. krav ställs också på sådant sam-
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starkare regionalochnuvarande landstingsdearbete gränsernaöver en
vårdstruktur.kostnadseffektivsamordning för uppnåatt en

det möjligtmedicinsk teknologi kommerUtvecklingen göraattav
mångabehandlingsformer tillundersöknings- ochsprida vissaatt

behandlingochställs krav på dyrbarsjukhus. Samtidigt apparaturatt
säkerhethänsyn till kvalitet,sjukdomar koncentreras medovanligaav

motiverat i ökadkan detkostnader. Av skäloch ut-attvarasamma
Säkerhetuniversitetssjukhusen.profilering mellansträckning göra en

koncentrationskäl föranförs från vissa hålloch kvalitet även avsom
för koncentra-skallovanliga sjukdomar. Varmindre sättasgränserna
professionen.delade meningar ispridning råder dettion respektive om

ökad spänningkan förutseExpertbedönmingarna tyder på att man en
decentraliseringrespektivecentraliseringbedömningarna värdeti av av

biomedicinsk forsk-utvecklingen inomsnabbapå flera områden. Den
betydelse förinformationsteknologi kan fåminstning och inte stor

till sjuk-önskemål närhetframöver. Patientemasdessa värderingar om
hänsynen tillcentralisering liksomalltför långt drivenvård talar mot en

hälso- ochbetydande delnärstående. förhållandetDet att aven
patienter medanspråk för behandlingsjukvårdens itas enavresurser

långa sjukdomsförlopp andrakroniska sjukdomar medeller flera är
kommittén böri bedömningama. Enligtfaktorer bör vägas pa-som

sjuk-i dag den framtidabehov komma in starkaretienternas än när
vårdsstrulcturen utformas.

stordriftsfördelarbedömningarempiriska underlaget förDet avav
till vissa vårdenhetervissa vårdtjänsterkoncentrera äratt typer av

begränsningar detfå och utländska med demycket Studierna ärsvagt.
svenska förhållanden.skall till Deinnebär resultaten översättasnär

produktionskosmaderfinns tillgängliga antyder lägststudier attsom
sjukhus.uppnås med relativt och specialiserade Data använtsstora som

kvalitativa skillnaderstudier emellertid bristfälliga ochi dessa är
beaktatsalternativ har inte fullt Förutsättningarnamellan olika ut

teknologi introducerats.ändras också kontinuerligt till följd attav ny
informationsteknologiexempel den snabba utvecklingen inomEtt är

telernedicin. Möjligheten till distansdiagnostik minskar betydelsenoch
geografiska avstånd. lilla sjukhuset eller vårdcentralen kan viaDetav

akutsjukhuset fåinformations- och bildöverföring till specialister vid
hjälp med kvalificerad diagnostik och behandling. Andra möjligheter

patientövervakning på distans i hemmet ochavanceradöppnas ärsom
särskilda kommunala sjukvården.på de boendefonnema i den

2 Anell Claesson Svenska sjuhus för och Ekonomsika aspekter påR,A nu:
struktur, politik framtida förutsättningar, beställd ochoch IHE, Rapport av
publicerad inom för Landstingsförbundets strukturprogam, 1995ramen
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Modern informationsteknologi kan således komma fåatt stor
betydelse för den framtida vårdstrukturen. Patienten kan i ökad
utsträckning få tillgång till Specialistvård på närsjukhuset, i hemmet
och i det särskilda boendet. förbättradeMed sarnarbetsrutiner, gemen-

vårdprogram, utbildning och telemedicin bör betydande delsamma en
sjukhusens vård kunna föras till primärvården fåröppna överav som
delvis innehåll med specialistkonsultationer ochett nytt mer av

specialistlledd behandling lokalt.
En smikturomvandling också angelägen inom den kommunlaär

äldreomsorgen insatser så långt möjligt dyraersättergenom som
omsorgsfonner med kostnadseffektiva alternativ. Som Kommun-mer
förbundet framhåller se avsnitt 10.6 handlar det bl.a. öka in-attom
slagen flexibla olika former dagvård, avlastning,av resurser som av
eftervård och rehabilitering i kombination med utveckladen mer
biståndsbedönaning och vårdplanering.

Strukturomvandlingen har också kostnadssidaen

Strukturomvandlingen i sjukvården ställer också krav på inve-stora
steringar i personal- och kompetensutveckling liksom på kapitalin-
vesteringar. Sjukvårdspersonalen i landsting och kommuner behöver
stöd för utveckla kompetens anpassad till de förändradeatt ärny som
arbetsuppgifterna i morgondagens sjukvård.

Ny teknologi och för infonnationsförsörjningsystem ärnya som
andra strategiska inslag i Strukturomvandlingennämnts i sjukvården,

vilketi sin kräver investeringar under de åren. Itur stora närmaste sam-
manhanget bör framhållas Strukturomvandlingen förutsätteratt ävenatt
den kommunala Sjukvårdspersonalen förses med modern teknologi och
kunnande inom området. Behovet kunna kommunicera medattav
sjukhus och vårdcentraler och få stöd i vårdbeslut kommer ställaatt
krav på den kommunala hälso- och sjukvården f°ar tillgång till detatt

telemedicinen kan erbjuda till medicinsk konsultation.samtsom
Den slrukturomvandling sikt skall kostnadseffek-som ge en mer

tiv sjukvård kräver således investeringar både i personal och teknologi
på kort sikt för effektiviseringspotentialen skall kunna frigöras.att

Systematisk verksamhetsutveckling

Förutom förändringar sjukvårdsstrulcturen krävs åtgärder radav en
andra områden för öka effektiviteten i resursutnyttjandet. Kom-att
mittén delar Landstingsförbundets bedömning den potenti-att största
alen för åstadkomma kosmadsreduceringar med bibehållenatt eller
högre vårdkvalitet ligger i konsekvent utnyttja kunskap deatt mestom



överväganden och SOUKommitténs 1996: 163302

strukturerna, tillgodogörakostnadseffektiva behandingsmetodema och
informationsför-sig kostnadsreducerande teknologi och förbättrany

utveckla samverkan den hälso- och sjukvårdsörjningen inomsamt att
hälso- och sjukvårdenlandstingen finansierar och den kommunalasom

avsnitt 10.4.
införas på effektivareUtvärderade medicinska metoder bör sättett

pågående utvecklingenoch med kraftfullare styrning tidigare. Denän
vårdprogram baserad uppdaterad kunskap och nationellapåmot

riktlinjer bör kunna underlätta genomförandet liksom samordningen
mellan olika vårdnivåer i landstingen och kommunernas hälso- och
sjukvård. Statens beredning utvärdering medicinskHär bör bl.a. för av
metodik SBU kunna aktiv roll.spela en mer- -

Verksamhetsbeskrivning, kost-investeringar i förDe stora systern
nadsredovisning och kvalitetsuppföljning många landsting ut-som
vecklat under år mycket viktiga instrument för fortsattutgörsenare en

Landstingen har i den meningensystematisk verksamhetsutveckling.
effekternabättre förutsättningar planera och följa deatt upp av

verksamhetsförändringar skall genomföras arbetet medän närsom nu
reducera kostnaderna påbörjades i slutet 1980-talet.att av
Indikationema för behandlingar varierar kraftigt landet. Storaöver

undvika och underutnyttj andeskillnader bör analyseras för över-att av
Ävenolika behandlingar. här nationella riktlinjer och vårdprogram-bör

kunna förutsättningar enhetlighet baserad påarbete för störrege
vetenskap och beprövad erfarenhet.

kvalitet i sjukvårdenGod i regel kostnadsbesparande. Fortsattär
satsning på kvalitetsutveckling angelägen sjukvårds-därförär även av
ekonomiska skäl. pågående arbetet med åstadkomma fimgeran-Det att
de kvalitetsregister och Socialstyrelsens arbete med kunskapsöversikter

centralt i det här sammanhanget. Det gäller i fråga detär samma om
arbete med kvalitetsutveckling Socialstyrelsen, Spri, vårdperso-som
nalens yrkesorganisationer och landstingen själva bedriver. Somegna
framhålls Landstingsförbundet centralt bidrag till detär ett annatav
systematiska utvecklingsarbetet den förändrade lagstiftningen med
skärpta krav vårdgivare, skett bl.a. lagstiftningmot som genom en ny

det gäller tillsynen.när
också angelägetDet lägga ökad vikt vid systematisk uppfölj-är att

ning effektiviteten i omvårdnaden och till den kimskaptaav vara som
har vuxit fram vårdforskningen,inom något hittills försummats påsom
många håll i sjukvården både i landsting och kommuner. Här vill
kommittén särskilt understryka det förhållandet den kommunalaatt att
sjukvården för betydande del sjukvården för denumera ansvarar en av
äldre ställer krav kommunerna hittills förstörre änatt tar ett ansvar
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på området möjligheterna följakunskapsuppbyggnaden liksom att
forskningen i denoch den kunskap kommeromsätta utsom av

kommunala sjukvården.

Kommitténs bedömning möjligheterna1l.3.4 av
mellan behov ochslutaatt gapet resurser

strukturomvandling ochgenom
verksamhetsutveckling

behov och betydande inför sekelskiftet.Gapen mellan ärresurser
bedömningen fortfarande finns möjligheterKommittén detgör attatt

vård och effektivareökade behovmöta ettav omsorg genom
både i landsting kommuner vårdensresursutnyttjande och utan att

kvalitet strategisk fråga kort siktoch tillgänglighet försämras. En är
emellertid åtgärder kan kompenserai vilken utsträckning sådana
effekterna kostnadsminskningar krävs före sekelskiftet fördeav som

uppnå balans i kommunernas och landstingens ekonomi år 1999att
respektive träffats2000 i enlighet med de övererenskommelser som
mellan regeringen och de kommunförbunden. Efter sekelskiftetbåda

frågan i vilken utsträckning sådana åtgärder kan bidra till ökadeär att
behov kan tillgodoses intäktsutvecklingen i kommunerinom förramen
och landsting.

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården under 1990-talets första
Ädelformen,hälft har varit mycket omdanande. präglas bl.a.Den av

medförde genomgripande strukturell förändring sjukvårdensom en av
och skapade betydande potential till produktivitetsförbättringaren
inom akutsjukvården, potential landstingen också tagit tillen som vara.

andra reformer både på nivåFlera nationell och lokal i kombination
administrativt fömyelsearbete och teknologiutveclding harmed verkat

riktning sei Landstingsförbundets redovisning i avsnitt 10.4.samma
Kommittén utvecklingen under den första hälften 1990-attanser av

måstetalet betraktas unik. således inte realistisktDet räknaär attsom
vårdplatsneddragningenmed kan bli lika omfattande under kom-att

mande eller produktiviteten kommer kunna öka i takt.att att samma
detFör talar bl.a. det finns tecken på produk-att attsenare numera

tiviteten minskar både i sjukvården och i äldreomsorgen. Under
kommande krävs andra åtgärder kostnadema skalltyper av om
kunna minskas vårdens kvalitet och tillgänglighet minskas. Detutan att
arbetet måste i högre grad tidigare inriktas öka den samladeän att
effektiviteten i hälso och sjukvården och äldreomsorgen.
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slutabedömning det teoretiskt möjligtEnligt kommitténs är att en
och inför 2000-taletmellan behovbetydande del gapet resurserav

och inre struktur. Systema-förändringar sjukvårdens yttreavgenom
iharmonisera de variationer praxistiska sikte påanalyser tar attsom

sjukvården andrainom i alla delarfinns redovisade ärstort sett avsom
förändringarhandlar bl.a.åtgärder för sluta Det röratt gapet. somom

beslutsfattandet; praxis, rutiner, indi-kärnan i det medicinskaälva
behandlingstraditioner, vårdprograrnarbete,for behandling,kationer

Sådanaanalyser patientflöden för-samordning grundad etc.av
och medverkan från bådeförutsätter i hög gradändringar engagemang

således angeläget tilloch omvårdnadspersonal.läkare Det är att ta vara
effektivisering olika yrkesgrupperdet arbete med intern och extern som

fått sådant arbete för sig.vården initierat. Kommittén hari presenterat
verksamhetsutveckling detVi vill samtidigt understryka att av

på kort sikt kaninte kan planeras fram och resultat Däremotslaget ge
sådant arbete kommer till ståndpå olika stödjasätt att ett genomman

och utvecklingstrukturer och "arenor" för uppföljningtillhandahållaatt
ödmjuk inför svårig-finns således skälverksamheten. Det att varaav

till kost-heterna och inte knyta allt för förhoppningarstora stora
nadsbesparingar, särskilt på kort sikt.

Ädelrefonnen medfördefinns också skäl erinraDet attatt attom
blandning medicinska insatserlandstingens renodlats från avansvar en

och allmän omvårdnad renodlade medicinskaspecifiksamt mot mer
specifik omvårdnad. betydande del omvårdnaden,insatser och En av

specifika och har förts till kommunerna. Enligtbåde den allmänna, över
medicinsk teknologikommitténs bedömning skapar bl.a. inflödet av ny

särskilt förutsättningar ytterligare effektiviseringar i dengoda för
sjukvård landstingen finansierar. Förutsättningarna inte deärsom

i den omvårdnadsintensiva sjukvården i kommunerna, även omsamma
det finns goda möjligheter effektivisera omvårdnadsarbetet bl.a.att
med hjälp resultat från vårdforskningen.av

mycket svårt bedömaDet vid vilken punkt kostnadsneddrag-är att
ningarna leder till oacceptabla försärnringar. särskilt känslig frågaEn

vården gamla och kroniskt patienter vården isjuka liksom livetsrör av
slutskede. Kommittén kan konstatera ilandstingens sina planeratt
särskilt framhåller omstruktureringen skall ske i sådana former såatt

äldre och svårt kroniskt sjuka skall kunna få sina vårdbehovatt
tillgodosedda. Samtidigt det den strukturomvand-är värt att notera att
ling planeras i hög grad de delar sjukvården harrörsom av som

för gamla och kroniskt sjuka. Antalet platser på medicin-ansvaret
klinkema fortsätter minska kraftigt och dagvård,ersättsatt av
primärvårds- eller sjukhusansluten rehablilitering i hemmet och annan
avancerad hemsjukvård. Rehabiliteringen strokedrabbade och andraav
kroniskt sjuka människor liksom vården i slutskede flyttasgamla livets
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särskildatill hemmet och deutsträckning från sjukhusenökadi ut
boendeformema i kommunerna.

landstingplaneras i fleragenomförs elleromstruktureringDen som
tidigareförutsätts i degenomgripande vadbetydligt änär sommer

minskar antalet vårdplatserexpertbedönrningama. Bl.a.redovisade
vidare framhållasbetydligt börakutsjukhusen Det att expert-mer.

iantalet vårdplatserpå minskningenbedömningama bygger att av
resursförstärkningar i denvissakompenserasakutsjukvården genom

primärvår-dagvård och iframför allt i olika formervården,öppna av
kvalitet.med oförändadverksamheten skall kunna bedrivasden, för att

iockså de särskilda boendeformemaResursförstärlcningar förutsätts i
resursför-livets slutskede. Debl.a. det gäller vården ikommunerna när

omfattninginte alls denstärkningar planeras är expert-somsom av
detskall bakgrundbedömningarna fönrtsätter. bl.a.Detta mot attavses

medicinska insatserna fördet gäller dei dag finns bristerredan när
och kommuner ochpatienter i landstingsjuka och döende äldresvårt att

anhörigas ochomvårdnaden beroendeväxande del när-är avaven
insatser.ståendes

och kommuner vidtar deobserverar landstingKommittén att
de kostnadsminslcningarkrävs för åstadkommaåtgärder att somsom

betydande ochdetta många håll kräverbalanskraven ochföljer attav
emellertidverksamhetsförändringar. Enligt kommittén finns detsnabba

betydande kvalitets-för nedskärningarna kan medföraskäl att attvarna
sjuka devården gamla och kronisktförluster det gällernär omav

fråga i fleragenomförs i den takt och den omfattning det ärsom om
och kommuner.landsting

utomordentligt hälso- och sjukvården ochvidare angelägetDet är att
utvecklas sådant allmänhetens förtroendeäldreomsorgen på sätt attett

i grundläggande hänseenden. Få områdenför verksamheten inte sviktar
så befolkningen sjukvård ochbredaengagerar grupper av som
eftersom så många berörs antingen direkt patienteräldreomsorg som-

sjukeller indirekt anhöriga till någoneller äromsorgstagare som som-
inte förvånandeoch i behov vård och Det därförär attav omsorg. oron

nedskärningarna i sjukvården och äldreomsorgen breder sig ochför ut
växande i den alhnärma debatten. opinionsundersök-Iutrymmetar ett

finner ofta många vår i internationelltningar att trots ettman -
perspektiv höga skattenivå beredda högreär att acceptera t.o.m.-

går till sjukvård och äldreomsorg.skattetryck vet attom man pengarna
grundförutsättning kunna erbjudaEnligt kommittén förär atten en

hälso- och sjukvård på lika villkor för alla i nuvarandegod system att
finansieras solidariskt och i huvudsak skatter ochvården attgenom

tillgängliga fördelas rättvist och efter behov, något ocksåresurser som
regeringen i direktiven. fortsatt solidarisk finansieringläggs fast Enav

emellertid sektorn kan bibehålla och utveckla denförutsätter att
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trovärdighet och det starka förtroende vården ochsom omsorgen av
tradition har hos befolkningen. Om människor upplever den vårdatt
och samhället i demokratiska former beslutat föräromsorg som om
otillräcklig och för dålig kvalitet det ofrånkomligt denär attav
betalningsvilja finns, framför allt hos resursstarkasom grupper,
kommer kanaliseras via olika former privatfmansierade lösningaratt av
för sjukvård och bl.a. privata tilläggsförsåkringar föromsorg, genom
sjukvård och privata pensionsförsäkringar kombineras med ettsom
sparande för vård och Vidare förutses framväxten privat-omsorg. av
finansierade sparfonner för olika former seniorboende kanav som
erbjuda service och se bilaga 7. förlängningen riskerarIomsorg man

oj vård och grundvalen för den solidariska finansieringenatten
undennineras. Viljan de uppoffringar det allt innebärgöraatt trotssom

betala skatt till sjukvård och äldreomsorg kan nämligen allvarligtatt
komma påverkas negativt samtidigt måste betala privataatt om man
sjukvårds- och äldreomsorgsförsäkringar. Det finns troligen ingen
absolut for sådan legitimitetskris inträffar. Enligt kommit-gräns när en

bedömning liggerténs legitimitetslois hotande ochnära när storaen om
sina arbetsgivare, fackliga eller andra organisa-t.ex.grupper genom

tioner det finns motiv teckna försäkringar för sinaatt attanser
medlemmar.

.Bedömningama de framtida kraven för hälso- ochav resurser
sjukvård måste också beakta förutsättningarna för hälso- och sjukvår-
dens utveckling i längre perspektiv. Svensk medicinsk forskning ochett
svensk hälso- och sjukvård har länge haft internationellt framskjutenen
position. En förklaring till detta landstingen har lämnatär att ett
betydande för forsknings- och utvecklingsarbete, kontinuerligutrymme
kompetensutveckling och kvalitetssäkring. Enligt kommittén finns det

risk för för sådana insatser kommer minska tillatt utrymmet atten
förmån för direkt patientarbete. sådanEn prioritering kan synas vara
motiverad kort sikt med hänsyn till den tilltagande resursknappheten

kan medföra allvarliga risker for kimskaps- och kompetensutveck-men
lingen på längre sikt. Kommunerna har, nämnts, ett mot-som nyss
svarande för kimskapsuppbyggnaden det gäller omvård-näransvar
naden i den kommunala sjukvården.

I sammanhanget bör regeringen i sin forskningspolitiskanämnas att
proposition prop. 1996/97:5 Forskning och samhälle föreslår att
hälso- och sjukvårdslagen kompletteras med bestämmelseen som
preciserar landstingens för kliniskt forsknings- och utvecklings-ansvar
arbete FoU. Kommunerna föreslås få motsvarande lands-ett ansvar
tingens inom den del sjukvården de har för. Sjukvårds-av som ansvar
huvudmännens omfattar folkhälsoforskningen. Propositio-ävenansvar

bygger i huvudsak på förslag från HSU 2000 i delbetänkandetnen
SOU 1994:132 Landstingens för kliniskt forsknings- ochansvar
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behandla frågandirektivenskall enligtutvecklingsarbete. HSU 2000
isjukvårdshuvudmärmenochansvarsfördelningen mellan statenom

redo-Kommitténvårdforskningen.finansieringenfråga attavseravom
det uppdraget ianledningoch förslag medövervägandenvisa sina av

aprilden 1997.skall redovisas lslutbetänkandet, senastsom
i baskalkylenekonomiska restriktionemaockså debilden hörTill att

respektiveoch sjukvård"genomsnittslandstingets" hälso-utgår från
de eko-verkligheten varieraräldreomsorg."genomsnittskommunens" I

respektive olikalandstingmellan olikaförutsättningarnanomiska
genomfört bety-landsting har redanNågra kommuner ochkommuner.

neddragningar förmindreoch behöver endastnedragningardande göra
står införAndrarespektive år 2000.balanskravet till 1999klaraatt

vadbetydligtkonsumtionsvolymenminskningar är större änsomav
kon-baskalkyler. Svårighetemakommitténsföljer att anpassasom av

varierarsamhällsekonomiska restriktionemasumtionsvolymen till de
före sekelskiftet.kraftigt på kort sikt, dvs.således

träddeoch landstingför kommunerutjärnningsystemDet somnya
ekonomiska förutsättningarna.också deår påverkari kraft 1996

respektive landstinglångsiktigt kommunersyftar tillSystemet att ge
bedriva sin verksamhet,ekonomiska förutsättningarlikvärdiga att

skatteinkomster ochutjämning för skillnader iskervilket genom en
omfördelningkostnadsskillnader. Systemet innebärstrukturella aven

period år. delsuccessivt under 8 Enoch införsinkomster omen
intäkter i detfår minskadekommuner och landsting systemetnyasom

olikaanpassningsprobleminförandereglerna, införställs, trots av
relativt höga statsbidrag i detMånga dessa har haftomfattning. settav

kostnadsnivå deutgår därför från högretidigare och närsystemet en
förutsättningarna.sin ekonomi till demåste anpassa nya

svårt åstadkomma kostnads-Enligt kommittén det mycketär att
landsting ochminskningar i den takt och omfattning mångasom

klara balanskraveni färd med genomföra förkommuner är utanatt att
och sjukvården respektive äldre-leder till målen för hälso-detatt att

äventyras.omsorgen
realistisktsåledes bedömningen det inteKommittén gör äratt att

ochpå problemet med de växande mellan behovförlita sig att gapen
sekelskiftet skall kunna enbart organisato-före lösas genomresurser

verksamhetsutveckling förutsättningar-riska förändringar och även om
olika respektive olika kommuner. Sådanavarierar mellan landstingna

nödvändiga inte tillräckliga för lösa hälso- ochåtgärder är attmen
och fmansieringsproblem på kort siktsjukvårdens äldreomsorgens om
verksamheten skall kunna upprätthållas. förändrings-kvaliteten i Det

långsiktig karaktär ocharbete krävs under kommande år harsom en
kräver långsiktigt uthållig strategi.en
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Utvecklingen efter sekelskiftet bestäms i hög grad den samhälls-av
ekonomiska utvecklingen och de beslut de ekonomiska förutsätt-om
ningarna för kommuner och landsting regering och riksdag fattar.som

demografiskaDen utvecklingen medför ñnansieringsproblemenatt är
betydligt på lång sikt för äldreomsorgen förstörre den hälso- ochän
sjukvård landstingen finansierar.som

11.4 Möjligheterna sluta mellanatt gapet
behov och resurser genom
resurstillskott

11.4.1 Inledning

HSU skall2000 enligt direktiven beakta de beslut riksdagen fattarsom
det samhällsekonomiska för skattefmansierad verksam-utrymmetom

het. Kommitténs har tolkat uppdraget så uppgiften äratt att

bedömning de framtidagöra kraven för hälso- ochen av resurser-
sjukvård,

resultatet denna bedömningsätta i relation till den intäktsutveck-av-
ling i kommuner och landsting följer den samhällsekono-som av
miska utvecklingen och de ekonomiska förutsättningar för kom-
munsektom riksdagen lägger fast samtsom

redovisa bedömning konsekvenserna för hälso- och sjukvår-en av-
den respektive äldreomsorgen konsumtionsvolymen utvecklasom
i enlighet med dessa ekonomiska förutsättningar.

Staten har det övergripande för den offentliga verksamhetenansvaret
och samhällsekonomin och måste ha instrument till förfogande för att
kunna med hänsyn till dettastyra Den genomgripandemestansvar.
förändringen den statliga budgetprocessen införandet takär ettav av
för de offentliga utgiftema. Staten inte något direkt inflytandeutövar

den del det offentliga utgiftstaketöver kommunsektom.av som avser
Däremot sker påverkan via de allmänna ekonomiska förutsättningar-en

och lagregleringen den kommunala verksamheten. Staten harna av
således för kommunsektom tillförsäkrasett rimliga ekono-attansvar
miska och planeringsmässiga förutsättningar.
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träffatsöverenskommelsedenKommittén kan konstatera att som
någotkommunförbunden inte medgeroch de båderegeringenmellan

på kort sikt,statsbidragskatter eller höjdavarken för höjdautrymme
ochkommunerkort siktrestriktion på1998. Endvs. är attt.o.m. annan

undvikamåni möjligastesig verka förhar åtagitlandsting attatt att
vidare kommitpersonal. haranställd Parternafast överenssäga omupp

kommunernabalanskrav förlagstadgatskall införa ettatt staten
landstingen 2000.och för1999

l995/96:2l3förslag prop.nyligen överlänmatRegeringen har ett
ochskattehöjningar 1997kommunalamotverkasyftar till attsom

överlämnahösten 1996vidare underRegeringen kommer1998. att en
rörande kravinnehåller lagförslagriksdagenproposition till som

landsting.i kommuner ochekonomisk balans
sikt. Regeringenskattehöjningar begränsatforUtrymmet ävenär

prop. 199671997:l,för 1997budgetpropositionenikonstaterar
genomföramöjligtkommerl det knappastvolym annatattattatt vara

framöver.totala skatteutttagetförändringar detmarginellaän av
olika skatteromfordelningar mellanochdel justeringarkanDäremot en

internationalisering-fortgåendebakgrund denbl.a.aktualiseras, mot av
Önskemål miljörelatereringökadekonomin.svenskaden om enaven

i skatteuttaget.också motivera förskjutningarkanskattessystemetav
och de både kommun-mellanöverenskommelsenSåväl i staten

prop.vårproprositionårs ekonomiskai 1996förbunden som
ochkommunerverksamhet150 framhölls den1995/96: att som

människorsbetydelse förutomordentligtbedriverlandsting är storav
äldreom-skola, sjukvård ochbarnomsorg,välfärd. Verksamheter som

ansträngdekonomisktoch utvecklas imåste därför ävenvämas ensorg
offentligadeprincipiella grundsynsituation. Regeringens är att

framförskall prioriterasoch landstingverksamheterna i kommuner
statsfmansiella lägetverksamhet.och statlig Dettransfereringar var

så allvarligt reform-regeringen alltjämtemellertid våren enligt1996 att
mån detdenåren mycket begränsat. Iunder de närmaste ärutrymmet

i första handsådant måste denågotfinns extrautrymme, resurserna
och utbildningen.förbättringar vården,till omsorgenav

bedömning i budget-optimistiskRegeringen betydligtgör meren
offentligavolym Saneringen depropositionen för år 1997 av

vårpropositio-vad förutspåddes ihar gått snabbarefinanserna än som
regeringenoffentliga skapar enligtförbättrade finansernaDe ennen.

devad har varit fallet underhandlingsfrihet framgent änstörre som
möjligtkommer därförårens saneringsarbete. Det attattsenaste vara

deprioriterade insatser undervissa fördelningspolitisktöverväga
finansierade. Regering-åren förutsatt de ansvarsfulltkommande äratt

i HSUpågående arbetetvidare med hänvisning till detuttryckeren -
kan leda tilläldre i befolkningendet ökade antalet2000 över attoro-
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behoven i framtiden kan komma överstiga inom såvälatt att resurserna
landstingens hälso- och sjukvård kommunernas äldreomsorg. Detsom
finns den bakgrunden enligt regeringen skäl åtgärdermot övervägaatt
och ha beredskap för eventuella resursbehov volymmöta utgiñs-att
område 9. Vidare framgår regeringen har för avsiktatt att snarast
återkomma till riksdagen med sina överväganden efter det HSUatt
2000 har överlänmat sitt delbetänkande hälso- och sjukvårdensom
resursbehov.

Kommittén konstaterar den bakgrunden förmot att utrymmet
skattehöjningar har begränsats. Hälso- och sjukvård och äldreomsorg

samtidigt områden enligt regeringenär skall prioriteras framförsom
transfereringar och statlig verksamhet. betyderDet således kravenatt
på ökade för hälso- och sjukvård i första hand måste mötasresurser

omprövningar och omprioriteringar inom andra offentligagenom ut-
giftsområden i första hand det gäller transfereringar och statlignär
verksamhet. Det ligger i sakens HSU 2000, hälso-natur att ärsom en
och sjukvårdsutredning, varken kan eller skall föreslå vilka ompröv-
ningar eller omprioriteringar bör ske. Av skäl ligger detsom samma
utanför kommitténs mandat föreslå förändringar den ekonomiskaatt av
politiken. De avvägningar kan behöva det gällergöras när trans-som
fereringar och statlig verksamhet liksom den ekonomiska politiken i

måste inom för samlad bedömningstort göras på nationellramen en
nivå och regering och riksdag. HSUprövas 2000 sinav ser som
primära uppgift lämna underlag för denna samlade bedömning i denatt
del hälso- och sjukvården ochrör äldreomsorgen.som

Som underlag för regeringens och riksdagens kommande ställnings-
taganden till hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens fmansering
redovisar kommittén sina bedömningar inom några områden harsom
betydelse för möjligheterna öka för hälso- och sjukvårdatt resurserna
och äldreomsorg. Följande frågor behandlas.

Qmprövningar inom kommun- respektive landstingsektom-
Okad avgiftsfinansiering-
Samverkan med socialförsäkringen-

kommitténsI direktiv läggs fast hälso- och sjukvården skallatt
finansieras och i huvudsak skatter.gemensamt Det ingår inte igenom
kommitténs uppdrag några alternativ tillöverväga denatt nuvarande
skatteñnansieringen. Kommittén har emellertid bakgrundmot av
fmansieringsproblem inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen
ändå valt "vända på stenarna" ochatt det finns några andrapröva om
ñnansieringskällor skulle kunna komplement till dagensutgörasom
skatteñnansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.
Det bör emellertid redan understrykas kommittén inte har tagitattnu
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Redovisningen idiskuteras.alternativnågot deförställning somav
fortsattaför denunderlagskalll1.4.6avsnitt ettsnarast ses som

finansiering.äldreomsorgensochoch sjukvårdenshälso-diskussion om

kommun-inomOmprioriteringar11.4.2

landstingssektomrespektive

isjukvårdenochför hälso-baskalkylemaredovisadetidigareDe
dessapåbyggeri kommunernarespektive äldeomsorgen attlandstingen

respektivelandstingensandelarsin relativabehållerverksamheter av
verksamheter.totalakommunernas

for cirka 80sjukvårdenochhälso-landstingssektomInom svarar
utbildningenför 6,5,Kollektivtrafikenkostnadema.procent svararav

kostnader-för 3,5administrationencentraladenoch procentför 4,5 av
kulturpå fritid ochsatsningamaverksamheten, samtsocialaDenna.

landsting-anspråk cirka 5tariverksamheterfrivilligaandra procent av
i åldernungdomarnakommertill år 2010samlade Framresurser.ens
trycketmedförvilket i sinmed cirka 20öka att16-18 turprocent,att

också troligtdetmiljöskälbl.aökar. Av attvårdhögskolanpå är
planeringsperio-underökakollektivtrafik kommersatsningama att

den.
Äldreomsorgen kommunernascirkafor 23 procent avsvarar

skola iochmed barnomsorgtillsammansochsamlade tarresurser
Övriga obligatoriskatotala kostnadena.deanspråk drygt 60 procent av

hälsoskyddochmiljö-familjeomsorg,individ- ochverksamheter samt
för drygt 20myndighetsutövning procentsammantagetsvararannan

kostnadema.av
5%,komvux6%,ñitid och kulturverksamheternafrivilligaDe -

näringsliv 2%ocharbetesatsningar4% ochkommunikationer
17 procentsammantagettar resurserna.av-

kraveninnebärdemografiska utvecklingenDen att resurser
beträffar barnom-vadverksamheterinom allaökakommer utomatt -

ochbedrivsframledesverksamheterna sättäven sammaomsorgen -
figuridag, 11.4.kostnadtill som sesamma
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Figur 11.4 Den demografiska på resursanspråkenutvecklingens inverkan
inom olika kommunala verksamheter
Index l9941OO
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Äldreomsorg Övrigverka. Total- - - - - ----

Källor: Egen beräkning basispå SCB:s befolkningsprognos och SCB:sav
räkenskapssammandrag for kommunerna

Nettoeffekten den demografiska utvecklingen innebärav att resursan-
språken i kommunerna beräknas öka med cirka miljarder15 kronor, se
tabell 11.

Tabell 11.1 Vilka krav ställer den demografiska påutvecklingen ytterligere
till kommunernaresurser

Nliljarder kronor, år jämfört2010 med är 1994

Barnomsorg 4,0-Grundskola 4,3+
Gymnasieskola 0,9+
Äldreomsorg 10,0+
Övrig verksamhet 4,1+
Totalt 15,3+

Källor: Egen beräkning basispå SCB:s befolkningsprognos och SCB:sav
räkenskapssammandrag for kommunerna
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också för individ- och familjeomsorgenbilden hör kostnademaTill att
socialbidrag ökar,öka till följd kostnaderna förberäknas attav

arbetsmarknadsläge också denåtminstone kort sikt. I rådande anses
vuxenutbildningen liksom näringsbefrämjande åtgärderkommunala

områden.prioriteradesom
möjligheternautanför kommitténs uppdrag bedömaliggerDet att

utgiftsområden.alternativt andra kommunalaeffektivisera omprövaatt
samhällsekonomiskavill emellertid understryka deKommittén att
skärper kraven påför skattefmansierad verksamhetrestriktionema ett

verksamhet liksomresursutnyttjande inom all offentligeffektivare
möjligheteroch omprioriteringar. Självfallet skall deomprövningar

sjukvården äldreomsorgentillföra hälso- och ochfinns ytter-attsom
inom andraeffektiviseringar och omprövningarligare resurser genom

verksamhetsområden till påobligatoriska kommunala Kraventas vara.
frivillig verksamhet också skärpas i syfteomprövningar bör attav
landstingens och kommunernas kämverksamheter.förvärna resurserna

varit1990-talets första hälft har kostnadsneddragningamaUnder
äldreomsorgen inom flertalet andra kommunalamindre inom än

Äldreomsorgen således varit prioriterad.verksamhetsområden. har
vissa möjligheterKommunförbundets bedömning det finnsär att att

kommunalaprioritera äldreomsorgen och skolan framför andra
under kommande år under förutsättningverksamheter liknande sätt

ökar kraftigt. Kommittén kan konstaterasocialbidragen inte attatt en
sådan prioritering skulle innebära mellan behov ochatt gapeten

krymper något jämfört med äldreom-för äldreomsorgresurser om
behåller sin relativa andel den kommunala verksamheten. Ensorgen av

imotsvarande prioritering sjukvård framför andra verksamheterav
behovlandstingen motsvarande effekter i fråga mellangapetger om

och sjukvårdenoch för hälso- i landstingen.resurser
bild kommittén har den samlade verksamheten i kommuner-Den av

det knappast troligt de omprioriteringartyder är är göraatt attna
skulle krävas för lösa äldreomsorgens fmansieringsproblemattsom
genomgripande omprövningar andra kommunala åtaganden.utan av

vill också starktKommittén understryka risken för den ansträngdaatt
i kommunernasituationen tagit för allt fleröver ansvaret tungasom-

svårlösta välfärdspolitiskaoch uppgifter kan komma medföraatt att-
äldreomsorgen undan andra kommunala åtaganden.trängs av
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Ökad avgiftsñnansiering11.4.3

Patientavgiftemas andel landstingens kostnader för hälso- ochav
sjukvård exklusive tandvård uppgår till cirka Avgifternas2 procent.
andel kostnadernade totala för äldre- och handikappomsorgen iav
kommunerna uppgår till cirka 8 procent.

HSU:s ingår bl.a. läke-I uppdrag samladgöra översynatt en av
medelsförmånen inklusive högkostnadsskyddet för sjukvård i öppen
vård och läkemedel. Kommittén har i tidigare delbetänkandeett
SOU 122 Reform1995: på föreslagit det nuvarandeattrecept
högkostnadsskyddet för sjukvård i vård och läkemedel reforme-öppen

Förslaget innebär de offentliga subventionema för läkemedelattras.
minskas med l miljard kronor, kostnader i huvudsak försnärmare som

till patienterna i form avgifter. viktig utgångspunktEn föröver av
förslaget emellertid skydda sjukvårdmed behovär att storapersoner av
och läkemedel höga kostnader den utfonnning föreslåsmot genom som

subventionssystemet för läkemedel och högkostnadsskyddet. För-av
slaget innebär subventionema i högre grad riktas till deatt grupper som
har de högsta kostnaderna för läkemedel Regeringen överlämnade i
september 1996 proposition prop. l996/97:27 Läkemedelsförmå-en

och läkmedelsförsörjning till riksdagen i huvudsakner m.m. som
bygger på förslagen i kommitténs delbetänkande. Kommitténs be-
dömning ytterligare kostnadsöverföringar från det offentliga tillär att
de enskilda medborgarna skulle medföra allvarliga risker för männi-att
skor avstår från sjukvård och läkemedel ekonomiska skäl.av

Kommunernas avgifter för äldre- och handikappomsorgrätt att ta ut
reglereras i socialtjänstlagen SoL, lagen stöd och till vissaserviceom
funktionshindrade LSS och hälso- och sjukvårdslagen HSL. De
insatser beviljas enligt LSS i princip avgiftsfria. vård enligtFörärsom
HSL får kommunerna avgifter, dock inte f°ar inkomst-ta ut som vara
differentierade. Avgifterna enligt SoL och HSL f°ar tillsammans inte

den enskilde förbehålls tillräckliga medel för sinastörre än attvara
personliga behov.

Avgzfiema för äldreomsorgen ligger utanför kommitténs uppdrag.
Kommittén avgifterna inom äldreomsorgen har diskuteratsnoterar att
i Riksdagens Socialutskott. Utskottet har nyligen hemställt att
riksdagen regeringen till känna den på lämpligt böratt sättger

bl.a. avgifterna inom äldreomsorgen och deras effekteröverväga
1996/97: SoU 7. HSU 2000 också bedömningen det finnsgör att ett
sådant behov och förordar regeringen initiativ tillatt översyntar en av
avgiftssystemet inom äldreomsorgen.
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inte minst de mycket skillnaderna i avgiftsnivåerproblem,De stora
redovisas i Socialstyrelsens uppföljning semellan kommunerna, som

för sådanavsnitt 9.9 enligt kommittén starkt motiv översyn.är ett en
påFinansieringsproblernen inom äldreomsorgen, särskilt längre sikt,

Enligt kommittén det möjligtbör pröva ärär attett annat. man om
utforma avgiftssystem där avgifterna lämnar bidrag tillstörreett ett
finansieringen framöver. Kommittén väl medveten inkomst-är attom
förhållandena hos dagens äldreomsorgstagare begränsar förutrymmet
avgiñshöjningar. ökar emellertid i takt med allt fler äldreUtrymmet att
får högre inkomster.

vilka skallkan också finnas skäl tjänsterDet övervägaatt som
inom har sketttillhandahållas äldreomsorgen. Under detsenare en

inom äldreomsorgen tillkraftig koncentration tillgängligaav resurser
utvecklingendem behöver vård och bedömsDenmest omsorg.som

kommande inomfortsätta under år led i besparingarna äldre-ettsom
Enligt kommittén kan det finnas skäl detpröva ärattomsorgen. om

renodlademöjligt lägga utanför äldreomsorgen. Enserviceinsatseratt
sådan lösning skulle innebära den enbart behöver hjälp medatt som
städning och service inte skulle kunna få sådana tjänster inomannan
äldreomsorgen. På så skulle hemtjänsten avlastas vissa uppgiftersätt
och kunna koncentrera sina insatser på med omvård-omsorgstagare
nadsbehov. En sådan avgränsning äldreomsorgens uppgifter skulleav
i praktiken innebära den praxis i praktiken tillämpas i fleraatt som
kommuner i dag fonnaliseras.

Kommittén vill emellertid franrhålla serviceinsatser viktiga föräratt
äldre människors välfärd och trygghet. Det redan i dag problemär ett

växande andel äldre blir beroende eller anhörigas insatseratt en av egna
helteller ställda de inte har råd anlita privata städfirmor.attom- -

pågåendeDen utvecklingen i kommunerna därför problematisk iär ett
välfärdsperspektiv. Problemet blir självfallet äldreomsorgenstörre om
inte tillhandahållaskall renodlade serviceinsatser framöver. Enligt
kommittén bör det därför ingå i service iöversynen övervägaatt om
hemmet till äldre människor kan subventioneras i former bidrarsom
till sådana tjänster i ökad utsträckning kan inom den privataatt ges
tjänstesektom. Frågan i vilka former skall kunna tillstödstatenom ge

bl.a.privata tjänster, inom hushållssektom, behandlades regeringenav
i den sysselsättningspolititiska propositionen prop. 1995/ 1996:222

1996. Av propositionen framgår regeringen har för avsiktattsommaren
reglerna för anlitande tjänster och vilken roll privat-överatt se av

hartjänster i samhällsekonomin. l uppdraget kommer ocksåpersoners
förslagingå till regeländringar skulle stimulera utbudatt att ge som av

och efterfrågan på tjänster. Enligt kommittén bör i detman samman-
hanget särskilt uppmärksamma de äldres behov hjälp med städning,av

och service i hemmet.tvätt annan
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Slutligen bör framhållas kommittén medveten det kanäratt attom
svårt den avgränsning mellan omvårdnadsbehov respek-göraattvara

tive renodlade servicebehov härdet fråga frågan måsteDenärsom om.
därför särskild uppmärksamhet i den föreslagnaägnas översynen.

Samverkan med socialförsäkringen11.4.4

kommitténsI direktiv framhålls betydelsen effektiva sjukvårds-av
insatser för begränsa sjukfrånvaron för i yrkesverksamatt personer
ålder, bl.a. för motverka ökade samhällsekonomiska kostnader iatt
fomi sjukpenning och minskad produktion. Kommittén bör, enligtav
direktiven, hur sådana sektorsövergripande samhällsekono-överväga
miska bedömningar kan integreras i sjukvårdsplaneringen.

Enligt kommitténs bedömning kan den tilltagande resursknappheten
inom hälso- och sjukvården få återverkningar för utgifterna inom
sjukförsäkringen tillgängligheten begränsas och kapaciteten t.ex.om
for operationer och rehabilitering försämras.

dag finns inga direktaI ekonomiska incitament för landstingen att
planera sin verksamhet så inte onödiga kostnader, för sjuk-att t.ex.

Detpenning, åsamkas socialförsäkringen. finns heller inga ekonomiska
incitament för socialförsäkringen till hälso- och sjukvårdensatt se

de utformar sina regelverk och hälso- och sjukvårdensnär tarresurser
i anspråk för olika slags bedömningar och utlåtanden. Däre-resurser

och det viktigt framhålla, ligger det tydligt inom deras all-ärmot, att
samhällsansvar sådana hänsyn.märma att ta
effektivareEtt samlat resursutnyttjande kan åstadkommas genom

insatser på olika nivåer. Dels det angeläget uppmärksammaär att
samspelet mellan socialförsäkrings- och hälso- och sjukvårdssektom
i samband med resurstilldelningen till dessa båda sektorer på nationell
nivå, dels handlar det försäkringskassan och landstingen påattom
regional och lokal nivå samverkar så effektivt möjligt. Ett viktigtsom
led i effektivisera denna samverkan densträvan roll iatt är nya
samhällets rehabiliteringsarbete försäkringskassoma fåttsom genom

l990/9lzl4l. Där stadgas kassoma skall samordna denattprop.
yrkesinriktade rehabiliteringen för individen. Där också attanges
kassoma skall följa hur rehabiliteringsverksamheten i ñingerarstort
inom länet och de initiativ motiverade.ärta som

Avvägning nationellpå nivå

Avvägningen mellan hur mycket för socialförsäk-avsättsresurser som
ringen respektive for hälso- och sjukvården på nationell nivå har hittills
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inte varit särskild uppmärksammad utifrån effektivitetsperspektiv.ett
Resursknappheten inom hälso- och sjukvården under de kommande
åren medför den frågan bör särskild uppmärksamhet införatt ägnas
2000-talet. finns nämligenDet redan framhållits uppenbarsom en- -
risk för landstingens ansträngda ekonomiska situation leder tillatt
problem med tillgänglighet och köer i hälso- och sjukvården. Detta kan
i sin tillleda ökade samhällsekonomiska kostnader i formtur av
sjukpenning och minskad produktion. Regering och riksdag har ett

för sådana sektorsövergripande samhällsekonomiska be-attansvar
dömningar i direktiven integreras i sjukvårdsplaneringen.nämnssom

finns såledesDet skäl både sjukvårdspolitiska ochgöraatt sam-
hällsekonomiska avvägningar på nationell nivå.

Regional och lokal samverkan

Under år det framför allt den andra aspekten den regionalaärsenare -
och lokala samverkan mellan bl.a. hälso- och sjukvården och socialför-
säkringen har uppmärksammats. Sedan några år tillbaka pågårsom-
olika verksamheter för uppnå bättre samordning på regional ochatt en
lokal nivå mellan främst socialförsäkringen och hälso- och sjukvården.
Inledningsvis har försäkringskassomas vidgade för denansvar
yrkesinriktade rehabiliteringen Härutöver förtjänarnämnts. nämnas
den särskilda ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser
inom för Dagmar-överenskommelsen, lokala försök medsamtramen
finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring
Finsam, och mellan dessa båda och socialtjänsten Socsarn.

intresseDet påpeka de nämndaär särskilda medlenatt attav
infördes for komma till med de problem rådde inom hälso-rättaatt som
och sjukvården i början 1990-talet. svårigheterDe då existeradeav som
inom sjukvården hade inte primärt sin grund i bristande resurser.
Medlen stöd i arbetet med effektivisera sjukvårdens verk-ett attvar
samhet och innebar ingen konflikt utifrån hälso- och sjukvårdspolitiska
prioriteringar.

utvärderingDen Dagmar-medlen Bohlin Strömbergav som
uppdrag3genomfört Socialdepartementets visar användningenatt av

medlen successivt har förskjutits åtgärder för minska lång-mot att
tidssjukskrivning. Med tanke på projektmedlen fanns kvaratt trots att
hälso- och sjukvården lyckades höja produktiviteten och effektivisera
verksamheten det naturligt försökte finnaär andra angelägnaatt man

3 Bohlin Strömberg, Rapport till Socialdepartementet, 30 septem-
ber 1995
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användningsområden för de Medlen kom bl.a. attextra resurserna.
människor med oklarasamverkansprojekt för handriktas att tamot om

Även Finsam-sjukdomstillstånd och problem sammansatt natur.av
utveckling ligger väl i linjeinriktas bl.a. det hållet. Dennaprojekten

försäkringskassomas ansvarsområde.klart uttalade behov inommed
detta områdeför samordna samhälletsInsatser äratt resurser

föreslår i skri-angelägna. båda kommunförbundenfortfarande De en
möjligheterna till försöksverk-velse till regeringen våren 1996 att

samordning mellan hälso- och sjukvård,samhet med finansiell
arbetsmarknadsstöd skall utvidgas.socialförsäkringsocialtjänst, samt

verka för förändringar regel-önskar vidare regeringen skallDe att av
socialförsäkrings- och arbetsmarknadsområdetoch inomstyrsystemen

för nuvarande organisation,redan inom störregersom, ramen
handlingsfrihet.

också de pågående Finsam- ochkommitténs direktivI nämns
pågåendeRegeringen dock resultatet deSocsarnförsöken. attanser av

innan ställning tillutvärderingarna dessa försök bör avvaktas tasav
direktiven såfrågor huvudmannaskap. Kommittén har tolkatrörsom

HSU något mandat lägga fram förslagde inte 2000 att ut-att om enger
utvidgad försöksverksamhet med Finsam och Socsam.byggd eller

Kommittén principiellt bör positivt på olika formerattanser man se
effektivaresamverkan mellan olika huvudmän syftar till ettav som

strykaresursutnyttjande. Samtidigt vill kommittén här peka och
det krav på ansvarsfull samverkan mellan olika offentligaunder en

alltid finns, och vill för alltför frekventatt ettorgan som varna
ändrande på gällande förutsättningar kan riskera legitimera bristeratt

Mycket går således inom dei detta hänseende. göraatt ramar som
finns, det också angeläget successivt arbeta bort reglerär att sommen

lokala varförförhindrar samverkan. förutsättningarna olikaDe utser
samverkan kan organiseras olika och tidsbeg-gärna sätt gärna som

projekt. också i linje iränsade Detta ligger med förslagensynsätt en
nyligen publicerad statlig utredning lokala samverkansprojekt inomom
rehabiliteringsområdetf

Sjuk- och arbetsskadekommitténs förslag

Sjuk- och arbetsskadekomrnittén föreslår i sitt slutbetänkande SOU
1996:113 försäkringskassoma skall få använda delar inbetaldaatt av
avgifter till försäkringen för finansiellt kunna stärka sjukvårdenatt

4 kartläggning lokala samverkansprojekt inomEgon Jönsson En av-
rehabiliteringsomrâdet, SOU1996:85 .
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områdeninom sådana viktiga för försäkringen. Medlen föreslåsärsom
disponeras varje försäkringskassa. Kassoma bör, enligt förslaget,av

vidareutveckla beställarfunktion inom rehabiliteringen och deten
förebyggande arbetet liksom för vård och behandling. Det aktuella
förslaget innebär i praktiken de socialförsäkringsmedel tillförsatt som

skulle blisjukvården finansieringskälla för sjukvården. Moten
bakgrund finansieringsproblemen inom hälso- och sjukvården kanav

tilltalandedetta lösning. sådan utveckling kan dockEnvara ensynas
komma stå i konflikt med hälso- och sjukvårdslagens grundläggandeatt
bestämmelser vård lika villkor den prioriteringsordningsamtom

föreslås Prioriteringsutredningen i betänkandet SOU 1995:5som av
Vårdens val. Om förslaget genomförs skulle fåsvåra särskilden
finansiering sjukvårdsinsatser för människor i yrkesverksam ålderav
eftersom det den försäkringskassans insatserär mot gruppen som
riktas. Yrkesverksamrna skulle således kunna komma attpersoner
prioriteras framför gamla och kroniskt sjuka.t.ex.

grundläggande problemetDet med sådant bidrag till lösningenett
sjukvårdens finansieringsproblem det inte primärt skulleär att vara

behovmänniskors hälso- och sjukvårdens insatserstyr utansom
försäkringskassans betalningsfönnåga. Detta skulle i sin kunnatur
medföra det inte behovet vård blir avgörande föräratt ensamtav som
vårdens omfattning och karaktär har behovet och deutan vem som
kostnader bristande tillgänglighet till vård kan föra med sigt.ex.som
för försäkringen. bör också påpekasDet sådant kan fåatt ett system
starka styreffekter för de prioriteringar i sjukvårdengörssom om
insatser för yrkesverksamma betalas försäkringskassan.personer av

Kommittén det angelägetär värnaatt att ett systemanser om som
innebär hälso- och sjukvård lika villkor och fördelas efteratt ges
behov inte minst i tider resursknapphet råder. framhållsDettanär-
också regeringen i de allmänna utgångspunktema i direktiven tillav
HSU 2000.

11.4.5 Kompletterande finansieringskällor

Det ingår, tidigare inte i kommitténs uppdragnämnts, övervägaattsom
några alternativ till den nuvarande skatteñnansieringen. Kommittén har
dock ställning det finns några andra finansie-utan prövatatt ta om- -
ringskällor skulle kunna komplement till dagens skatte-utgörasom
fmansiering och redovisa för- och nackdelar med olika lösningar.

områdenDe har tagit till diskussion trafikförsäk-ärsom upp
ringen och arbetsskadeförsäkringen. En liknande diskussion kan också
föras andra områden sjukvårdskostnader, tobak,t.ex.som genererar
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också diskuterat kompletterandealkohol och miljö. Vi har en annan
förts fram i den allmänna debatten underñnansieringsväg senaresom

obligatorisk äldre-möjligheterna införa någon formtid, nämligen att av
inte sigomsorgsförsälding. Kommittén vill understryka det röratt om

fortsatta beredningen.några underlag för denförslag utan snarare om
redovisas i bilagaöversikt de olika alternativenEn av

alternativ innebärKommittén kan konstatera det attatt som
de sjukvårdskostnadertrafilçförsäkringen bär delstörre somaven

trafrkskador skulle kunna bidra till lösaorsakas samhället att enav
hälso- och sjukvårdens fmansieringsproblem. Detbegränsad del av

arbetsgivarna bär sjuk-gäller det alternativ innebär attsamma som
och/eller olycksfallvårdens kostnader för arbetsrelaterade sjukdomar

inte haft möjlighetarbetskadeförsäkringen. Kommittén harvia att
lösningarna. kananalysera nackdelarna med de olika Detnärmare

få negativa närings-emellertid inte uteslutas båda alternativen kanatt
och arbetsmarknadspolitiska konsekvenser.

invändningarEnligt kommittén finns det också principiella mot
sjukdom.ñnansieringssystem knyter finansieringen till orsaken tillsom

behandla människorvedertagna i sjukvårdenDen är attatt utannormen
i detta hänseen-efterfråga orsaken till sjukdomen. förändratEtt synsätt

till enskilda individersde skulle kunna föra mycket långt attytterst-
livsvillkor och levnadsvanor läggs till grund för prioriteringar i vården

förslagoch behov, vilket rimmar illa med Prioriteringsutredningensinte
och sjukvården.till grunder för prioriteringar i hälso-

principiella invändningar kan det bli nödvändigtTrots dessa att
någon fonn kompletterande frnansieringskälla kanöverväga av som

bidra till lösa finansieringsproblemen i hälso- och sjukvården. Enligtatt
kommitténs bedömning har det alternativ innebär trafikförsäk-attsom

till sjukvårdens mindre nackdelar detbidrar finansieringenringen änav
alternativ arbetsskadeförsäkringen. sådan komp-bygger Ensom

i ochletterande finansiering sjukvård tillämpas också Danmarkav
Frågan hur trafrkförsäkringen skulle kunnaFinland. störreta ettom

för kostnader uppkommit i samband med trafrkskadadeansvar som en
har också tagits Försäkringsförbundet samarbetsorgan förettupp av -
de privata försäkringsbolagen i Sverige i förslag till finansdeparte-ett-

våren Vilken utfonnning sådan lösning skulle få1996.mentet en
behöver i så fall studeras bl.a. bakgrund de systemlös-närmare mot av
ningar valts i våra nordiska grannländer och örsäkringsförbun-Fsom
dets förslag.

Kommittén kan vidare konstatera obligatorisk äldreom-att en
fordelningspolitiskasorgsjörsäkring har fördelar eftersom den bygger

obligatoriska avgifter efter betalningsförmåga och för-på tas utsom
delas eiter behov se bil Kommittén kan konstatera svårigheternaatt
här bl.a. ligger i hitta lösningar återför till pensio-att som resurserna
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närskollektivet i fonn vård och tekniskaDe problemen iav omsorg.
fråga den systemutfommingen skall inte hellernärmare underskat-om

Därtill kommer, vilken lösning väljer, måstetas. än att systemetman
utformas så medborgarna litar på de avgifter betalas inatt att som
verkligen används till vård och Till bilden hör också varjeattomsorg.
lösning bygger på inordnar avgifterna i pensionssystemet kanattsom
leda till politiska komplikationer i frågan hur det framtida pensions-om

skall utformas.systemet
Finansieringsproblemen for kommunernas äldreomsorg kan emeller-

tid betydande på sikt. Enligt kommittén det mycket talarärvara som
för det svårt de omprioriteringar skulle krävas förär göraatt att attsom
lösa äldreomsorgens fmansieringsproblem inom den kommunala
sektorn genomgripande omprövningar andra kommunalautan av

Ökadeåtaganden. avgifter kan i framtiden spela ökad roll fören
finansieringen, kan troligen inte marginellt bidra tillän attmen mer
lösa problemen. Alternativet tillföra sektorn ytterligareär att resurser

kraftigt ökade statsbidrag och/eller skattehöjningar. Om integenom
åtgärder det slaget möjliga samhällsekonomiska och politiskaärav av
skäl återstår försöka hitta komplement till den nuvarande fman-att
sieringen. I det sammanhanget kan obligatorisk äldreomsorgsförsäk-en
ring kan eventuellt i formväg koppladprövas, ärvara en som en som
till betalning vårdavgifter. Enligt kommittén offentligt regleradeärav
försäkringar bygger obligatoriska avgifter eftertas utsom som
betalningsfönnåga och fördelas efter behov föredra framför de olikaatt
former eller mindre privatfmansierade lösningarav mer som annars
kommer fram medborgarna inte f°ar sina behovväxa tillgodosed-att om
da inom det solidariskt finansierade systemet.

Kommittén vill slutligen erinra avgifterna till sjukför-attom
säkringen inte enbart används till kostnaderna för själva försäkringen

också täcker underskott på andra områden. Avgifternautan tillstatens
sjukförsäkringen bidrar på det till saneringen statsfmansema.sättet av
Enligt kommittén skulle lösning kunna sjukförsäkringenatten vara
bidrar till finansieringen sjukvården och äldreomsorgen detnärav
statsfrnansiella läget medger detta i stället för införatt man nya
ñnansieringsfonner. Det sig solidarisk fmansieringsfonnrör om en som
redan finns och har mycket anknytning till sjukvården.närasom

11.5 Kommitténs slutsatser och förslag

Sjukvården har i grunden humanitärt syfte och i sinutgår verksam-ett
het från de etiska värderingar bär västerländsk humanism.som upp
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likaalla hamänniskovärdesprincipen sägerCentralt ettär attsom
samhället.funktioner iochpersonliga egenskaperoberoendevärde av

ochsjuka människorvärderingsbas hjälpaskall från dennaSjukvården
integritet och självbestämman-tillvarje människasdärvid beakta rätt

villkor för allalika äroch bra vårdallaSjukvården berörde. oss
grundpelare.främstavälfärdensaven

ochför vårdkostnadernaframskrivningdemograñskEn av
ochhälso-för landstingenskraveninnebär att resurseromsorg

2010. ställer deOm5-6 fram till årsjukvård ökar med procent man
beräkna-detframtidabetingade kravendemograñskt motresurser

planerings-konsumtion underlandstingskommunalförde utrymmet
relativasinsjukvården behållerochhälso-ochperioden attantar-

successivt uppstårdetfinnerlandstingens intäkterandel attmanav -
omkring sekel-Gapetoch är störstmellan behovett resurser.gap

periodenUnder8 7 miljarder kronor.ellerskiftet- omkring procent
1 miljard kronor.sjunka med knappt2001-2010 beräknas gapet

äldreomsorgkommunernasframskrivning förmotsvarandeEn
2010.19 tillmed drygt årökarinnebär kraven på procentatt resurser

År 16tillbetingade uppgå2000 demograñsktberäknas det gapet
2001-2010 ökarUnder perioden8 kronor.eller miljarderprocent

24 procent.12 miljarder kronortill totaltgapet
strukturomvandlingfinns tillmöjligheterbeaktar deOm somman

expertbedömningarnaresursutnyttjande tydereffektivareoch sam-
lands-sjukvård iför hälso- ochbehovetpå attmantaget resurserav

vad följerligga i linje medskulle kunnatingssektom av ensom
demografisk framskrivningframskrivning.demografisk En av

underskattar däremoti kommunernaför äldreomsorgenkostnaderna
hälso-bakgrundskallframtida resurskraven. Dettade attmot avses

kommunala äldremsorgenlandstingen och den ärsjukvården ioch
vårdtider sjuk-kortare påkärl. Utvecklingenkommunicerande mot

kvalificeradeställer ökade krav påvårdformerhusen och öppnamer
äldreomsorg.omvårdnad i kommunernasmedicinska insatser och

ända-och landsting ochmellan kommunerbättre samverkanEn en
ihänsyn till bristerna äldreom-resursfördelningmålsenlig tarsom

för vård ochbidra till de samladekan att omsorgresursernasorgen
högreanvändas effektivare och medlandsting kommuner kani och

strukturomvandling ochkommittén fortsattvårdkvalitet. Enligt är en
effek-med utrensning mindreverksamhetsutvecklingsystematisk av

teknologi ochkostnadsbesparandeutnyttjandetiva metoder, enav
möjligheternabetydelse forinformationsförsörjningbättre attstorav

sjukvårdeneffektivare i hälso- ochsamladeanvända de resurserna
vidlägga ökad vikt2000-talet. också angelägetinför Det är att
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systematisk uppföljning effektiviteten i omvårdnaden och tilltaav
den kunskap vuxit fram inom vårdforskningen.vara som

Kommittén har gjort samlad bedömning behov ochen av resurser
för hälso- och sjukvård respektive äldreomsorg. Slutsatsen detär att

mycket åstadkomma kostnadsminskningarsvårt i den taktär ochatt
omfattning landstingmånga och kommuner i färd medär attsom
genomföra för klara balanskraven det leder till deatt utan att att
nationella målen för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen

finns särskilt skälDet för kostnadsneddrag-äventyras. att attvarna
medföraningarna kan betydande kvalitetsförluster det gällernär

vården gamla och kroniskt sjuka, område där det redan i dagettav
finns brister det gäller de medicinska insatserna och därnär en
växande andel omvårdnaden beroende anhörigas ochärav av
närståendes insatser.

Kommittén vill också framhålla grundförutsättning föratt atten
kunna erbjuda god hälso- och sjukvård lika villkorpå för helaen
befolkningen vården finansieras solidarisktär och tillgängligaatt att

fördelas rättvist och efter behov, något också framhållsresurser som
regeringen i direktiven. den bakgrundenMot det utomordentligtärav

sjukvårdenangeläget hälso- och och äldreomsorgen utvecklas påatt
sådant allmänhetens förtroende för verksamheten intesättett att

sviktar i grundläggande hänseenden. Få områden bredasåengagerar
befolkningen sjukvård och äldreomsorg. Det ärgrupper av som

därför inte förvånande för nedskärningarna inom vårdenatt oron
börjar växande i den allmänna debatten. Det såledesärta ett utrymme

vikt det demokratiska förmår degöra avväg-stor att systemet attav
ningar och prioriteringarde krävs för de nationella förmålenattsom
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen skall kunna uppfyllas.

Kommittén således bedömningen det inte realistisktgör äratt att
förlita sig problemet med depå växande mellan behov ochatt gapen

före sekelskiftet skall kumia lösas enbart organisato-resurser genom
riska förändringar och verksamhetsutveckling förutsättning-även om

varierar mellan olika landsting respektive olika kommuner.arna
Utvecklingen efter sekelskiftet bestäms i hög grad den samhälls-av
ekonomiska utvecklingen och de beslut de ekonomiska förutsätt-om
ningarna för kommuner och landsting regering och riksdagsom
fattar. demografiskaDen utvecklingen medför ñnansieringspro-att
blemen efter sekelskiftet betydligt för äldreomsorgenär större förän
den hälso- och sjukvård landstingen finansierar.som

Enligt kommittén krävs det långsiktigt hållbar lösning fören
finansieringen hälso- och sjukvården i landstingen och kommuner-av

Frågan hur hälso- och sjukvården respektive äldreomsorgenna. om



överväganden och SOU 1631996:Kommitténs324

uppmärksammasBl.a. börtillförs medel måste övervägas. attnoga
landsting ochförutsättningarna varierar mellan olikaekonomiskade

kommuner.
sjukvår-landstingen och den kommunalaoch sjukvården iHälso-

kärl. pågåendetidigare kommunicerande Denden nämnts,är, som
sjukvård landstingeninom den hälso- ochomstruktureringen som

ochkvalificerade medicinska insatserställer ökade kravfinansierar på
väl avvägd resursfördel-i den kommunala sjukvården. Enomvårdnad

landsting och kommunersamverkan mellanning och förbättrad ären
för vårdsåväl för de samladeviktiga förutsättningar att resurserna

vården ochoptimalt förskall kunna användasoch attsomomsorg
kroniskaökande andelen äldre medi fråga denomsorgen om
omvård-kvalificerad medicinsk vård ochskall kunnasjukdomar ges

nad.
visar det har krävtsbör också till erfarenheternaHänsyn atttas att

genomgripande verk-omvandlingstryck för åstadkommaattett mer
produktivitetsutveck-gällersamhetsförändringar. Trendbrottet detnär

budgetneddrag-1990-talet, i tiden sammanföll medlingen under som
finansiella trycket skapadeexempel detta. Detningen, påär ett en

tilli sjukvården stimuleradekris- och kosmadsmedvetenhetökad som
ökningen dagldrurgin underökad produktivitet. kraftigaDen aven

kostnadseffektiva,exempel påår är ett annat att mernya,senare
få sprid-behandlingsprinciper mycket snabbt kanarbetsmetoder och

förändringstryck.organisationen för starktning när utsätts ett
Ädelreformen huvudmannaskaps-Erfarenheterna visar ävenattav

strukturomvandling leder tillförändringar kan bidra till snabben som
de samlade används effektivare.att resurserna

understryka viktenKommittén vill den bakgrunden attmot av
sådantsjukvården och äldreomsorgen tillförs medelhälso- och på ett

drivkrafterna för strukturen förnyelse och verksamhets-sätt att en
utveckling upprätthålls. Samtidigt bör framhållas effekternaatt av
denna strukturomvandling kontinuerligt bör analyseras såväl ettur
arbetsmiljö- befolknings- och patientperspektiv.som

motiv för fortsatt strukturell förnyelse och verksamhetsutveck-Ett
ling enligt kommittén utvecklingen allt äldre befolkningär att mot en

2010efter enligt befolkningsprognosema.fortsätter år Detäven
demografiska trycket kommer således starkt sjukvårdenpåatt vara

överskådlig tid, vilket skärper kravenoch äldreomsorgen under på att
effektivt möjligt i längretillgängliga används så även ettresurser som

sjukvården och äldreomsorgen konkurrerartidsperspektiv. Hälso- och
vällärdsområden inomockså med andra centralaom resurserna
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kommunsektorn, ställer krav ökadepå i framtiden tillsom resurser
följd befolkningsutvecklingen.av

Frågan hur ñnansieringsproblemen inom hälso- och sjukvårdenom
och äldreomsorgen skall lösas bör inomprövas för samladramen en
bedömning på nationell nivå. Kommitténs delbetänkande innehåller

brett faktaunderlag för bedömning behoven. Det ankommerett en av
på regering och riksdag besluta hur resursbehovetytterst attnu om

skall tillgodoses deså nationella målen i hälso- och sjukvårdslagenatt
och de nationella målen för äldreomsorgen kan uppnås.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamotenav

Leif Carlson m
Kommittén har i enighet påvisat det betydande vårdenresursgap som
står inför i framtiden diskuterat olika minska detta.samt sätt att
Kommittén konstaterar också det fortfarande finns betydandeatt en
effektiviseringspotential i hälso- och sjukvården skulle kunnasom
utnyttjas vårdens kvalitet och tillgänglighet försämras i någotutan att
avgörande hänseende, liksom det föreligger behov långsiktigtatt av en
hållbar lösning för hälso- och sjukvårdens finansiering.

Tyvärr kommitténs direktiv, enligt min mening, onödigareser
hinder för diskutera förslag tillvaratar dessa effektiviserings-att som
och samordningsvinster. Kommittén för vissa nmtresonemang
kompletterande ñnansieringskällor, vilket bra. Det visar på insiktär en
i problemen har med bl.a. fmansieringssystemetatt göra.att
Kommittén får dock inte till diskussion genomgripandeta upp en
ändring dagens fmansieringsfonn, vilket jag beklagar. Kravetav att
överväganden och förslag skall utgå från dagens med landstingsystem
och kommuner finansiärer minskar kraftigt möjligheternasom att
reducera då uppkommer i dagensgapet uppenbar-gapet system som
ligen har svårt mobilisera de och samordningsmöjligheteratt resurser

finns i vården. Dagens svenska vårdsystem starkt politikerstyrtärsom
med därav åtföljande läsningar, prestigekamp, oklara mål och detalj-
styrning.

Frågor sjukvårdens långsiktiga finansiering utomordentligtärsom
viktiga för hur hela samhället kommer gestalta sig. Det finns ingaatt
enkla lösningar och inget land har det perfekta Det svårasystemet. är
frågor enligt min mening kräver lösningar diskuteras.attsom nya
Lösningar med inbyggda incitament till och frigöra deatt ta vara

finns i vårdsystemet effektivisering och nyttjaresurser som attgenom
de samordningspotentialer finns varför kommitténs direktivsom
angående fmanseringen helt i onödan minskar möjligheterna föraatt
fram sådana förslag. Det krävs öppenhet vadstörre än ären som nu
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och sjukvårdensför hälso-lösninglångsiktigt hållbarfallet om en
skall kunna skapas.finansiering

föreslagitshälsoförsäkring denallmänJag att avsomenmenar
tillproblemen. Detflestasamlingspartiet löser deModerata tar varaav

konkurrenseffektivitetstimulerarsamordnaroch genomresurserna,
inflytandesamtidigt patientensproducentledetmångfald ioch som

stärks.
mednuvarandeinommening kan vi inteEnligt min system

klarasjukvårdenfinansiärerlandstingen och kommunerna avsom
obligato-allmänDärför böracceptabeltframtidens vård sätt.ett en

hur detövervägandenkommandehälsoförsälcring ingå irisk om
skall slutas ochvårdenden framtidaiförväntade resursgapet

långsiktigt lösas.fmansieringsproblemen

ledamotenyttrandeSärskilt av

Lindvall mpHallqvistInger

sjukvårdenhälso- ochresursbehovet förfastställaHSU:s uppdrag att
gällt in ikomplicerat, då detsvårt ochhar varitinför år 2010 att se

Utredningen har lagtosäkerhetenmed alla dessframtiden ettner
stårbedömningsgrunderoch sig deförtjänstfullt arbete använt somav

sjukvårdskostnaderredovisningssystembuds utifrån detill somom
finns idag.

denrelevansenUtredningen för intressanta avresonemang om
problematiseralyckas därmedframskrivningen ochdemografiska

på pedagogiskt bra Detosäkerhetsfaktorema sätt.ettmerparten av
kostnads-utifrån deockså bedömningamagäller i meststortsamma

krävande diagnosema.
kommer deutslagsgivande för resursbehovenDet närmastemest

och tyngdpunktenandelen äldre i befolkningenåren den ökandeatt vara
direktiven på sjukdomarligger också enligti bedömningama som

människor.drabbar äldre
gällande direktivende invändningarDärför kan jag, trots som

gällerslutsatser detställa mig bakom utredningensredovisas nedan, när
landstingssektom och denbåde inombedömningama resursbehovenav

gällande det s.k.liksom beräkningarnakommunala vårdsektom
riks-förutsättningar följerekonomiskavårdgapet givet de avsom

beslut.dagens
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miljömedicinska frågorAngående folkhälsa och

folkhälsa/frågorna skall behandlas idirektivenEftersom ettattanger
sidanviktiga område hamnat viddelbetänkande, har dettasärskilt om

resursbehoven i stället förförsi de att vara enresonemang som om
månbrist, jag förutsätter i vissutgångspunkt. Dettaviktig är en som

också förutskickasi vårt slutbetänkande, någotkan kompenseras som
kapitelsid 298 i 11.

frågorna och den riskutvecklinggäller de miljömedicinskadetNär
livsmiljö, så harökad sjuklighet till följd ändradfinns för av ensom
beroendespecifikt belysts i detta delbetänkande,frågor intedessa att

parallelltlåta utredning arbeta med dettaregeringen valt att separaten
hälsoutveckling,Miljöhälsoutredningen, Miljö för hållbarmed HSU, en

område påmin synpunkt beklagligt dettaSOU 124. Det1996: är attur
resursdelbetänkandet med tanke påkommit hamna utanförså sätt att

dimension finnshelhetsperspektivet och den ödesdigranärmast som
Ävenlite längre sikt.frågor, också for sjukvårdskostnademai dessa

kommande slutbetänkande ochjag detta kan föras in ihär hoppas att
minska miljö-ytterligare motivation till åtgärder kandärmed somge

hälsoriskema. Omskulden och därmed också de rniljörelaterade vi inte
Ökamed detta kan det beräknade vårdgapet kommalyckas attnu

tillräckligokontrollerat. "nya sjukdomarna", inte fåttDe ännusom
förankring i vissa expertsammanhang, s.k. kroniskt trötthetssyndrom,

s.k. särskild kemisk känslighet, el-överkänslighet,fibromyalgi,
till tandvårdsmaterial, andra tungmetallrelateradesjukdomar relaterade

sjukdomar och störningar upplagring i kroppen svåmedbryt-p.g.a. av
kommer då sannolikt bidra till ytterligare ökade sjuk-bara ärrmen, att

vårdskostnader. Oroande tendenser också ökningen sjukdomarär av
kan relateras till störningar i irnmunsystemet, allergier, vissatex.som

cancerformer och autoimmuna sjukdomar såsom diabetes.
Omvänt gäller det finns potential till minskade sjukvårds-att storen

i folkhälsoarbetekostnader också inriktas på miljöförbättiingarett som
vid mening och på åtgärder/forskningsinsatser siktei på detarsom

till sjukdom gårorsaker påverka långsiktigt hållbarattsom genom en
samhällsplanering med livsförutsättningar.goda

Särskilt yttrande Ylva Thörnav

Till denna utredning bilägges forskningsstudier kring omvårdnad.
Studien enbart den omvårdnad utförs sjuksköterskor,tar upp som av
vilket jag brist.anser vara en
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hälso- och sjukvårdenInom finns det flera utförgrupper som
omvårdnad, såsom undersköterskor och skötare. detJag attanser

omvårdnadenfordras helhetsperspektiv den totala utförsett som
inom såväl sjukvården i kommunernas äldreomsorg, för kunnaattsom
ha och få bra uppfattning kvalitén på omvårdnaden. Detta ären om
särskilt viktigt, eftersom det enligt min mening så, kommittén harär att

utförs de yrkesgruppertagit ställning till, omvårdnad endastatt av som
i forskningssammanhang.berörs

HedinSärskilt yttrande Berntav

Östmanoch Lars

och principiel-Vi delar i huvudsak kommitténs generella analys de mer
beskrivningar de finansiella problem sjukvården äldre-av som resp.

och handikappomsorgen står inför. Vi samtidigt den uppfattning-är av
utredningens analys skulle ha kompletterats med konsekvens-atten

beskrivningar hur de båda inom sjukvården äldre- ochav gapen resp.
förhållandethandikappomsorgen kommer påverka för de mångaatt

människor beroende dessa nyttigheter. Med utgångspunkt iärsom av
situation och utredningens framskrivningdagens morgondagens,av

drar den slutsatsen statsmaktema möjligt måste tillskjutaatt snarast
nå möjliga verkningsgrad bordeFör dessastörstaextra attresurser.

inriktasmedel möjliggöra och förstärka det effektiviseringsarbeteatt
pågår i landet.runtsom om

Konsekvenser för patienterna

Handikapprörelsens samarbetsorgan och Pensionäremas Riksorganisa-
tion tillsammanssamlar människor med olika formerstoren grupp av
kroniska sjukdomar och andra eller mindre varaktiga sjukdoms-mer
tillstånd och handikapp. Gemensamt för dessa de harär attgrupper en
fortlöpande kontakt med sjukvården och/eller kommunernas handi-
kapp- och äldreomsorg. och den informationDe nåttrapporter som oss
från olika håll inom organisationerna entydiga. Nedskärningarna ochär
besparingarna inom vården i kommuner och landsting har lett till
kvalitetsförsåmringar förstärker vårdens ojämlikhet. bildDensom
kan avläsa inom organisationerna bekräftas dagligen i artiklar och
nyhetsinslag i olika media.
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sjukdomsförloppsamtidigt kompliceradeglamourösaMindre men
har inte tid eller rådvården. Oftainte med ihinner attmanman

Låt vidare pekadessa patienter.diagnoserna blandfördjupa attoss
medicinskt färdigbehandlade efters.k.åtskilliga patienter är ensom

kommunal vård och rehabiliteringskrivs tillsjukhusepisod ut somen
fallResultatet blir i åtskilligamycket outvecklad.praktiken oftai är att

ytterligaretillbaka till sjukhus förkort tid måstepatienten efter en
i"jo-jo metod" vilket mångafortsätter dennavårdepisod. På detta sätt

slutskede upplevs inteVård i livetsmed patienten avlider.fall slutar att
många fall direkt ovärdig.otillfredsställande ibara utan

sjukdomstill-med oklaraproblemnärliggandeEtt är att personer
fall lederoch huvudmän. mångaolika vårdgivare Istånd harrmar mellan

nomadiserandeför s.k.till patienternagråzonesjukdomardessa att en
tilloch huvudmän. Orsaken dettavårdinrättningarmellan olikatillvaro
enskildekortsiktig besparing för denmånga falliförlopp är en

inte fårinnebär det hanenskilde människanvårdgivaren. För den att
Även fårkostnad. sjukvårdssystemetlångsiktigt betydandebot enmen
rehabilitering äldreGenomgåendelångsiktigt kostnader. ärär ettatt av

område.särskilt eftersatt
i primärvården.också kvalitetsbrister DetnårRapporter omoss

inte f°aroch omvårdnad och medlemmarnai behandlinggäller brister att
oroandemetoder och läkemedel. Dessaoch verksammadel nyaav

Astrna-Allergiförbundet lätSIFO-studiesignaler styrks denav
och allergi.bland medgenomföra nyligen 6 000 astmapersoner

inte f°ar den vård% de tillfrågade devisar 75Resultatet attatt av anser
torde kunna utgå frånPå sannolika grunderde behöver. attman

för många andra sjukdomsgrupper.situationen likaär
den kommunala äldreomsorgen.också ingerområdeEtt ärsom oro

brister. problem tagitsdetta område avläsa rad EttVi kan inom somen
organisationernasammanhang och inte minst inomi skilda ärupp

boendeforrner-läkarins i de särskildabristen bl.a. kontinuerliga atser
genomsnittligt äldre tid ökartakt med de boende blirI överattna.

och medicinska insatser. områdeockså behovet omvårdnad Ett somav
äldre ochförändring till det bättre rehabiliteringenockså kräver är av

gäller bl.a. de patienter skrivsfunktionshindrade patienter. Det utsom
omvårdnad.sjukhusen till kommunal rehabilitering och Förfrån att

snabba resultat i dessa delar behövs någon fonnuppnå konkreta av
gäller vården i livets slut.statligt stöd. Detsamma

bedömningen det finnsSammanfattningsvis dengör att storen
i och kommuner-bland medlemmarna bristerna landstingensöveroro

kommunala handikapp- och äldreom-sjukvård och inom hela dennas
utbredd legitimitetskris.Bland dessa finns redansorgen. grupper en

bristerna förstärker utredningensgenomgång gjortDen nu av
skriver,överväganden. Utredningen detkonstaterande i sina äratt
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mycket svårt åstadkomma kostnadsminskningar i den takt ochatt
omfattning många landsting i färd med genomföraär att utan attsom
de nationella målen för hälso- och sjukvården Dettaäventyras.
konstaterande gäller i lika hög grad den kommunala hälso- och
sjukvården och äldreomsorgen. Signalema nedskärningar vårafrånom
förbund respektive distriktsorganisationer entydiga på denna punkt.är

hållPå vissa i landet det redan fråga kvalitetsförluster detär närnu om
vården gamla och kronisktgäller sjuka.av

framtidaDe gapen

Vi den uppfattningen, den beskrivning utredningenär görattav av
framtida behov och tillgängliga dvs. i basscenariema förresurser gapen
landstingen respektive kommunernas möjligheter bedriva vård, iatt
huvudsak korrekt bild den framtida väntande utvecklingen.ger en av
Samtidigt kan konstatera många huvudmän redan år har1996,att nu,

balanserade underskott. Ett ytterligare bekymmer landstingensärstora
avvikande och pessimistiska uppfattning beträffande nedskär-mer
ningarna de åren för uppnå ekonomisk balans. Dettanärmaste att
medför osäkerhet utvecklingen de åren. Med denstor närmasteen om
insikten måste utvecklingen de åren för vissa landsting ochnärmaste
kommuner bedömas prekär. Vi den bedömningen mångagör attsom
sjukvårdshuvudmän redan kort sikt står inför helt oacceptabla
nedskärningar i den offentliga hälso- och sjukvården och äldreomsorg-

Genomför huvudmännen sina sparplaner samhällets måläventyrasen.
för hälso- och sjukvården, dvs. god hälsa och vård på lika villkoren en
för hela befolkningen.

Gapet i de redovisade basscenariema består två komponenter, delsav
framskrivning behovsutvecklingen inom hälso- och sjukvårds-en av

sektom, dels den finansiella svikt hänger med den stats-som samman
ñnansiella kris samhället befinner sig finansiellaDe problem inför år
2000 så de inte möjliga lösa besparingar ochär ärstora att att genom
rationaliseringar inom hälso- och sjukvården. Tanken skallatt man
kunna driva besparingar och effektiviseringar så långt hälso- ochatt
sjukvården kan lämna bidrag till saneringen den statsfmansiellaett av
krisen förefaller helt orealistisk, enligt vår mening. Driver effek-man
tiviseringen så långt innebär det risk för nedmontering viktigaav
värdeni svensk hälso- och sjukvård. Vi naturligtvis inte bereddaär att
medverka till sådan utveckling. Vi det överskott sjukför-atten anser
säkringen bör kunna i anspråk för täcka del dettas attgenererar en av
finansiella inom sjukvården och äldreomsorgen. Vi understrykergapet

medel bör tillföras kommuner och landsting så planeradeatt snarast att
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nedskärningar kan begränsas eller undvikas. finns härytterligare Det
anledning peka på medel kan tillföras detta viktigatt att sam-om

förhindras, vilkethällsområde kan ytterligare uppsägningar personalav
icke oväsentligt bidrag till samhälls-får ett en gynnsammareses som

ekonomisk balans.

långsiktiga effektiviseringsbehovenDe

finansiella problemens svårigheter har varit så de förträngtDe stora att
allvarliga frågan huranalys och beskrivning den långsiktigtav omen

inom hälso- och sjukvården skall Enligt vårbehovssökningen mötas.
framtidenuppfattning det nödvändigt redan under den närmasteär att

långsiktig modell och strategiska insatser och inve-utveckla görasen
långa perspektivet kunna utveckla och effek-steringar för i detatt

våren. gället bl.a. insatser kompetensutveckling, tele-tivisera Det som
vårdorganisation.medicin och

Vi vill förtydliga vår på effektivitetsbegreppet. Medäven syn
i dess bemärkelse inte kostnadseffek-effektivitet enbarträtta menar
främst vården blir effektiv utifrån de mål ställstivitet attutan som upp
i hälso- och sjukvårdslagen. måletframförallt Där bl.a.sägs äratt en

lika villkor, vård god kvalitet tillgodoser patientensvård en av som
behov trygghet vård byggd på respekt för patientenssamtav en

integritet.självbestämmande och
ökad effektivisering gårVi finna i gränslandet mellanatttror atten

olika verksamhetsområden och huvudmän. Det behövs bl.a. en sam-
mellan sjukhusanknutenplanering Specialistvård och primärvård. Vi

nationella riktlinjer för vårdplanering och vårdkedjor överattanser
verksamhetsgränsema och inte minst huvudmannaskapsgränsemaöver

kommun, landsting viktiga åtgärder.vara- -
Stora delar hälso- och sjukvården kännetecknas hierarkiskav av en

struktur. Om denna struktur kunde diskussionersättas öppnareav en
och prövning fler personalgrupper borde verksamheten kunna ut-av
vecklas i positiv riktning. mindreI hierarkiskt skulleett system natur-
ligtvis patienternas kunskaper och erfarenheter också kunna tillvaratas
för därmed verksamt kunna öka effektiviteten i vården.sättatt ett

pågående strukturomvandlingenDen medför bl.a. allt kortare medel-
vårdtider inom bl.a. den slutna somatiska vården. villHärutöver

i ökadhuvudmännen utsträckning bl.a. vård i hemmet och isatsa
vissa fall avancerad hemsjukvård. Vi den mycket bestämdaär av upp-
fattningen huvudmännen skall ha framgång i detta strukturarbeteatt om
måste samtidigt utveckla och höja kompetensen inom primär-man

Görs intevården. detta riskerar huvudmännen betydande kvalitets-
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förlusteri vårdarbetet. Med andra behövsord det offensiv satsningen
ÄDEL-refonnenprimärvården. anslutning till utvärderingen harI av

Socialstyrelsen i skilda sammanhang pekat på behovet ökadeav
läkarinsatser och inte minst specialistsjukvård för äldre bl.a. i särskilda
boendefonner.

Äldre- och handikappomsorgen skall inrymma måttvisst val-ett av
frihet enligt lagstiftaren. enskilde skall ha möjlighetDen välja vårdatt
och omvårdnad i hem alternativt i särskilda boendefonner. Skalleget
kommunerna huvudmän för denna vård lyckas krävs fortsattsom en
satsning på institutioner dagvård,för rehabilitering och avlastnings-
vård. Samtidigt viktigtdet för kommunerna slå vaktär att om
hemtjänstens betydelse för många äldre och handikappade. Kommu-

behovsbedömning äldres hemtj änstbehov har skärptsnernas av
många håll i landet. Vi vill slå fast hemtjänstens sociala service-att
funktion har betydelse för äldre och handikappade. Utvecklingenstor

innebär den sociala servicen inom hemtjänsten reduceras tillattsom
förmån för sjukvårdande insatser måste brytas. Båda dessamera
insatser hemtjänsten mycket viktiga.ärav

Huvudmannen, både kommuner och landsting, i ökad utsträck-satsar
ning på hemsjukvård. Vissa huvudmän bedriver också s.k. avancerad
hemsjukvård. många fall innebärI denna vårdform make, maka elleratt
anhörig har för betydande del denna hemsjukvård. Viatt svara en av

det behövs systematisk genomlysning denna vårdfonnattanser en av
både vad gäller patientperspektiv och vårdgivarperspektiv.ett ettur

Även vården i livets slutskede kräver ökade insatser. Vården av
Ävendöende idag oña torftig och svår på närstående.är utgör en press

människor i ökande utsträckning kommer avlida i sina hemattom
måste särskilda insatser i fomi för symtombehandling ochteamav
avancerad omvårdnad finnas kan stöd till de närstående tarsom ge som
på sig för sådan avancerad hemvård. Enligt vår uppfattningansvar
kommer dock vården i livets slut i framtiden i ökad utsträckningatt
kräva särskilda institutioner, hospice. Dessa institutioner bör kunna
erbjuda vård i och kunna erbjuda växelvård och avlastningeget rum

for människor väljer dö hemma. därmed skapasFörstäven attsom en
viss valfrihet under denna starkt vårdkrävande fas i livet. hospiceDessa
bör ha till uppgift utveckla den palliativa vården ochäven att utgöra ett

för anhörigastöd och närstående.

slutsatserVåra

Vi svensk sjukvård och äldreomsorg i dag i starkt behovatt äranser av
snabbt finansiellt tillskott. Uppgiften brådskar varför i första handett
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åberopat medel börstatsbidrag bör införas. Vi har tidigaresärskilt att
från sjukförsäkringen. tillskotttillföras denna sektor Dekunna

Stimulansbidrag,i hand utformasfår bör förstahuvudmännen som
effektiviseringen vården.till uppgift främja Denvilka bl.a. har att av

sjukvårdshuvudmärmensekonomiska förstärkningenlångsiktiga av
skatteutj ämningsbidrag.möjligheter bör lösasfinansiella genomsenare

måste ökad vikt isammanhang åldersfaktomdettaI att gesmenar
bidragssystemet.

Karin Olsson,Särskilt yttrande av

och Anders MiltonThörnYlva

måste följas särskiltKostnadsminskningar i vård och omsorg noga;
drabbas hårt.för patienterna Noggrannarisken är stor attarmars

besparingarna i landsting ochavvägningar måste hurgöras om
slår effektivitet och kvalitet i patientvården. stårFörkommuner oss

anställda har också utvecklat verk-kvalitetsfrågoma i Decentrum.
vidmakthållaspå inneburit kvaliteten kunnatsamheten sättett attsom

kraftiga besparingar Nya medicinska metoder harde ägttrots som rum.
och vårdtidema har kortats vilket bland ställt ökadeutvecklats annat

anhörigainformation/utbildning såväl patienterkrav samtsomav
omhändertagande patienterna i primärvården, i hemsjukvår-ett gott av

särskildaden och i kommunernas boendeforrner.
underlag HSU framgår, saneringenAv det redovisar attsom om av

möjlig måstestatsfmansema ska genomföra fram till år 2000attvara
besparingarna i landstingssektom fortsätta i takt och ökat.o.m.samma
jämfört med dem redan åstadkommits. Flera landsting ochsom
kommuner visar underskott och neddragningarna inom vårdenstora

märkas tydligt för patienterna, ökade köerbörjar och längrenu genom
väntetider till undersökningar och vissa behandlingar. Ytterligare
resursminskningar kommer sannolikhetmed betyda försäm-stor att
ringar inte acceptabla. Såväl Landstingsförbundet Svenskaärsom som
Kommunförbundet hyser för medicinska behandlingar ochstor attoro
kvalitén i omvårdnaden ska försämras. Vi svårthar medatt attse man
enbart etfektivitethöj ande åtgärder kan täcka mellan befolkning-gapen

behov hälso- och sjukvård och de finns tillgängliga.av resurserens som
Vi vill framhålla några utgångspunkter för vi organisationeratt som

fortsättningsvis ska kunna vårt förändringsarbetet.stöd tilläven ge
nödvändigt, det budskapet från sidaDet är åratt statenssom ser

måletentydigt landsting och kommuner ska uppnåäratt attom
sineffektivitet i verksamhet. gäller inte minst i valet arbets-Detta av
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marknadspolitiska åtgärder. Dubbla budskap kan få förödande kon-
sekvenser för sektorns ambitioner åstadkomma kostnads-attegna
effektiviseringar. kompetens hos vårdpersonalenKraven har under
det decenniet ökat kraftigt. Det blandsenaste är annat genom per-
sonalens förbättrade utbildningsnivå de årens föränd-senastesom
ringsarbete varit så framgångsrikt och kunnat ske med i stort sett
bibehållen kvalitet.

Vi vill understryka det inte möjligt bedriva god patientvårdäratt att
yrkesutbildning. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder fastautan tarsom

på möjligheten kompetensutveckla vårdpersonal i enlighet medatt
verksamhetens behov därför positivt på. Utbildningsvikariatenser

exempel åtgärd visat sig fungera bra inom vårdsektom. Viär en som
ställer krav på systematiskt och ambitiöst utbildningsprogramatt ett tas
fram vilket samtidigt kan redan arbetslös vårdpersonal och demge som
hotas uppsägning möjlighet till fortsatt sysselsättning.av

Vidare krävs det betydligt längre omställningsperiod för hälso-atten
och sjukvården ska kunna genomföra det planerade förändringsarbetet.
Hittills har strukturomvandlingen huvudsakligen skett inom sektorns

ekonomiska betyderDet investeringarna har bekostatsattegna ramar.
medel från driftsbudgeten. Vid strukturomvandlingar tidigareav som

genomförts inom industrisektom har tillfört betydandestaten summor
for underlätta omställningsprocessen. Det enligt vår uppfattningatt är
orimligt kommuner och landsting ska klara sin omvandlingatt utan
motsvarande stöd, särskilt med tanke sektorn ålagd skatte-äratt
stopp.

Den resursbrist HSU redovisar för framtiden pekar på be-attsom
sparingarna nått nivå där det inte längre möjligt enbartär attnu en
förlita sig på effektiviseringar och rationaliseringar kan klaraatt
patienternas vårdbehov. Risken överhängande fokuseradeär snävtatt
besparingsambitioner kommer sjukvårdshuvudmärmens åtgär-att styra
der för klara de krav ställs på balans i ekonomin; åtgärderatt som som
dessutom medför risk för befolkningens tilltro för vården ochatt avtar
solidariteten med det frnansieringssystemet går förlorad.gemensamma

nödvändigaDen strukturomvandlingen måste ske i rimlig takt och med
fortsatt högt ställda krav effektiviteten kan behållas. Detatt som
vi det, omöjligt sig till vårdstruktur, det behövsattser spara en ny
investeringar.

Särskilt bekymmersamt det för kommunerna klara vårdenär att av
äldre, handikappade och långvarigt psykiskt sjuka med berättigade krav
på kvalitet ekonomiskt tillskott. Kommittén harutan permanentmer
granskat olika möjligheter lösa ñnansieringsfrågan lägger ingetatt men
forslag, vilket heller inte varit utredningens uppgift. Sjuk- och arbets-
skadekommittén, nyligen sitt betänkande, har emeller-presenteratsom
tid föreslagit delar från sjukförsäkringens överskott ska få användasatt
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forsäkringskassoma för stödja vissa områden inom sjukvården.attav
Vi delar HSU:s invändningar just detta förslagmot attmen anser en
transferering liknande bör I avvaktanövervägas.art attav en mer
definitiv ñnansieringslösning fram det enligt vår meningtas vore mera
rimligt det sker: medlenän används till täcka detatt attsom nu
statsfmansiella underskottet medan hälso- och sjukvården inte klarar
sina åtaganden acceptabeltett sätt.

Vi vill slutligen fackligapoängtera organisationer haratt ettsom
starkt intresse medverka till hälso- och sjukvården fortsätteratt attav

Ävensin eñektivisering. det hittillsvarande arbetet varit framgångs-om
rikt i många avseenden har det präglats svårigheter och kast itväraav
målsättningarna, både vad måste åstadkommas och hur det skaom som
utföras. delEn har sin förklaring i förskjutningar i de politiska
majoritetema, framför allt har omställningsprocessen känneteck-men

allt för snabb takt, bristande tydlighet ochnats ofullständig insiktav
hur vårdpersonalen på positivt kan involveras i förändring-sättettom

Ett förändringsarbete vill åstadkomma hållbara resultatarna. som
måste sig befolkningens totala hälsoproblem, inomta distriktan ett
eller sjukvårdsornråde, i stället för för närvarande enbart denatt som

avdelningen, mottagningen eller vårdcentralen i fokus.sättsegna
Sannolikt kan intressanta förslag till innehåll, uppläggning ochmer
organisation åstadkommas de olika yrkesgruppema inom vården,om
tillsammans tvärprofessionellt bidrar med sin samlade kompetens.
Fördelen med sådant förändringsarbeteett samtidigt byggerär att man
in mekanismer de olika yrkesgruppemagör får insikterattsom attom
innehåll och organisation ständigt måste förändras för be-mötaatt
folkningens tiden förändrade hälsoproblem.över

LO vill dessutom framhålla arbetslösheten hög bland sjukvårds-att är
personalen, framförallt undersköterskoma, vilket direkt följdär en av
genomförda besparingar. Av det skälet det viktigt arbetsmark-är att
nadspolitiska åtgärder anpassade för rådandeär förhållanden och som
särskilt fasta på de arbetslösas situationtar och möjlighet kompe-att
tensutveckla nuvarande forpersonal morgondagens krav.möta Somatt
framhålls plats i detta särskilda yttrande utbildningsvikariatärannan

utmärkt åtgärd.en

C0T och SACO vill särskilt framhålla det HSU också konstate-som
nämligen stmkturforändringama inomatt hälso- och sjukvårdenrar, om

ska kunna genomföras krävs betydande investeringar i kompetens hos
vårdpersonalen, i teknologi och i forskning. Som vi det börny ser
nuvarande överskott från sjukförsäkringen tillgodose dessa behov.
Pengarna bör riktas till alla vårdgivare. Det behövs även ett mer
stadigvarande alternativ till finansiering i hälso- och sjukvården. Ettny
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påvarianterolikafråganoch analyserautredakravrimligt är att om
och andrasjukförsäkringenmedsamordningvården,finansieringen av

HSU villlikhet medlösning.långsiktig Ihittaförförsäkringar att en
fmansieringsfonnsolidarisksigsjukförsäkringenpeka röratt enom

används.redanväl in i detdärföroch system sompassar
gränsdragningtydligbehovet görsframhållavillSlutligen attav en

skaPolitikernauppgifter.vårdanställdasoch depolitikernasmellan
verksamhetensföljaanslåverksamheten,mål försätta uppresurser,

överlämnasverksamhetsfältetövrigt böroch kvalitet. Imåluppfyllelse
vården.inomyrkesgruppematill

OlssonKarinyttrandeSärskilt av

de äldreHemsjukvården för

med konstateranöjer sigHSUbristdet attattJag är attatt enanser
förövertagitharkommunerlandetshälftendrygt ansvaretendast av

Ädelreformen redangenomfördesboendet.hemsjukvården i det egna
lösasjukvårdshuvudmärmenöverlämnades tillfrågaoch denna att1992

tillgång tillhargamla intemångainnebärSituationenlokalt. att
till,syftadereformendetsin vårddistriktssköterskor för sätt som
Jaghemsjukvårdsorganisation i kommunerna.integreradnämligen i en

det bristklargjortborde hakommittén tydligare är attattatt enanser
deladfortfarande harsjukvårdshuvudmänlandetshälften enav

hemsjukvårdsorganisation.

örlossningsvârdenF

år15-64i åldersgruppernasamladealcutsjulcvårdensAv resurser
totaltRäknarförlossning.graviditet ochföranvänds 17 procent man

del cirka 50 Denkostar dennakvinnosjukvårdenvad procent.utgör
landstingen innebär för-iidag genomförsstrukturomvandling attsom

specialistsjukhus medanvåratilllossningsvården koncentreras större
förlossningsenhetema läggsmindrede ner.

tillstånd hosnaturligtsjukdominteföda bamAtt är utan ett enen
verk-koncentreraFöljdernafrisk kvinna.i övrigtvanligtvis attav
ocksåvården fördyrasförutomspecialistsjukhusentillsamheten är att

lång tid har degår förlorat. Underutvecklingsarbeteviktigtett somatt
på utformainriktat sigforlossningsvårdenochmödra-arbetar inom att

i första handförlossningsarbetettillhänsyn ärvårdmiljöer atttarsom
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den blivande och pappans angelägenhet det kräverävenmammans om
professionellt stöd barnmorska. Enligt min uppfattning börav en
frågan vården vid graviditet och förlossning utredas i nationelltettom
sammanhang. Såväl betydelsen familjen kan samlad i dettaattav vara
betydelsefulla ögonblick bör utredas de möjligheter den utveckladesom
tekniken ifråga hur kommunikationen mellan förlossnings-ger om en
barnmorska och exempelvis gynekologisk specialist, kan fungera fören

undvika risker för och bam; de befinner sig olikaatt ävenmor om
platser. Utredningen bör ha siktet inställt på hur barnmorskan kanäven
utveckla sitt kunnande och få stöd modern teknik för kunnaeget attav

säkra urval mellan vad nonnal graviditetgöra och vadärsom en som
kan innebära komplikationer.
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén S 1992:04 hälso- ochom
sjukvårdens finansiering och organisation

Dir. 1994: 152
Beslut vid regeringssammanträde den december22 1994.

l Sammanfattning uppdragetav

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000 skall enligt sina nuvarande direktiv dels analysera och be-
döma hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, dels

hur hälso- och sjukvården böröverväga finansieras den övergripan-
de samhällsnivån. Kommitténs arbete bör slutföras med ändradenu
direktiv.

Kommitténs överväganden och förslag skall utgå från dagens system
med landsting och kommuner finansiärer och tillhandahållaresom av
hälso- och sjukvård.

Kommittén skall bl.a. överväga
åtgärder kan vidtas för stärka patientens ställning i hälso-attsom-
och sjukvården,
hälso- och sjukvårdens resursbehov fram till år 2010 och särskilt-
beakta den demografiska utvecklingens betydelse för de äldres
behov hälso- och sjukvård,av
formerna för den statliga styrningen inom hälso- och sjukvården och-
vilka avvägningar bör mellan generella och riktadegöras fman-som
siella styrinstrument finansiella och andra styrinstrument,samt
erfarenheterna de former för styrning och organisationav nya av-
hälso- och sjukvården tillämpas sjukvårdshuvudmännem-som av
kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård,m.m.
läkemedelsfönnånen inklusive nuvarande högkostnadsskydd för-
sjukvård i öppenvård och läkemedel,
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definieras ochskallfolkhälsoarbetesjukvårdenshälso- ochhurw
mellanuppgiftsfördelningochföljandedärav stat,ansvars-

landsting och kommuner samt
isjukvårdshuvudmännenochmellanansvarsfördelningen staten-

stöd kanvilka formervårdforskning ifinansieringfråga samtavom
utveckling.vårdforskningenstillges

Bakgrund2

organisationochfinansieringsjukvårdenshälso- ochKommittén om
1992:30 delsDir.direktivsina nuvarandeskall enligtHSU 2000

till årresursbehov framsjukvårdensochbedöma hälso-analysera och
ochskall finansierasoch sjukvårdenhälso-hurdels2000, överväga

samhällsnivån. Kommitténsövergripandeden över-organiseras
handi förstaoch värderinganalysgrundasväganden skall treaven

landstingsmodell,reformeradorganisationsmodeller;ochñnansierings-
sjukvårdsförsäkring.och obligatoriskprimärvårdsstyrd vård

ochpatientavgifterockså frågoringåruppdragetI rörsom
läkemedel i öppenvård.förkostnadsansvarethögkostnadsskydd samt

och1993:38 utvecklasSOUtill kommitténI expertrapporten
Modellenorganisationsmodellema.ñnansierings- ochanalyseras de tre

ividareutvecklatshar däreftersjukvårdsförsäkringobligatoriskmed
1994:95.SOUytterligare expertrapporten

påentledigadesvänsterpartiets ledamöterochSocialdemokratemas
samband med dettai januari 1994. Ifrån kommitténbegäranegen

direktivenförhållande tillkommitténs arbete iförlängdes attangavsom
den 1994.skulle ha slutförts larbetet senast mars

avlänmat följandeunder våren 1994Kommittén har expertrapporter:
somatisk korttidsvårdinom slutenoch vårdkonsumtionTeknologi

offentligsjukvårdsförsäkring i1994:86, allmänSOU En1981-2001
länder SOUSjukvårdsreformer i andra1994:95regi SOU samt

publicerati samarbete med Spri15. Kommittén har1994: l rapporten
internationellt perspektivukvårdsreformer iSvenska hälso- och ett -

sjukvårdsrefonnmodeller för hälso- ochhearingfrånRapport treen om
kommittén utarbetatpå uppdrag379. Spri har vidareSpri rapport av

vården Spriresursutnyttjande ioch för bättreMått steg ettrapporten
delbetänkandetavlämnade kommitténseptember 1994374. Irapport

utvecklingsarbetekliniskt forsknings- ochförLandstingens ansvar
1994:132.SOU

direktiv.slutföras med ändradeKommitténs uppdrag bör nu
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3 Uppdraget

3.1 Allmänna utgångspunkter

Hälso- och sjukvården grundläggande betydelse för välfärdenär ochav
människors trygghet. Principema solidariskt finansierad ochom en
rättvist fördelad hälso- och sjukvård centrala inslag i den generellaär
välfärdspolitiken och måste hävdas i ekonomiskt kärva tider.även Det
skall självklarhet för varje individ det finns hälso- ochattvara en en
sjukvård kvalitetgod och den sjuk skall få den vård ochärattav som

han eller hon behöver oberoende sin ekonomi.omsorg av egen
Patientavgiñema bör så låga de inte leder till sjukaatt attvara
människor avstår från uppsöka sjukvården. Hälso- och sjukvårdenatt
har också befolkningsinriktat förebygga ohälsa ochett attansvar
handikapp. Dessa grundläggande förutsättningar för hälso- och
sjukvårdspolitiken har brett parlamentariskt stöd och starktett är
förankrade i den svenska befolkningen.

De fmansieringsaltemativ i de nuvarande direktiven tillsom anges
HSU skatter,2000 socialavgifter eller obligatoriskaär försäkrings-
premier efter betalningsförmåga och oberoende risk förtas utsom av
den enskilde. Egentliga försäkringspremier utesluts i och med att
betalningen skall ske oberoende risk. De hälso-expertrapporterav om
och sjukvårdsrefonner i andra länder har tagits fram på kommit-som
tens uppdrag inga belägg för Sverige skulle ha något vinnaatt attger
på skatteñnansieringen.överge Tvärtom tyder de internationellaatt er-
farenheterna på de skattefmansierade hälso- och sjukvårdssystemenatt
fungerar bättre i fördelningspolitiskt avseende de försäkringsfman-än
sierade Detta starkt motiv för slå vaktsystemen. är skatte-ett att om
finansieringen.

Det har inte heller framkommit några bärande motiv för frångå detatt
svenska med regionala och lokala självstyrelseorgansystemet som an-
svariga för finansieringen och tillhandahållandet hälso- och sjuk-av
vård. Kommuner och landsting har skapats för finansiera ochatt
tillhandahålla den verksamhet ligger människorna och därnärmastsom
kraven insyn, påverkan och delaktighet särskilt Syftetär stora. är att

demokratins och solidaritetens grund bidra till rättvisa och jämlikhet
i levnadsvillkor. Det innebär särskilt förett utsattaansvar grupper som
barn, gamla, sjuka och handikappade. En viktig orsak någonär att
rättvisa inte given det gäller hälsansär fördelningnär mellan olika
individer och Till detta kommer omfattande ochattgrupper. mer
angelägna vårdbehov uppkommer, desto möjligheternasämre ärsom
i regel för den enskilde på hand hävda sina intressen.att egen

Svenskarnas hälsa i internationellt perspektivär mycket godett även
det under år finns tecken på ökade skillnader i hälsa mellanom senare
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sjukvården har haftHälso- ochsocioekonomiskaolika engrupper.
hälsoläget hosallmänna förbättringenbetydelse för denmärkbar av

välfardsutvecklingenhanddet i förstabefolkningen äräven gene-om
ochi folkhälsan. Hälso-förbättringarnabakom derellt ligger storasom

har bättremånga lever längre ochtillinsatser ledersjukvårdens att
dödlighet, dvs. död pås.k. åtgärdbarJämförelserfunktionsfönnåga. av

påverka, visarsjukvården kunnahälso- ochorsakergrund ansesav som
Sverige i andralägre i30-50dödligheten oftast änär procentatt ca
land har dessutomdödligheten i vårtåtgärdbaraeuropeiska länder. Den

Studier vård-två decennierna.under deminskatstadigt senaste av
visar på små skillnadersocioekonomiskaolikautnyttj andet i grupper

bördödlighet och sjuklighet. Detillhänsynnär tar personer somman
vård andralångvarigt sjuka, fårvård, debehovha änstörst merav

emellertid oroandeSocialstyrelsen visarfrånEn rapportgrupper.
sig ha behovbefolkningenökande andeltecken att anserav somen

gäller detta i arbetar-sjukvården. Framför alltsöker sig tillvård inteav
vidrättvist fördeladsjukvården emellertidsvenskaDen är engrupper.

jämförelse.internationell
internationelltsåledes välsjukvård hävdar sigochSvensk hälso- när

efterrättvis fördelning vårdenkvalitet ochmedicinskdet gäller hög av
svenskadetår visar dessutomUtvecklingen underbehov. attsenare

hälso-förmåga bådehañoch sjukvärdssystemethälso- attstor anpassa
ochsamhällsekonomiska utvecklingentill densjukvårdsutgiñemaoch

period har kostnadernaUnderverksamheten.effektiviseraatt samma
snabbarei andra länder ökatförsälcringsfmansieradeivissa änsystem

administrativaDärtill kommer desamhällsekonomin.totaladen att
kostnaderna huvudsakligeninnebärlåga, vilketär att resurserna

och sjukvård.direkt hälso-används till
socialförsäkringar-påtagliga samband medsjukvården harHälso- och

Ädelreforrnen uppgiftsfördelningenharGenomoch socialtjänsten.na
förändrats.landsting inom vård ochochmellan kommuner omsorg

från landstingutvecklingsstörda mil. flyttasOrnsorgema övernuom
Även psykiskastödet till människor medinomtill kommuner.

och lands-uppgiñsfördelningen mellan kommunerförändrasstörningar
ting.

kommunalt förlandet bedrivs försök medPå fem iorter ansvar
samord-försök med finansiellprimärvården. närvarande bedrivsFör

och hälso- och sjukvården, delsmellan försäkringskassaning dels
Regeringen resultatetbåda och socialtjänsten.mellan dessa att avanser

innanförsök bör avvaktasde pågående utvärderingarna dessaav
huvudmarmaskap.ställning till frågor rörtas som

mycketsjukvård står inför utmaningar.Svensk hälso- och Destora
forskningen skapar möjlighetergamla blir medicinskafler. Den attnya

äldre, samtidigtbehandla särskilt i den växandesjukdomar, gruppen
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de samhällsekonomiska restriktionema har blivit alltsom mer uppen-
bara. ställerDetta höga krav på fortsatta åtgärder för öka kostnads-att
effektiviteten liksom den politiska det gällernär attprocessen
åstadkomma folklig förankring för de grundläggande prioriteringarna.

skärps ocksåKraven dialog mellan politiker, administratö-öppenen
och de arbetar i hälso- och sjukvården i syfte utvecklaattrer som

verksamheten och hushålla med begränsade Enligt regeringenresurser.
skapar dagens med landsting och kommuner finansiärersystem som
och tillhandahållare hälso- och sjukvården goda förutsättningar attav
tillgodse krav på såväl kostnadskontroll och kostnadseffektivitet som
demokratisk styrning, insyn och kontroll. Regeringen således attanser
det finns behov regionala självstyrelseorgan för hälso- och sjukvår-av
den i fortsättningen primärkommunema böräven samt att som nu vara
huvudmän för del hälso- och sjukvården.en av

Kommitténs fortsatta arbete skall ha följande utgångspunkter och
inriktning.

Kommitténs överväganden och förslag skall utgå från dagens system
med landsting och kommuner finansiärer och tillhandahållaresom av
hälso- och sjukvård. Kommittén skall del de förslag denta av om
offentliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional nivå

Regionberedningen C 1992:06 kommer redovisa i sittattsom
slutbetänkande i början det1995. I sammanhanget bör särskiltav
uppmärksammas den geografiska indelningen på regional nivåatt är
utfonnad så kraven på hög kvalitet i vården, effektivatt en en resursan-
vändning och medborgarnas möjlighet påverka verksamhetenatt genom
den demokratiska tillgodoses.processen

En utgångspunkt skall förenligt med sjuk-äratt systemetarman vara
vårdshuvudmännens planeringsansvar för vården enligt hälso- och
sjukvårdslagen och möjligheter sjukvårdens kostnads-att styrage
utveckling. Som led i detta har finansieringsansvaret för ersättning-ett

till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster förts tillöverarna
sjukvårdshuvudmärmen från år 1994. I bör sjukvårds-nästaett steg
huvudmännen samlat kostnadsansvar för läkemedel. anslutningIettges
till detta finns det skäl det samlade fönnåns-göra översynatt en av

för läkemedel och utfonnningen högkostnads-systemet överse av
skyddet.

Den kommunala sektorn grundläggande betydelse för välfärd,är av
Samhällsekonomi och tillväxt. Staten har för sektornett attansvar
tillförsäkras rimliga ekonomiska och planeringsmässiga förutsättning-

vilket bl.a. kan ske långsiktigt stabilt bidrags- ochettar, genom
utjämningssystem. Staten har vidare det övergripande för denansvaret
offentliga verksamheten och samhällsekonomin och måste ha instru-

till sitt förfogande för kunna med hänsynment till dettaatt styra
ansvar.
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ochstarkare ställning i hälso-under år fåttPatienten har ensenare
vårdgivare har ökat.möjligheterna väljab1.a.sjukvården, attattgenom

långt, intepatientinflytande dockallmäntSteget till ännuärett mera
älv medverka i valför patientenfråga möjligheternaminst i att avom

medicinska beslutsfattandet erbjuderdå detbehandlingsmetod
i detta hänseende.ställning bör stärkas, b1.a.alternativ. Patientens

hararbetsmiljö och levnadsvanorekonomiska villkor,Sociala och av-
Socialstyrelsenhålsoutvecklingen.för den framtidagörande betydelse

pågåendefolkhålsorapport deni sinkonstaterar attsenaste
socioekonomiska skillnadertill ökadesamhällsutvecklingen kan leda

måsterad områden. Statenpolitik påverkar hälsani hälsa. Statens en
förutsättningar för goddet gällerökatdärför när attta ett enansvar ge

och erfarenheter har ocksåsjukvårdens kunskaperHälso- ochhälsa.
roll på folkhälsoom-förebyggande arbetet. Dessbetydelse för detstor

förstärkas.förtydligas ochrådet behöver
internationellt fram-forskning har länge haftSvensk medicinsk setten

till dendärmed lämnat väsentliga bidragposition. Sverige harskjuten
position kanvikt dennamedicinska utvecklingen. Det är yttersta attav

emellertideller lindra sjukdom kräverförebygga, botabibehållas. Att
omvård-också kunskaper inommedicinska kunskaperinte enbart utan

Även vårdforskningen liggeroch rehabilitering.nad, habilitering om
såvid internationell jämförelsevissa områdenväl framme inom åren

etablerad och accepterad denlångt lika utvecklad,den inte när som
intensifiera insatsernafinns därför skälmedicinska forskningen. Det att

främja utvecklingen inomi övrigtvårdforskningeninom ävensamt
tillomvårdnadsområdet i syfte uppnå bästa möjliga patientnyttaatt

kostnad.minsta möjliga

ställning i hälso- och sjukvårdenPatientens3.2

och sjuk-refonnsträvandena i den svenska hälso-centralt mål förEtt
stärka patientens ställning, b1.a.har varitvården under attsenare

välja vårdgivare inomindividen ökade möjligheter attatt gegenom
Specialistvård liksom väljaprimärvård och olika typer attt.ex. av

Åtgärder också vidtagits ökavid sluten vård. har försjukhus att
vårdgarantiåtagandena. utvecklingvårdens tillgänglighet, b1.a. Denna

värderingsförskjutning skett,bakgrund denskall b1.a. mot av somses
kravefterkrigstidens generationer, ställerframför allt bland störresom

och möjligheter påverka sin situation vadpå inflytande änatt som
viktigvanligt. Möjligheten välja vårdgivaretidigare varit äratt en

likapatientinflytandet. väl så viktig hittills inteaspekt En menav -
patientinflytandet möjligheterna föruppmärksammad aspekt är-
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patienten själv medverka val behandlingsmetod då det medicin-att av
ska beslutsfattandet erbjuder alternativ.

Under år har ambitionen god information ökat i vårdenattsenare ge
och patienterna har i ökad utsträckning önskat bli delaktiga i det
medicinska beslutfattandet och i den dagliga omvårdnaden. Steget till

allmänt patientinflytande dock långt.ett är ännumera
Kommittén bör vilka åtgärder kan vidtas för bryggaöverväga attsom

det underläge patienten naturligen befinner sig iöver gentemotsom
hälso- och sjukvården. Kommittén skall bl.a. redovisa förslag till
förbättringar det möjligt nå patienten med balanseradgör attsom
information sjukdomen och medverka i valet behandling.attom av
Vidare bör det finns skäl vidta särskilda åtgärder förövervägas attom

stöd till patienter för vilka valet behandling har betydelseatt storge av
för ñamtida livskvalitet. kanDet gälla valet sig fört.ex. utsättaatt
särskilt riskfyllda behandlingar och där vetenskap och beprövad
erfarenhet inte precisa Här bör särskilt behovet systemati-ger svar. av
ska uppföljningar, kan bilda underlag för inforrnationsspridningsom
till patienter effekter och risker, uppmärksammas. Vidare börom

hur patientens erfarenheter och bättre kan tillprövas tasegna resurser
i vården och rehabiliteringen. Kommittén bör också vilkaövervägavara

åtgärder kan vidtas lagstiftning och tillsyn,staten tex.som av genom
sjukvårdshuvudmännen respektive vårdgivaren för stärka patientensatt
ställning.

3.3 Hälso- och sjukvårdens resursbehov

Under de åren har kommuner och landsting bedrivit fram-senaste ett
gångsrikt arbete för öka produktiviteten och effektiviteten iatt
verksamheten. Det arbetet måste drivas vidare för medborgarnasatt
behov vård och skall kunna tillgodoses på bästa Detsätt.av omsorg
krävs kontinuerligt förändringsarbete för hälso- ochett att anpassa
sjukvården till tider, förändrade behov och andra förutsättningar.nya

förDet närvarande utomordentligt svårt bedömaär möjligheternaatt
ytterligare öka produktiviteten och effektiviteten i hälso-att och

sjukvården. Utvecklingen under de åren skall bl.a.senaste motses
bakgrund produktivitetsutvecklingen under 1970- och 1980-taletattav

negativ. harDet således funnits för betydandeutrymmevar en
engångsökning produktiviteten. knappastDet realistisktär att antaav

produktiviteten kan öka i takt under återstoden 1990-taletatt samma av
får räkna med långsammare utveckling.utan man en

Till bilden hör också möjligheterna rationalisera verksamhetenatt att
varierar inom olika delar hälso- och sjukvården. Potentialen förav
fortsatta produktivitetsökningar torde mindre inom omvårdnads-vara
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korttidsvård, geriatrik ochintemmedicinskområdenintensiva som
metoderkirurgi, där medicinskasjukvård inomkommunal än nya

vårdtider och övergång tillutveckling kortaremöjliggör fortsatt moten
till regeringen iframhöll idagkirurgi. Socialstyrelsen t.ex. rapporten

i ytterligare rationaliseringaromfattningen och taktenmaj 1994 att av
ochkommunala äldreomsorgenmedicinklinikema denvid samt

medicinska och omvårdnads-måste densjukvården övervägas omnoga
upprätthållas.kvaliteten skall kunnamässiga

de kravbakgrunden analysera och bedömaKommittén skall denmot
utvecklingen i kombina-allt den demografiskaframförresurser som

ochkan komma ställa på hälso-medicinteknisk utvecklingtion med att
liggaår Tyngdpunkten börperioden fram till 2010.sjukvården under

med hänsyn till utvecklingenbedömning resurskraven motattaven
påfrämst ställer kravår, denökad andel äldre 80över somgruppen

fortgå under överskådlig tidkommersamhällets vård och attomsorg,
sammanhanget särskiltKommittén bör i detSCB:senligt prognoser.

kvaliteten. Vidare bör belysasomvårdnadsarbetets betydelse förbeakta
hälso- ochlandstingens och kommunernashur samordningen mellan

i denoch utvecklas hur de bristersjukvård kan förbättras samt
kanfinns i den kommunala sjukvårdenmedicinska kvaliteten som

Socialstyrelsensbör kommittén bl.a. delåtgärdas. Därvid ta av
Ädelreformen.uppföljning av

effektiva sjukvårdsinsatserhär framhållas betydelsenbörDet även av
i yrkesverksam ålder, bl.a.sjukfrånvaron förför begränsaatt personer

samhällsekonomiska kostnader i formför motverka ökadeatt av
huroch minskad produktion. Kommittén börsjukpenning överväga

samhällsekonomiska bedömningar kansektorsövergripandesådana
i sjukvårdsplaneringen.integreras

beakta de beslut det samhällsekonomiskaKommittén skall vidare om
riksdagenskattefmansierad kommunal verksamhetförutrymmet som

fattar våren 1995.

Statlig styrning3.4

utvecklingen inomförfogar förDe instrument överstaten att styrasom
och sjukvården i första hand finansiella styrinstrument,hälso- är

tillståndsgivning, sanktioner Staten har vidarelagstiftning, tillsyn, m.m.
forskningen och betydande delar utbild-föransvaret merparten av av

Uppföljning och utvärdering andra instrument för denningen. är
och kan stöd för och komplement till denstatliga styrningen ses som

övriga styrningen.
styrinstnunenten för närvarande iFlera de nämnda övervägs rege-av

ringskansliet.
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Beredningen för statsbidrag och utjämning inom kommunsektom har
nyligen avlämnat sitt slutbetänkande Utjämning kostnader ochav
intäkter i kommuner och landsting SOU 1994:144. betänkandetI
lämnas förslag till statsbidrags- och utjämningssystemett nytt för
kommuner och landsting. Det föreslagna innebär bl.a.systemet en
förstärkning möjligheter det skattefmansieradestatens att styraav

för kommunsektom. Samtidigtutrymmet frånhänder sig i alltstaten
väsentligt finansiella instrument för påverka/styra den kommunalaatt
sektorns prioriteringar och utformning verksamheten eftersomav
statsbidragen i huvudsak förutsätts generella. Enligt beredningenvara
kan det i vissa lägen finnas skäl använda mindre del bidragenatt en av
i styrande syfte. Systemet har därför utformats så det finnsatt en
flexibilitet i detta hänseende, dvs. kan samtidigt bådesystemet rymma
kommunal självständighet och möjlighet till viss statlig styrning.

Frågor tillsyn kommer behandlasrör i propositionattsom m.m. en om
verksamhetstillsyn inom hälso- och sjukvården regeringensom avser

lämna till riksdagen i början åratt 1995. Därutöver kommer attav
har särskilt för hälso-staten och sjukvårdenett skall fungeraattansvar

i kriser och krig.även
Kommittén bör samlad bedömninggöra vilka krav utveck-en av som

lingen kan komma ställa på den statliga styrningen inomatt sektorn i
framtiden och vilka avvägningar bör mellan generellagöras ochsom
riktade finansiella styrinstrument finansiella och andra styrinstru-samt

i relation till de nationella hälso- ochment sjukvårdsvårdspolitiska
målen.

3.5 Sjukvårdshuvudmännens och organisationstyrsystem

Det svenska sjukvårdssystemet har landstingen och kom-genom
unik möjlighet parallellt olika modelleratt ochmunerna prövaen

något också framhålls i desystem, nuvarande direktiven. Dennasom
möjlighet har i hög grad utnyttjats under de åren. Kommitténsenaste
har studerat erfarenheterna former för styrning och organisationav nya
både i den svenska hälso- och sjukvården och i antal OECD-länder.ett
Flertalet dessa refonner så datum bådeär i vårt land och isentav av
andra länder det svårt dra några säkraatt är slutsatser resultatet.om
Därtill kommer det svårt vilka effekteratt är kanatt hänförasveta som
till de eftersom sektornstyrsystemen under period i högnya samma
grad påverkats både ekonomiska restriktioner och andra reformer,av

Ädelrefonnen och husläkarrefonnen.t.ex.
Kommittén bör den bakgrunden så långt möjligtmot samladgöra en

bedömning erfarenheterna de former för styrning ochav av nya
organisation tillämpas i den svenska hälso- och sjukvården.som
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och kommunerlandstingmellandärvidbörJämförelser göras som
traditionelltochorganisationochstyrningförfonnertillämpar nya

vilkabedömadelarkommittén i relevantabörVidarehuvudmän.styrda
kan drasorganisationochstyrningi frågalärdomar avsomom

OECD-ländema.studeradereforrnarbetet i de

vårdläkemedel iförKostnadsansvaret öppen3.6

sjukvårdenhälso- ochsamladei deningårLäkemedel en resurssom
sjukvårdandetill andraalternativkomplementsåväloch kan somvara

sjukvårdochläkemedelmellansambandstarkainsatser. Detta annan
samlatsjukvårdshuvudmärmenförmotiv ettbärande attär ett ge

Härige-sjukvård.ochövrig hälso-läkemedel ochförkostnadsansvar
läkemedelsbehand-förutsättningar förgodaskapatorde attmannom

likvärdigavarandra påinsatsersjukvårdandeoch andra vägs motling
behandlingsfor-olikamellanavvägningtill bättredärmedvillkor och en

skallutvecklingläkemedelskostnademasDärtill kommer att ommer.
förskrivarna.kostnadsmedvetande hosökatkrävsdämpas,kunna ett

har detsjukvårdshuvudmännenpåbyggertordeHär attsystemett som
förutsättningarbättreinnebäraläkemedelforkostnadsansvaretsamlade

nuvarande Imedjämförtdettaåstadkomma system.för samman-att
funktion.viktigläkemedelskommittéemahar bl.a.hanget en

utreda ocharbetei sitt fortsattakommitténbakgrund skalldennaMot
förkostnadsansvareti frågafördelningändradförslaglämna omom en

läkemedelsförmånen.
utgångspunkt iha sinskalloch förslagöverväganden attKommitténs

läkemedlen iförkostnadsansvaretbörsjukvårdshuvudmärmen överta
Förändringensjukförsäkringen.alhnärmafrån denvårdenden öppna

förbruk-dvs.läkemedel,förfönnånssystemet ävenhelaskall omfatta
speciallivsmedel.ochningsartiklar

regle-ekonomiskadenförformernavidareKommittén bör överväga
överförandevidsjukvårdshuvudmännenochmellanringen ett avstaten

ekonomiskadetfördelningenförPrincipemakostnadsansvaret. av
Strävanocksåbörsjukvårdshuvudmännen övervägas.mellanutrymmet
möjligtså långtfördelningenkriterier förfinnadärvidbör att somvara

kanmöjligenläkemedelsbehovfaktiskaskildatill dehänsyntar som
huvudmärmen.de olikaföreligga hos

ingår i denprodukteroch övrigaläkemedeldePrissättningen somav
ingårprövningenIläkemedelsförsäkringen bör attallmänna prövas.

Riksförsäkrings-mednuvarandeeffektervilkautvärdera systemsom
detfinansiella hänsynhaft. Avprissättare äransvarigverket som

vårdoch slutenläkemedel iförprissättningen öppenbedömaviktigt att
dettalar förmycketdockfinnshelhetsperspektiv. Det att avett somur
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rättviseskäl bör statlig uppgift prissätta de läkemedelattvara en som
omfattas subventionering i fortsättningen. Kommittén börävenav
också beakta det kan rationellt bygga den speciellaatt attvara mer upp
kompetens krävs för ändamålet på central nivå jämfört med ettsom
decentraliserat för prisförhandlingar och prissättning. Kommit-system

börtén vidare det ändamålsenligtöverväga är att staten ettom ge
samlat för prissättning för övriga produkter omfattasävenansvar som

förrnånssystemet.av
Kommittén bör vidare vilka åtgärder kan behövaöverväga vidtassom

for stärka läkemedelskommittéemas inflytande. I detatt sammanhanget
bör särskilt uppmärksammas möjligheterna erbjuda de privatprakti-att
serande läkarna möjlighet medverka i arbetet med framatt att ta
komrnittéemas rekommendationer. Frågan hur uppföljningenom av
förskrivningama och de kostnader dessa kan förbättras såvälgenererar
i den offentligt privat bedrivna hälso- och sjukvården bör ocksåsom
övervägas.

3.7 Läkemedelsförrnånen inklusive högkostnadsskyddet

Kommittén bör vidare utformningengöra för-översynen av av
månssystemet för läkemedel, fortsättningsvis bör statligtävensom vara
reglerat. detI sammanhanget bör beaktas den Merkostnadskom-av
mittén genomförda bl.a. läkemedelsförmånen.översynen Utredning-av

lämnade i sitt slutbetänkande SOU 1992: 129 flera alternativaen
möjligheter till förändringar fömiänssystemet bör övervägas.av som
En utgångspunkt bör därvid fönnånssystemet för läkemedelattvara
bör reformeras for skapa enhetlighet och rättvisastörre mellanatt olika
patientgrupper har betydande kostnader för sjukvård och läke-som
medel.

Kommittén bör redovisa huvudaltemativ bygger påett deattsom nu
kostnadsfria läkemedlen och förbrukningsartiklarna prisnedsattagörs
och förs i högkostnadsskydd. I anslutning härtillett bör kommittén

bedömninggöra sådan förändring kan behöva kom-en av om en
pletteras med någon åtgärd inom socialförsäkringssystemet förannan
dem har livslånga sjukdomstillstånd och betydande merkostnader.som
Med hänsyn till det statsñnansiella läget krävs kommittén redovisaratt
förslag inte ökar de offentliga utgifterna eller minskar statsin-som
komstema. Kommittén skall också uppmärksamma eventuella effekter
på vårdens kvalitet förändrade förskrivningsmönster.av

Kommittén bör vidare vilka förändringarpröva högkostnads-av
skyddet behöver vidtas med hänsyn till det nämnda huvud-som ovan
alternativet där de kostnadsfria läkemedlen och förbrukningsartiklarna
fors i med prisnedsättning. En utgångspunktsystemet skall attvara
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Medreglerat.statligtfortsättningenihögkostnadsskyddet äräven
sjukvårdshuvud-frånskall utgåförslagkommitténstillhänsyn attatt

hälso-och övrigläkemedelförkostnadsansvarhar samlatmännen ett
lägrekunna beslutahuvudmärmensjukvård böroch rätt att enomges

denhögkostnadsskyddetegenkostnadstaket inom ännivå på av
nivån.högstabeslutaderiksdagen

byggerhuvudaltemativredovisabör attKommittén ett som
prisnedsattaförskrivnaöppenvårdsbesök,förpatientavgiftema

ispeciallivsmedel inordasochförbrukningsartiklar ettläkemedel,
sjukresomaVidare börhögkostnadsskydd. ävensamlat övervägas om

högkostnadsskydd.dettainordnas ikan
nuvarandedetefterkan utformasHögkostnadsskyddet mönster av

denegenavgiftema föruppnåskostnadsfrihetheldvs. närattsystemet,
beloppbestämtöverstiger visstkostnadersammanlagdaförsäkrades ett

börAlternativtolvmånadersperiod. övervägas ärinom somen
visssåhögkostnadskyddet,nivåer iinförande flera attt.ex. enav

egenavgiftemaskeravgifterden enskildesavtrappning när passerarav
kostnadsfri-fullständigvilkeneftertillbeloppvisst gränsett upp en ny

gäller.het
därutformamöjligheternaKommittén bör ett system,attäven pröva

tolvmånadersperioden.sprids jämnareenskildes kostnaderden över
periodiceratinförandefråganMerkostnadskommittén berörde ettavom

alternativtoch medicin baserat 30sjukvårdhögkostnadsskydd för
bl.a. medsådantförslaglämnade dock ingetdagar. Den90 ettom

uppdrag.utanför kommitténsliggafrågan bedömdestillhänsyn att
gkostnadsskyddet delöverväganden hösinabör vidKommittén taom

avgifter inom13S 1993:Utredningenförslagdet omsomav
år 1995.redovisa i börjanhandikappområdet kommer att av

Folkhälsoarbetet3.8

folkhälsoansvarLandstingensbelyser iSocialstyrelsen rapporten
konstaterasfolkhälsoområdet. Bl.a.rad brister inom199416 atten

strategierövergripandefastlagda mål,håll saknarfleralandstingen
verksam-samhällsmedicinskaför denkonkreta handlingsprogramoch

finnsbl.a. detvidarefolkhälsoarbetet. Styrelsenochheten attnoterar
landstingets, kommunernasuppfattningen vadioklarheter ärsomom

påtalarfolkhälsoområdet ochpårespektive forskningens ansvar
aktöremassamhällssektoremas ochfastslå de olikabehovet attav

tydligarepå sätt.ettansvar
redovisasde problembakgrundbl.a.Kommittén skall mot somav

ansvarsfördel-gifts- ochanalyseranämndai den rapporten uppovan -
gäller folkhälso-detoch kommunerlandstingningen mellan närstat,
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arbete hur samverkan mellan de olika aktöremasamt kan förbättras.
Vidare bör kommittén belysa hur de olika organisations- och styr-

sjukvårdshuvudmännen utvecklar påverkarsystem förutsättningar-som
för folkhälsoarbetet. Kommittén skall slutligen detövervägana om

finns behov precisera kommunernas och landstingensatt folk-av
hälsoansvar i hälso- och sjukvårdslagen.

3.9 Kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete

HSU 2000 har, framgått tidigare, avlämnat delbetänkandeettsom
SOU 1994:32 preciserar landstingens för klinisktsom ansvar
forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdssektom.
Frågan primärkommunemas för kliniskt forsknings- ochom ansvar
utvecklingsarbete behandlas inte i delbetänkandet. Däremot framgår att
kommittén i sitt fortsatta arbete det finns behovövervägaattavser om

lagändring preciserar primärkommunemas förav en som ansvar
patientnära forskning inom de delar hälso- och sjukvården deav som

huvudmän för. Det forskningsområdeär aktuellt i dettaärsom
sammanhang torde i första hand vårdforskning, dvs. forskningvara
med inriktning på omvårdnad, habilitering, rehabilitering, m.m.

Vårdforskningen i den svenska hälso- och sjukvården har nyligen kart-
lagts på uppdrag Medicinska forskningsrådet MFR ochav
Landstingsförbundet. Vidare har Statens beredning för utvärdering av
medicinsk metodik SBU nyligen behovgett ut rapporten om av
utvärdering inom sjuksköterskans område, bl.a. innehåller förslagsom
till studier och utvärderingar inom omvårdnadsområdet. Av de två först
nämnda studierna framkommer bl.a. landstingen har spelat viktigatt en
roll för omvårdnadsforskningens utveckling, bl.a. dominerandesom
forskningsfmansiärer inom området. Andra finansiärer forsknings-är
råden, främst MFR Landstingsförbundet. Genom beslutsamt av
riksdagen våren 1994 har ytterligare forskningsfmansiär tillkommit;en
Stiftelsen för vård- och allergiforskning tillförts kapital från desom
tidigare löntagarfondema.

finnsDet inga studier belyser hur kommunerna på sittsom ser ansvar
Ädelreforrnen.för vårdforskning efter Det gäller i frågasamma om

psykiskt långtidssjuka kommunerna får lagstadgat förettsom ansvar
from. den januaril 1995.

Kommittén skall i sitt fortsatta arbete bred belysningge en av
vårdforskningens läge, finansiering och organisation i den svenska
hälso- och sjukvården. De nämnda studierna torde begränsaovan
behovet kartläggningar. Kommittén bör däremot belysaav egna
Ädelreformens och den psykiatrireformens konsekvensersenaste för
utvecklingen inom vårdforskningen och den kliniska medicinska
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primärkommunemasuppmärksammasärskiltdärvidochforskningen
området.påengagemang

mellanansvarsfördelningenvidare statenskallKommittén överväga
vårdforslmingfinansieringeni frågasjukvårdshuvudmännenoch avom

detutveckling. Ivårdforskningenstillstöd kanvilka formeroch i ges
utveck-ochforskningbehovetbl.a.beaktasbörsammanhanget attav

vårdutbildningochi vårdförankringstarkarefärområdetling inom en
högskolanforskning inomövrigsamband meddesssamtidigt som

ocksåsamordning börnationell över-regional ochBehovetstärks. av
vagas.

Övrigt3.10

kom-samtligatillkommittédirektivengällerarbetekommitténsFör
dir.åtagandenoffentligautredaresärskildaoch prövamittéer attom
dir.utredningsverksamheteniEG-aspekterbeakta1994:23, att

1992:50dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1988:43, att
124.1994:dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaattsamt

delbetänkan-etappvis i fonnredovisasskallarbeteUtredningens av
läkemedels-förkostnadsansvaretfrågabetänkande iförstaden. Ett om

högkostnadsskyddetläkemedel ochförförmånssystemetfömiånen,
såskall bedrivasArbetetmaj 1995.den 31 attredovisasskall senast

juni 1996.den 30helhetslutfört i sindet senastär

Socialdepartementet
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Prevalens, vård och vårdkostnader

for vårdtunga grupper

Av Thor Lithman, Dennis Noreen Anders Norlundsamt

I denna visas material, metoder och resultat beräkningarrapport av av
antal vård och vårdkostnader i olika sjukdomsgmpper.personer,
Materialet hämtades från register sluten och vård iöver öppen
Malmöhus läns landsting från beräkningar kostnadersamt av per
vårdkontakt i offentlig vård. Landstinget bedriver regionvård varför
huvuddelen befolkningens kontakter sker i den verksamheten.av egna
Eftersom materialet relaterades till befolkningen i landstingsområdet
exkluderades kontakter för boende utanför området. de ekonomiskaI
kalkylema räknades kostnaderna så de också omfattade vårdattupp
avseende landstingets befolkning hos andra huvudmän och i privat
verksamhet.

Befolkningen i Malmöhus läns landsting 1993-12-31 562 684var
1994-12-31 antalet 568 709, motsvarande 6,5personer procentvar

Åldersstrukturenrikets befolkning. likartad med rikets, dockav var
hade landstingsområdet något högre andel i yrkesverksam ålder och
något lägre andel i högre åldrar.

Från material visas också den socioekonomiska strukturenexterna för
med de sjukdomar ingår i analysen.personer som

Syfte

Syftet beräkna antal hade vissaatt definieradevar personer som
sjukdomar för dessa ställa och kostnadsberälcnasamt att allasamman
vårdkontakter, oberoende vården den aktuella eller någonavsettav om

sjukdom för respektive Detta möjligt detannan attperson. var genom
i vårdregistren fanns krypterad identifikationen av personer; samma
vid olika vårdkontakter. Därmed kimde vårdkontakter länkas samman
per person.
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ukdomsgrupper

utifrån dehandvaldes i förstastuderadessjukdomar attDe varsom
psykia-inom detsjukdomarförekommande. Dessutomvanligt togs

omfattandekrävdelika vanligainteområdet med. Dessaniska menvar
under 1994avledpopulationeniDevårdinsatser. sompersoner

året i livet.kallad sistadefmierades i grupp,en egen
ICD-9:beräkningarnaingick iFöljande grupper

livetåret isista-
140-208cancer-

8430-43sjukdomcerebrovaskulär-
250diabetes-

och714710-712,274A, 696A,inñammatorisk ledsjukdom-
725

715artros-
410-414hjärtsjukdomchemisk-

820höftfraktur-
491-493lungsjukdomobstruktivkroniskastma,-

schizofreni 295-
296-299290-294,psykoserövriga-

Metoder

levnadsåretSista

vårdmedavled under 1994omfattade dei livetsista åretGruppen som
aviseringar tilllöpandeFrånfore dödsdatum.under 365 dagar närmast

uppgifter avlidnabefolkningen framlandstingets register över togs om
nycklarmedregistretkrypteraGenom1994. att somsammapersoner

för dennavård framuppgiftervårdregister kundelandstingetsi tasom
grupp-

ingick 64dessatotalt Av5 530Antal avlidna 1994 personer.var
intederas hemortberäkningarna eftersomfortsattai de varpersoner

Populationenår.i åldern 0-4Flera dessa, 27känd. varpersoner,av
därmed 466utgjordes 5 personer.av

fiktivtinte känt.dödsdatum DessaFör 80 ettgavsvarpersonerca
saknades,då dagoch dag 28då månad saknadesmånaddödsdatum, 12

registrerad på tid eftervårdkonsumtion farmsundvikaför attatt
Ålder definieradesoch hemortdödsdatumdefinierades viddödsdag.

12-3befolkningsregistret 1993-enligt
ochuppgift all slutenfram öppende avlidnaFör togs ompersonerna

Vårdenoch 1994.vårdenheter 1993landstingetsvård vid angavs
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besök hos läkare, vårdtillfälle, vårddagar och operation. Periodensom
för vård bestämdes till sista året före dödsdatum. Sluten vård som
pågick vid dagen för ettårsgränsen räknades vårdtillfalle inomettsom
den definierade perioden. Om patienten opererades under detta
vårdtillfalle räknades operationen in i perioden efter ettårsgränsen.

Kroniska sjukdomar

Grupperna cerebrovaskulär sjukdom, diabetes, inflammatoriskcancer,
ledsjukdom, schizofreni övriga psykoser omfattadeartros, astma, samt
vård för de hade1994 denna diagnos huvud- eller bidiagnossom som
vid något tillfälle under 1993 och/eller med vissa1994 restriktioner.
Avgränsningama framgår nedan under exempel Cancer ochcancer.
cerebrovaskulär sjukdom identifierades från diagnoser i sluten vård
eftersom dessa sjukdomar alltid medför någon intagning i slutennästan

Övrigavård. sjukdomar identifierades från diagnoser i både sluten och
vård för få såmed del möjligt deöppen att stor som av personer som

fanns i respektive Hypotesen under tvåårsperiod hadeattgrupp. var en
de allra flesta någon kontakt vården.med

Vid beräkning värdinsatser för med kroniska sjukdomarav personer
fanns specifikt problem for de insjuknade under 1994.ett personer som
Dessa fick vård för sjukdomen endast under del året, tiden efteren av
insjuknande. Detta dock förhållandevis marginell underskatt-gav en
ning vårdinsatsema, eftersom antalet nyinsjuknade incidensenav
under år utgjorde mindre del de hade sjukdomenett en av som
prevalensen. visasEtt exempel nedan för cancersjukdom:gruppen

Exempel cancer

Ca 40 000 personeri Sverige får sjukdomen under år. Beräkningar-ett
i den här föreliggande studien visade uppräknat till Sverigena en

prevalens på 105 000 Med hänsyn till cancersjuk-attca personer. en
dom flera och visst antal avlider i sjukdomenatt ettvarar personer
förefaller relationen, 40 mellan incidens och prevalensprocent,ca
rimlig.

Eftersom nyinsjuknande sker successivt under året bortfaller ca
hälften vården för nyinsjuknade Det betyder totaltav personer. en
underskattning med hälften således40 20procent, procent.ca av ca ca
För nyinsjuknade gäller dock också eventuell vård under 1994att annan
räknats också for tiden fore det sjukdomen uppträder. Vårdsökan-att
de kan ske också innan diagnos fastställs. Därmed blir underskatt-
ningen ytterligare begränsad.



SOU 1996:163Bilaga 4364

med kroniskaförför beräkningarmetodenvisaFör att personer
bosattamedAntalhär data försjukdomar personer cancercancer.ges

ochår 1993diagnostillfället 4 905landsting vidMalmöhus länsi var
okändmeddå tagits bortFrån materialet hade1994.4 125 personer

försum-erfarenhetsmässigtkontrolleradesAntalethemort. ärmen
återfick l 240diagnosticerades 1993debart. Av personersom

Av dedärför 7 790.totala antaletdiagnos 1994. Det somvarpersoner
kanvård Anledningenerhöll 1994.1993 l 333cancerdiagnosfick

vårdkontakt 1994,avlidit någonavlidit 1994de 1993, utanattvara
sökt vård.i området ellerbosattalängre var

därmed delsutgjordesmeddefinierade 457så 6De cancerpersonerna
dels debåde och 1994,eller 1993fått diagnos 1994de somavsomav

och vård 1994.diagnos 1993fått
Ålder Undantagvårdkontakt.defniierades vid sistahemortoch

defmierades vidålderavled 1994 därgjordes för sompersoner
Skäletbefolkningsregistret 1993-12-31.och hemort enligtdödsdatum
gjortsde definitioneröverensstämrnmelse mednåför detta att somvar

sistasaknades vidfall uppgift hemortavlidna. deför I omgruppen
angivnafrån föregåendeuppgiftenvårdkontakt hämtades närmast

vårdkontakt.
all sluten ochfram uppgiftdefinieradede såFör togs ompersonerna

Vårdenvårdenheter år 1994.vid landstingetsvårdöppen angavs som
operation. Perioden förvårddagar ochvårdtillfälle,besök hos läkare,

pågick årsskiftetkalenderåret vårdtillfällelänkades tillvård överomav
underräknades vårdtillfälle 1994Sådant vårdtillfalle1993/94. ettsom

dettaOm patienten opererades underindatum 1993-12-31.med
perioden efter ettårsgränsen.operationen ivårdtillfälle räknades

Inneliggandeerhöll vårddag.identiskt in- och utdatumVård med en
utdatum1994-12-31 1995-01-01.gavs
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Övriga kroniska sjukdomar

Metoderna för bearbetning identiska med de redovisade förvar ovan
samtligaFör exklusive cerebrovaskulär sjukdomcancer. grupper

identifierades patienter inte frånendast register sluten vårdöver utan
Ävenockså från register vård. tekniken för få fram vilkaöver öppen att

skulle ingå i sjukdomsgnipp identisk medpersoner som resp var ovan
beskrivna.

Sjukdomar med kroniska inslag

Ischemisk hjärtsjukdom och höftfraktur har inte karaktärsamma av
kronisk sjukdom de övriga. En kan ha sjukdomen eftersom person men

viss tid frisk. Därför måste metodik för kroniskaänen vara annan
sjukdomar vid bearbetning dessa sjukdomar.övervägas av

Patienter ischemiskmed hjärtsjukdom identifierades från register i
sluten och vård. Eftersom det oklart sjukdomen metod-öppen var om
mässigt betraktades kronisk eller valdes metodik försom samma som
kroniska sjukdomar. Det rimligen viss överskattning dengav en av
sarma prevalensen.

För höftfrakturer valdes dock bearbetningsmetod. I dennaen annan
definierades population nyinsjuknade patienter på följande sätt:en
Personer med diagnosen i sluten och vård med inskrivnings-öppen resp
besöksdatum under perioden 1993-07-01- -1994-06-30 identifierades.
Därefter exkluderades de haft vårdkontakt för diagnosenpersoner som
inom tidsperiod år före första vårdkontakten under perioden.etten av
Den tidigast noterade tidpunkten således 1992-07-0 Sluten vårdvar

påbörjats före 1993-07-01 och pågick vid detta datum exkludera-som
des.

deFör därefter kvar i beräknades vårdpersoner som var gruppen per
under år från det inskrivnings- eller besöksdatum då diag-ettperson

Vårdinsatsema följdes således längst till 1995 -07-01.nosen gavs. som

Flera samtidigtgrupper

Samma kunde förekomma i sjukdomsgmppema.änperson mer en av
För undvika dubbelräkning då de olika sjukdomarna kombineradesatt
räknades därför vården för gång enligt följ ande:änen person mer en
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föreräknades all vård underde avled 1994För ettsom-
dödsdatum.

undernågon sjukdomarna och avledde hadeFör ovansom av-
då kombinera-exkluderades vård under 19941994 grupperna

således kvar för avlidna.vård farmsdes. Denna gruppen
två eller flera sjukdomarnade avled hadeFör avsom men-

kombine-i hierarkisk ordning dåexkluderades vård grupperna
ocksåi sjukdomsgrupprades. betyderDet att somen person en

från dentidigare fick sin vård exkluderadförekom i gruppen
cerebrovaskulärOrdningengruppen. var: cancer,senare

ledsjukdom,inilammatoiisksjukdom, diabetes, artros,
schizofreni ochischemisk hjärtsjukdom, höñfraktur, astma,

övriga psykoser.
gällde periodenInsjuknande i höñzfralctur 1994-1993-07-01 ---

sjukdomgällde förekomstmedan övriga06-30 grupper av
Sammankopplingen höñfrakturunder kalenderåret 1994. av
därmed inte helt identiska popula-med övriga gälldegrupper

pådock ha obetydlig inverkan resul-tioner. bedömsDet en
taten.

intemöjligt studera prevalens och vårdkostnaderdetFör göraatt att
sjukdomsgrupp också i kombinationerenbart utan grupperper av

ordningantal och kostnader kumulativt i denredovisades personer
också möjligtmellan sjukdornsgruppema nämndes Det är attovan.som

ordning.kombinera i annanom grupperna

Vårdkostnader

landstingets underlag för fördelning budget 1995, vilket gjordesI av
åsattes alla vårdkontakter kostnad. beräknades1994, 1993 Denen

för varje kostnadsställe använda total kostnad uppdeladattgenom en
på vårdtillfállen, vårddagar, operationer och besök hos läkare. Den

giventotala kostnaden relaterades till vård för från olikapersoner
primäivårdsdistrikt eller från andra landsting uppdelat på ålder.

fickPatienter erhöll regionsjukvård högre á-kostnder deänsom som
ñck läns- och länsdelssjukvård och de fick länssjukvård fick högresom

fick länsdelssjukvård. Vid kostnadsställen medá-kostnader deän som
t tumörregister befolk-få eller inga vårdkontakter gjordes olikaex

dokumentationningsbaserade fördelningar kostnadema. Utförligav
finns i särskilda rapporter

Vårdkontakter i detta material dessa kostnader, fördeladegavs per
kostnadsställe, ålder och hemort. För kunna inkludera kostnads-att

kvoterställen vårdkontakter räknades kostnaderna medutan upp
vårdområde ochhämtade från kostnader för hela befolkningen per

vård och vård huvudman beräknadesålder. privat hosFör annan en
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respektive sjukdomsgmpps andel samtligkostnad proportionell mot av
somatisk och psykiatrisk sluten ochinom övriga vårdområdenvård

vård primärvård.öppen samt
avled summerades kostnader för all vård1994För sompersoner

levnadsåret. med kroniska sjukdomar ochunder sista För personer
hjärtsjukdom summerades samtliga vårdkostnader för 1994.ischemisk

höftfrakturfick 1993-07-01- -1994-06-30För personer som
vårdkostnader år framåt från diagnosdatum.summerades samtliga ett

karakteristikaPopulationens

Åldersstrukturen för respektive sjukdomsgrupp jämfördes med hela
befolkningen.

uppdelat geografiskt kunde förekomstEftersom underlaget var av
områden jämföras med den sociala strukturen isjukdom i olika

ekologiska jämförelser. kommun-motsvarande områden; k För de 19s
landsting studerades antal socioekonomiskai Malmöhus läns etterna

Hälsan i Malmöhus läns landsting 1993.faktorer MLL 1993, Den
åldersstandardiserade förekomsten i denna studie ingående sjuk-av

sociala strukturen idomar jämfördes med den kommunerna mätt som
förtidspensionerade åldersstandardiseratandelen andelensamt

arbetare.
CentralbyrånStatistiska tillförde i bearbetning samtligaen av

utskrivningar från sluten vård under sjuårsperioden bl1987-1993 a
socioekonomiska variabler från Folk-och bostadsräkningen. Varje
individ med angiven diagnos sista levnadsåret bosatt ivarsom

ÅlderMLL vid diagnostillfallet tabellerades. bestämdes till den som
gällde 1990-12-31.

i åldernFör 16-64 år fram socioekonomisk tillhörighettogspersoner
enligt uppgifter i Statistiska Centralbyråns1990 material. deFör som
saknade uppgift kompletterades1990 med data från i de fall1985,
sådan uppgift då fanns. material jämfördes med socioekono-Detta den
miska helasammansättningen i populationen, enligt Folk- och
Bostadsräkningen Befolkningens socioekonomiska1990. sammansätt-
ning omräknades vid jämförelse för varje sjukdomsgmpp till samma
fördelning efter ålder och kön den gällde för respektivesom som
sjukdomsgmpp. Jämförelsen uttrycktes index.som
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Bortfall

Materialet fram successivt under 1995. Eftersom det farms vissatogs
eftersläpningar i inrapporteringen saknas antal diagnoser underett
slutet 1994. Dessa dock förhållandevis få, då täckningen förav var
samtliga diagnoser 98-99 procent.var

bortfallEtt diagnosregistreringen i vårdutgörs öppenannat attav
fullständig. Ca hälften alla besök hos läkare fick diagnos.var av

Genom studera i distriktprevalens olika viss indikationatt gavs en
omfattningen detta bortfall. redovisasDetta i underlagsrapport ochav

nedan diskussion.undertas upp

Resultat

Antal personer

Antal ingick i de olika sjukdomsgiuppema framgårpersoner som av
Tabell tabellen kanI tillhöra olikasamma person grupper.

ålderTabell L Antal efter sjukdomsgrupp ochpersoner

ÅlderGrupp
0-4 5-14 1544 45-64 65-74 75-84 Totalt85+

Sista 5året 2 175 687 1 053 1 824 720 51 466
Cancer 50 153 498 7131 1 816 1 635 592 6 457
Cerebrov sjd 5 7 96 708 0711 l 518 686 0914
Diabetes 18 162 1 548 3 894 3 409 2 687 809 12 527
Infl ledsjd 45 116 949 9171 1 311 1 161 299 5 798
Artros 0 0 58 536 629 564 140 l 927
Ischem 4 3 211 3142 4 091 4133 1583 13167
hjärtsjd
Höñfraktur 2 6 13 88 198 408 348 1 063
Astma 2 490 3 270 3964 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
Osäkersiffra bortfallp g a

iAnm. Samma olikasjukdomsgrupperräknasvarje gång, kolumnerna i tabellenperson
kan därför summeras.



Bilaga 4 369SOU 1996: 163

motsvarande material, räknasTabell nedanl var personges men
kumulativt, därgång. Därmed kan tabellen visasendast var gruppen

samtliga föregåendeinkluderar grupper.

efter sjukdomsgruppTabell II. Kumulativt antal personer
gång.ålder räknas endastoch där person envar

ÅlderGrupp
+före

Totalt45-64 65-74 75-84 85+gående 041 5-14 15-44

687 053 824 1720 5 466Sistaåret 5 2 175 l 1
54653 155 624 2 106 2 461 3 026 2 121 10Cancer
789Cerebrovsjd 58 161 712 2 752 3 366 4172 2 568 13

281 143 24 772Diabetes 76 322 2 242 6 396 6 312 6 3
7 7145 352 29 763Infl ledsjd 121 435 3 168 8152 390 3

8611 7885 7575 3446 31290121 435 3217Artros
Ischem 394 11074 10688 10067 4 371 40 155124 437 3
hjänsjd
Höññaktur 126 443 3 406 11 139 10803 10298 4 548 40 763

2 604 3 675 7 690 13623 12207 11 196 4 773 55768Astma
Schizofreni 2 604 3 677 8 030 13868 12269 11237 4 783 56468
Övrpsykos 2 613 3 703 8 790 14502 12584 11714 5 053 58959
Totalt 2 613 3 703 8 790 14502 12584 11714 5 053 58959

Osäker siffra bortfallap g

hela materialet ingick således 58 959 Som framgårI personer. av
tillhörde högre åldersgmppema,tabellen del dessa de framstoren av

sjukdomsgmppen höftfraktur. Med inkluderadesto astmam gruppen
dock också i den studerade populationen.yngre personer

Prevalens och incidens

samtliga sjukdomar höftfraktur visas iFör Tabell lll förekomstutom
sjukdom invånare100 under höftfraktur visas1994. Förav per ny-

insjuknade invånare100 under perioden 1993-07-01- -1994 -06-30.per
Resultaten gällde för befolkningen i Malmöhus läns landsting.
Sammanlagt omfattade här beskrivna sjukdomstillstånd 10,5 procent

befolkningen med specificering sjukdomsgrupp enligtav en per
Befolkningsdatatabellen. for 1993-12-31 användes, eftersom detta gav

den population fanns vid början perioden i mitten periodensom av av
höftfraktur.för
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ålder invånareTabell III. Antal efter sjukdomsgrupp och 100personer per
Malmöhus landstingi läns 1993-12-31.

ÅlderGrupp
0-4 5-14 15-44 45-64 65-74 75-84 Totalt85+

Antalinv 38429 67480 229591 134720 49694 32237 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

sjdCerebrov 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 4,846Astma 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
Övrpsykoser 0,029 0,044 0,374 0,617 1,162 3,083 5,402 0,688
Totalt " 6.800 5.488 8293 10765 25.323 36.337 49.973 10.478
Osäker siffra bortfallp g a

Personer tillhörde räknades endast gång.änsom mer en grupp en

Vård

Personer med angivna sjukdomar svarade för antalett stortovan
vårdkontakter. Tabell visasI IV antal besök hos läkare, antal
vårdtillfallen och antal vårddagar under 1994. För sista levnadsåret var
den studerade perioden år före dödsdatum och för höñfrakturerett ett

efter vårdkontakt. Det bör observeras siffrorna kanatt summeras,
eftersom med sina vårdkontakter kunde förekomma isamma person

sjukdomsgrupp.änmer en
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år ivårdkontakter förunder ettAntalTabell IV. personer resp
sjukdomsgrupp.

VårddarzarVårdtillfallenBesökGrupp
127 009199847 1248Sista året
98 6534901258 807Cancer
76 1373576sjd 31 031Cerebrov
76 6818 52187 372Diabetes
40 81332846 418 4Intl ledsjd
19 037210215 259Artros

108 21215 076hjärtsjd 97 212Ischem
26 3792 0147 170Höftfraktur
59 1512488113 596Astma

798611 3465 464Schizofreni
Övr 975895 00428 735psykos

varjesjukdomsgrupper räknas gång,i olikatillhörandeKontakterAnm. sammaperson
därförkani tabellenkolumnerna summeras.

vårdkontakter där varjeantalvisas kumulativtTabell nedanV1 persons
gång.räknades endastvårdkontakter en

årvårdkontakter för iunder ettKumulativt antalTabell V. resppersoner
sjukdomsgrupp.

Vårdtilltällen VårddagarBesökGrupp
föregående+

127 00912 199Sista 48 847året
187 28820 73996 738Cancer

383 245 052Cerebrov sjd 121 725 25
158 292 933Diabetes 195 518 31

29534 106 319Intl ledsjd 233 229
331 899354 35 571244Artros
378 142Ischem hjänsjd 43 402

Höñfraktur 44 315 389 868306 431
48 433 415 308392 784Astma

Schizofreni 49 562 469 993397 071
Övr 52 094 518 222psykos 413 796
Totalt 796 52 094 518 222413

befolkningen i landstinget antalet besök hos läkarehelaFör var ca
vårdtillfallen och antal vårddagarantal 93 0001 403 000, ca ca

visade svarade således för 29,5000. De717 procent avovan grupperna
vårdtillfallen och för 72,3besök hos läkare, för 56,2 procent procentav

vårddagar.av

vårdkontakter sjukdomsgrupp till iTabell relateras antalI VI per
Samma kan finnas irespektive ingående antal personer. persongrupp

än grupp.mer en
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vårdkontakterTabell VI. Antal årunder ett iper person resp
sjukdomsgrupp.

Grupp Besök 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
Höñfraktur 6,7 1,9 24,8
Astma 6,4 0,5 3,3
Schizofreni 6,5 1 73
Övr psykos 7,4 1,3 23,2
Totalt u 0,9 8,8
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Kostnader

spegladeKostnadernaTabellvisas i VII.sjukdomsgnippKostnader per
del kostnadernaDärmed farmsi olika åldrar.kontaklmönstret stor aven

åldersgrupper.i högre

eftersjukdomsgruppVårdkostnader imkr förTabell VII. resppersoner
ålder.

ÅlderGrupp
Totalt85+75-8445-64 65-745-14 15-440-4

81,8 450,6115,8 132,125,4 93,81,6 0,2Sistaåret
31,3 458,0135,4 100,6142,27,4 37,83,2Cancer

248,783,8 31,267,411,6 54,0Sjd 0,2Cerebrov 0,4
86,0 26,2 349,3101,032,6 98,01,5 4,1Diabetes

195,949,7 11,152,222,9 55,8ledsjd 3,311111 0,9
85,75,427,4 27,12,7 22,900Artros

i 59,2 523,8165,6 167,9120,60,0 10,4Ischem 0,0
hjârtsjd

83,834,0 22,418,10,5 8,6Höñüaldur 0,1 0,1
345,366,1 18,874,0 76,519,6 53,237,1Astma
188,510,2 4,013,0113,2 48,1Schizofreni 0 0,0

ÖV" 310,563.4 30,372.6 50,30,2 94,0psykos 0,1
räknadesi olika sjukdomsgrupperKostnader tillhörandeAnm. samma person

därföri tabellen kanvarje kolumnernagång, summeras.

landstingMalmöhus länsbefolkningen ivårdkostnaden förTotalt var
tillhörde definieradetkr under 1993. De4624 ovanpersoner som

helaSammanlagtvårdkostnadema.for delsvarade stor aven avgrupper
beskrivnaomfattar härlandstingi Malmöhus länsvårdkostnaden

där kostnadernaframgår Tabell VIII,sjukdomar 50,6 Dettaprocent. av
redovisas kumulativt.
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vårdkostnaderTabell VIII. Kumulativa mkr ålder.jukdomsgrupp ochper s

ÅlderGrupp
+fore- 041 5-14 15-44 45-64 65-74 75-84 85+ Totalt
gående
Sistaåret 1,6 0,2 25,4 93,8 115,8 132,1 81,8 450,6
Cancer 4,7 7,6 53,7 192,3 208,1 199,9 101,4 767,8
Cerebrovsjd 5,1 7,7 64,1 238,6 258,4 260,8 121,6 963,3
Diabetes 6,6 11,9 95,1 314,0 324,2 313,3 137,7 1202,8
Infl ledsjd 7,5 14,5 115,6 358,2 360,3 343,0 144,2 l343,3
Artros 7,5 14,5 l 17,7 375,9 379,2 360,9 147,6 1403,3
Ischem 7,5 14,5 124,9 453,2 464,0 433,4 174,0 167l,6
hjänsjd
Höñfraktur 7,6 14,7 125,4 457,5 471,8 449,9 183,8 l7l0,6
Astma 43,9 33,3 174,5 498,1 500,1 471,7 189,2 1910,9
Schizofreni 43,9 33,3 282,1 542,3 507,3 479,1 191,1 2079,2
Övrpsykoser 44,0 33,4 353,0 590,1 530,8 502,6 204,3 2258,2

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 tillhörde räknades endastän gång.som mer en grupp en
" I denna återstår de finns i eller Heragrupp personer som en av gmppema

ovan
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Sammasjukdomsgrupp.ikostnadervisasTabell IXI resppersonper
ikunde förekommakostnadersina änmed grupp.mer enperson

sjukdomsgrupp.efter1993Kostnader tkrIX.Tabell per person

ÅlderGrupp
Totalt85+75-8445-64 65-74154145-140-4

47,5 82,4109,9 72,4136,5145,2103,9321,6Sistaåret
52,8 70,951,574,583,075,048,254,9Cancer

60,855,2 45,563,076,3120,534,7sjd 79,3Cerebrov
32,3 27,932,029,625,221,025,8Diabetes 82,8
37,1 33,839,8 42,829,124,219,7 28,3Infl ledsjd

44,538,943,5 48,142,845,500Artros
39,837,440,5 40,538,449,13,78,5Ischem

hjänsjd
78,954,391,3 83,398,142,022,030,21151185155:

37,2 19,437,523,9 33,212,114,9 6,0Astma
222,5222,5115,9 145,9170,0312,81,3Schizofreni . 80,253,8 52,787,0Övrpsykos 87,4109,55,2

38,342,3 39,141,940,540,29,015,8Totalt5
7,4 6,6 4,45,74,04,22,87,0Andra

7.9202 22,48 14.305.58 3.1bef 7Hela
räknades endast gångtillhördeKostnader än enen gruppmersom

flerafinns i ellerdeåterstårI denna av gruppernaenpersoner somgrupp
ovan

karakteristikaPopulationernas

fannsföringick i studienalla sjukdomsgrupper astmaFör utom ensom
andelenbefolkningenhelaäldre Iöverrepresentation varpersoner.av

jämföras med 50vilket kannågot 16år65 över procent,överpersoner
studie.ingick i dennadeförprocent sompersoner

prevalensenförtidspensioneradeandelhögremedkommunerI avvar
95signifikant högrehöftfrakturerochsjukdomarcerebrovaskulära

samband farmssignifikantasignifikansnivå. Positivaprocent men
schizofreni.och Förpsykosockså för diabetes, astma,artros, cancer,

sågs ingaärtsjukdomarischemiskaochledsjukdomarinflammatoriska
populationen valdesarbetaryrken imedDå andelensamband. personer

förekom-vanligtochdiabetesvariabel artros mergruppernavarsom
arbetaryrken.andel imed högremande i kommuner
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Den socioekonomiska sammansättningen i åldern 15-64 årav personer
med respektive sjukdom, vårdad i sluten vård 1987-1993, redovisas i
Tabell X. Tabellen ska läsas så med tillhöratt 25,0av personer cancer

arbetare, facklärda. I tabellen visasprocent också antalgruppen
i materialet från sluten vård under sjuårsperioden, dels totaltpersoner

dels i åldersgruppen år.15-64

åldernTabell X. årPersoner i vård15-64 med sluten i Malmöhus läns
landsting 1987-1993 efter socioekonomisk Procent.grupp.

SJWMMWPPmL
Cancer Cerebr Diab Infl Artros IschemHöññ SchizoAstma Psykos

Arbetare, 25,0 24,2 22,9 21,9 29,9 23,8 19,9 26,8 14,6 24,1
facklârda
Arbetare, 11,2 12,1 12,5 10,7 14,2 14,7 8,1 11,9 5,7 10,3
facklärda
Tjänstemän, 14,0 12,9 l 1,2 13,9 11,2 10,8 10,8 10,0 6,7 9,0
lägre
Tjänstemän., 13,9 10,4 9,6 12,5 9,8 11,5 10,1 7,3 2,7 7,8
mellan
Tjänstemän, 8,1 7,9 6,5 5,7 5,2 8,6 5,7 3,4 2,2 5,6
högre
Friayrken 4,6 5,5 4,3+ 2,9 4,8 6,2 4,4 4,4 0,5 3,1
företag
lantbrukare 2,2 2,4 1,7 2,3 6,3 3,1 2,0 1,7 0,5 0,9

uppgiñ 5,9 7,9 8,3 8,1 8,0 7,8 8,8 8,6 10,0 11,4
yrkesverk- 15,0 16,8 23,1 22,0 10,7 13,4 30,3 25,9 57,2 27,8

sam
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

iAnt. 5 809 2292 3 136 7501 1906 4761 594pers. 771 1109 3032
åldersgruppen

iAnt. 19027 13877 9 815 4675 6071 18726 6762pers. 3795 1583 8773
samtl.åldrar

I Tabell XI jämförs den socioekonomiska sammansättningen per
sjukdomsgrupp med den socioekonomiska sammansättningen i hela
populationen, där fördelning efter ålder och kön gjorts likartad.
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år vårdåldern Malmöhus läns15-64 med sluten iXI. Personer iTabell
jämfört med helasocioekonomisk1987-1993 efterlandsting grupp,

ålderår efter och könmotsvarande sammansättning16-64 medpopulationen
sjukdomsgrupp. Index 100.respektivesom

SjukdomsgruppSEI-grupp
SchizoInfl lschemHöññ PsykosCerebr Diab AstmaCancer Artros

71 116143 129 93 131Arbetare, 116 125 114 102
facklårda

41 8095 127 110 73 105Arbetare, 104 95 97
facklårda

83 79 59 7595 105 87 100Tjänstemän, 105 111
lägre

83 76 S3 21 5871 92 72Tjänstemän, 103 75
mellan

49 68 56 30 23 58Tjänstemän, 67 60 6182
högre

7167 91 97 89 80 13Fria 97 94 84yrken+
företag

272 108 94 69 30 56Lantbrukare 109 95 80 132
179 169 187 194 146 183uppgift 123 167 149 149

297 145126 113 57 80 158 141yrkes- 77 95
verksam

100 100 100 100Samtliga 100 100 100 100100 100

signifikanta skillnader i varje sjukdomsgrupp.kommenterasNedan
populationen. yrkesuppgiñämtörelsetal i samtliga fall PersonerJ är utan

slås och benämns ej yrke.och yrkesverksamma samman
fanns relativt färre ej yrke. fackl ärda arbetare1 vargruppen cancer

tjänstemän relativt färre.överrepresenterade medan högre var
ej yrke.cerebrovaskulära sjukdomar farms relativt flerI gruppen

medan tjänstemän påfacklärda arbetare överrepresenterade,var
mellannivå och högre nivå relativt färre.var

yrke. facklärda arbetarediabetes fanns relativt fler ejI gruppen
på mellannivå och högre nivåöverrepresenterade, medanvar

relativt färre.var
inflammatorisk ledsjukdom fanns relativt fler ej yrke".I gruppen

tjänstemän och företagare relativt färre.Högre var
ej facklärda ochfanns relativt färre yrke. Arbetare,I artrosgruppen

facklärda, lantbrukare överrepresenterade. Samtligasamt gruppervar
tjänstemän relativt färre.var

ischemisk hjärtsjukdom arbetare, facklärda ochI gruppen var
Tjänstemän mellannivå och högrefacklärda, överrepresenterade.

nivå relativt färre.var
höftfraktur fanns relativt fler ej yrke. Facklärda arbetareI gruppen

tjänstemän högre nivå och mellannivå relativt farre.samt var
ej yrke. facklärda arbetarefarms relativt flerI astma vargruppen

överrepresenterade. Tjänstemän alla nivåer realtivt färre.var
låg. Samtliga yrkesgrupperschizofreni yrkesverksamhetenFör var

hade därför lägre tal populationen.än
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övriga psykoser fanns relativt fler ej yrke. facklärdaFör arbetare
Samtliga andra yrkesgrupper hadeöverrepresenterade. relativt lägrevar

tal.

Diskussion

Syftet med denna definiera vilka tillhörärrapport att personer som
och för kostnadsberäknavissa sjukdomsgnipper dessa alla vårdinsatser

år. framgår materialet vårdinsatsemaunder Det delett att storav en av
långvariga eller kroniska sjukdomar. sig intemed Detrör rörpersoner

enbart vård för den aktuella sjukdomen med denna följer förutanom
många ofta andra sjukdomar den kroniska grund-utöverpersoner
sjukdomen.

fokuseras vårdinsatsemaDärmed de totala för de kroniskt sjuka och
inte enbart den specifika sjukdomen. Det nödvändig perspektiv-är en
förändring prioriteringar ska diskuteras.när a

Exempel diabetes

Så har diabetiker, diabetes mellitus, förhållandei tillutövert ex
normalbefolkningen i motsvarande åldrar förekomst njursjukdomav
och behöver för detta dialysbehandling, hjärtsjukdom och behöver
for detta lcranskärlsoperationer, fotproblem och behöver för dettaa
fotvård, omläggningar vid sårvård och i hög grad ocksåmm
amputationer, dvs Ortopediska ingrepp, ögonsjukdom och behöver för
detta både screening, fotokoagulation och ibland oftamologiskastörre
ingrepp för förhindra blindhet, ventromboser och behöveratt
intemmedicinsk behandling cerebrovaskulär sjukdom blsamt av a
stroke.

innebärDet sammanfattningsvis med kronisk sjukdomatt personer
behöver resursinsatser från sjukvårdshuvudmännens sida,stora trots att
de relativt begränsad del befolkningen. Till detta kan läggasutgör en av

många dessa också aktuella i kommunala insatseratt ärav personer
inom äldrevården. särskild studieI sista levnadsåreten av

Ädel-utvärderingenSocialstyrelsen. 95: visades resursinsatsemaatt
för denna i kommunerna i landstinget.större ängrupp var

bakgrund detta studieMot vårdinsatser för vissav ger en av en
sjukdom vilken begränsas tillenbart de vårdkontakter denrörsom
aktuella sjukdomen inte fullständiga bild i denna studiesamma som ges

hela vårdbehovet. framgårDet tydligt följande jämförelse.av av
beräkningenDen de samhällsekonomiska kostnaderna isenaste av

Sverige for diabetes från 1981 Bengt Jönsson. Diabetes, the ofär costs
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illness and the of control. Acta med Scand Suppl 19-27.1983; 671:costs
Beräkningen omfattar enbart diabetes huvuddiagnos. Uppräknatsom

års kostnadsnivå beräknas de sammanlagda kostnaderna uppgåtill 1993
till mdr kr. på beräkningar kan andelen för4 Baserat Jönssonsca
Malmöhus läns landsting skattas till mkr,300 120grovt caca varav

sjukvård mkrmkr beräknas för och resterande 180 för samhälls-ca
sjukskrivning,ekonomiska kostnader för förtidspensionering och för-

tida dödsfall. I förstudie till den här aktuella rapportenen
Landskronaprojektet, Malmöhus kundeläns landsting, 1995 visas att

med diabetes huvud- eller bidiagnos i Malmöhus länssompersoner
landsting tari anspråk alla vårdtillfallen och7,2 5,7procent procentav

alla läkarbesök, varmed beräknades de direkta sjukvårds-attav
för diabetes uppgå till minst i landstinget.kostnadema torde 210 mkr

denna studie Tabell VII visas vårdkostnaden mkr.I 350äratt ca
Dänned framgår kostnaden, kalkylerad all vård föratt som personer
med diabetes, 3 gånger högre den enbart innefattar slutenär än närca
vård med diabetes huvuddiagnos och högre65 änprocentsom ca
kostnaden för sluten och vård med diabetes huvud- elleröppen som
bidiagnos.

Gruppens storlek skulle, kostnaderna och ålder hadeom per person
genomsnittet för hela befolkningen, mkr.160 Detmotsvarat vara ca

betyder kostnaderna kontakterför med diabetes mkr210äratt om ca
har diabetespopulationen dessutom vårdkostnader i stortav samma
storleksordning genomsnittet för hela befolkningen. Eftersomsom
dessa kontakter inte endast gällde diabetes huvuddiagnos utansom
också diabetes bidiagnos kostnaderna mkr210 ocksåsom avser

vård diabetes.änannan
Därmed kan konkluderas med diabetes förutom kostnaderatt personer

för vård diabetes också har kontakter i övrigt motsvarandeänav mer
population i hela befolkningen.
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Materialets täckning

faktorerkalkylema finns osäkra hänsyn till.I att ta
Malmöhus landsting registreras diagnos vid utskrivningarläns allaI

från sluten vård och vid hälften besök hos läkare i vård.öppenca av
för tvåårsperiodEftersom bearbetning skett bör för flertalet deen en av

här angivna sjukdomsgruppema finnas god täckning deen av personer
har sjukdom.som resp

bortfallbedöma detta studerades materialet sjukvårds-För att per
distrikt. de sjukdomsgrupper befolkningen i något eller några deFör av

sjukvårdsdistrikten hade betydligt färre genomsnittetänsex personer
för landstinget räknades talen till genomsnittet för hela området.upp
Totalt bedöms därmed underskattningen enligt följ ande:

diabetes 2 procent-
infl ledsjd 9 procent-

7artros procent-
ischem hjärtsjd 10 procent-
höftfralctur 5 procent-

19astma procent-
schizofreni 7 procent-

psykos 8övr procent-

sista levnadsåret, ochFör cerebrovaskulär sjukdomgrupperna cancer
bedöms registren i täcka samtligastort sett personer.

Också kostnaderna varierade mellan distrikten. Intervallenper person
mellan lägsta och högsta kostnad genomsnitt 100 då materialet
åldersstandardiserats följande inom värden därparentesvar anges
sjukdoms inkluderar föregående grupper:gruppen

sista året 85-120-
92-109 93-110cancer-

cerebrov sjd 82-12583-123-
diabetes 86-12086-114-
intlledsjd 97-10891-111-

86-107 87-109artros-
ischem hjärtsjd 82-15888-149-
höftfraktur 80-12078-110-

90-11089-117astma-
schizofreni 56-144 57-147-

psykos 68-12168-127övr-

Skillnaderna i vårdkostnader mellan bosatta i olika distrikt kanpersoner
bedömas med hänsyn till vårdens innehåll vad gäller teknologi ocht ex
omvårdnad. dock inteDet möjligt fördjupadeytterligareär att utan
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analyser klarlägga den optimala kostnadsnivån. Intervallenmest ovan
får därför endast riktmärken för generella slutsatser.ses som

Materialets representativitet

Studien omfattar befolkningen i Malmöhus läns landsting under år.ett
Mot bakgrund befolkningen relativt del, 6,5utgöratt stor procent,av en ca

Sveriges befolkning och sammansättningen befolkningen medattav av
dess sjukdomspanorama i flera avseenden den i Sverige, börmotsvarar
resultaten kunna räknas till Sverige.över

Populationemas sammansättning

Eftersom samtliga data i grundmaterialet uppdelade på ålder, kanvar
effekten på förändrad åldersfördelning i populationen en annan
beräknas. Det emellertid troligt också andra faktorer ålder kanär att än
ha betydelse vid generalisering materialet.av

Regionala skillnader, mellan storstad och landsbygd kant.ex.
förekomma. Detta finns belyst i underlagsmaterialet.

Ur folkhälsoperspektiv med de mellan olika socialaett gruppers
ökande sldllnaderi ohälsa det också värdefullt i materialet infogaär att
sociala variabler. På gruppnivå kommuner inte några säkrages svar

områdets socioekonomiska struktur medför skillnader i förekomstom
antal med de här definierade sjukdomarna. Därförav personer

studerades också uppgifter på individnivå.
tydligtEtt framträder så för huvuddelenmönster sjukdoms-att av

facklärda arbetareär överrepresenterade. Det gällergrupperna cancer,
cerebrovaskulära sjukdomar, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom,artros,

och psykos.astma
facklärda arbetare överrepresenterade iär ochartrosgrupperna

ischemisk hjärtsjukdom.
Tjänstemän relativt färre i de flesta sjukdomsgrupper.är Det finns en

gradient mellan så lägre tjänstemän har högre tal ochattgrupperna
högre tjänstemän lägre tal.

Företagare lågt representerade i samtliga sjukdomsgrupper.är
Lantbrukare överrepresenterade iär En överrepre-artros.gruppen

sentation, ehuru signifikant, finns också för ischemiska hjärtsjuk-
domar.
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Cancer

Ove LundvallAv

Inledning

Patienter med cancerdiagnos har under de decennierna ökat medsenare
genomsnitt tilli 1,6 följd ökande andel äldreprocent per av

förklarar ökningen tidigare och bättre diagnos ochprocenten av ,Mångaförlängd överlevnad. cancerforrner har ökat påtagligt även om
hänsyn till nämnda förhållanden och det gäller särskilt lungcancertages
och hudcancer. Magsäckscancer har minskat påtagligt.

vanligaste cancerformemaDe är:

Antal cancerfall årnya per

Typ Kvinnør Män Totaltav cancer

Bröstcancer 5 300 5 300

Prostatacancer 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

melanomMalignt 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 och regel begränsat dermatologisktutgör ettprognos som
problem.
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cancerformema beskrivs kortfattat i det följande.vanligasteDe

Bröstcancer

sjukdomsbeskrivningFörekomst och

den vanligaste cancerforrnen hos kvinnor med cirkaBröstcancer är
insjuknanden år motsvarande cirka all5 300 26 procent av cancerper

års ålderhos kvinnor. Risken drabbas före 75 8,3äratt procent.
Förekomsten har stadigt ökat från början 1960-talet med toppav en

införandet mammografiscreening. deteffekt Trots1990 avsom en av
dödligheten förblivit i oföränd-ökande antalet cancerfall har stort sett

alltfler kvinnor överlever sin bröstcancer efterrad vilket innebär att -
för bröstcancer.lever 2/3 dem10 opereratsav som

upptäcks oftast symtomfri knuta. Om spridsTumören som en cancern
till lymfkörtlar, skelett, lever eller lunga uppkommervanligen --

från dessasymtom organ.

Behandling och förebyggande åtgärder

möjligheter förebygga föreliggerNågra egentliga inte. Mammografiatt
innebär mycket tidig eller förstadier till kanatt tomcancer cancer
upptäckas och vilket beräknas minska dödligheten i sjuk-opereras

cirkadomen med 30 procent.
Standardbehandlingen vid liten spridning idag bröst-tumör ärutan

bevarande kirurgi där avlägsnar sektor bröstkörteln vilketman en av
medför bröstet inte deforrneras. Strålbehandling för minskaatt att
recidiv ifrågasatt. Cytostatikabehandling och viss hormonellär nu
behandling diskuteras främst vid spritt sig till lymfkörtlar.tumörer som

Vid spridning till andra ämnetastaser vanligen endokrinorgan ges
behandling antiöstrogener m.fl. och/eller cytostatikabehandling.
Skelettmetastaser orsakande behandlas vanligen medsmärta röntgen.
Försök pågår angripa spridd så intensivmed cytostatika-att cancer
behandling den blodbildande benmärgen efter behandlingen måsteatt
återtransplanteras. behandlingen har patientensFöre bemnärgs-egna
celler skördats.
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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-;pcanza55 65 år kan antalet bröstcancerfall beräknas öka-
med 3.0 25 demografiska skäl.procent av-

Förändringar resursbehovet till följd. teknologiskav av
utveckling och andra faktorer

Nyttan cytostatikabehandling och hormonell behandling kommerav att
bättre klarläggas och medföra förbättrat resursutnyttjande. Mammo-
grafin innebar fler kommer till tidig behandlingatt vilket beräknats
medföra SO-procentig minskning dödligheten i sjukdomen. Deten av
medför i så fall minskning vad resursbehovet för vården avser av
bröstcancer i slutskedet.

Prostatacancer

Förekomst och sjukdomsbeslcrivning

Prostatacancer den vanligasteär cancerformen hos med cirkamän
5 insjuknanden300 år motsvarande cirka 26 allper procent av cancer
hos .Antalet nyinsjulknandenmåga har under ökat med drygtsenare

årligen. Av samtliga falli diagnostiserasen proce 73ärsom procent
70 eller äldre. Risken drabbas före 75 årsatt ålder knappt 7är
procent.

Symtombilden domineras vattenkastningssvårigheter och detav är
vanligt upptäcks i sambandatt med operation förcancern prostataför-
storing. Många får aldrig några påtagliga Vid avanceradsymtom.
sjukdom sprids bl.a. till skelettet oftast med plågsam skelett-cancern

följd. Drygtsmärta tredjedel med diagnosen 2200 årligensom en
kommer avlida i sjukdomen.att
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åtgärderförebyggandeochBehandling

särskiljakanMetoder saknassmå.förebyggaMöjligheterna äratt som
Behandlingensnabbt.från sådanagod växermedtumörer somprognos
Hälsokontrollbieffekter.besvärandemedförenadtidiga tumörer ärav

radikalBådetidigaupptäcka tumörer.förmotiveratintedärför attär
spriddVidbiverkningar.betydandeharstrålbehandlingkirurgi och

bortattkastrationlindrasoftakansjukdom opererasymtomen genom
minskarmed hormonerbehandlatestiklama eller att somgenom

medicinskakönshonnon. Dennamanligtbildningen testosteronav
kr år.cirka 20 000dyrbarmycketbehandling är per-

rehabiliteringUppföljning,

primärvården.inomsjukhusmottagningar ellervidskerUppföljningen
Åldersfördel-primärvården.ikontrolleraskunnaandel börökadEn

olikatid isistatillbringar sinandelbetydandemedförningen att en
boende.särskiltformer av

resursbehovbetingatDemografiskt

kom-resursbehovetmedföråldrarhögaiantaletökande attDet män
påtagligt.ökaattmer

teknologisktill följdresursbehovetFörändringar avav
faktorerandraochutveckling

planeringsperio-underbetydelsefårbehandlingsgenombrottNågot som
identifierabättremetoderMöjligen kanförväntas. attkan knappastden

symtonigivandetillutvecklaskommerlitenmeddem attcancer som
behandling.radikalförindikationerbättreinnebärakommasjukdom att

förställetår ikrmedicinsk 20 000användningenökandeDen perav
vårdkr i000engångskostnad på cirka 5 öppenkastrationkirurgisk

fördyrande.kraftigtär
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Grovtarmscancer

Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Grovtarmscancer colorektal cancer den vanligaste cancerfonnenär i
bukhålan och drygt 5 000 drabbas varje år. Sjukdomen ärpersoner
ovanlig före 50 års ålder. Risken sjukdomen före 75 års ålderatt är
3,5 för och 2,7 för kvinnor.mänprocent procent

Cancern sig vanligen till känna blod i avföringen ellerger genom
ändrade avföringsvanor. Sitter i delen tjocktarmentumören vänstra av
där tanninnehållet fast och tjocktarmen smalastär den sig oftasom ger
tillkänna relativt tidigt i form koliksmärtor sitter den i högra delenav -
där vid den sig ofta och hinnerär allmänsymtomtarmen växer stor ge

blodbrist, avmagring, feber innan den hinder ietcsom tarmen.ger

Behandling och förebyggande åtgärder

Sjukdomens förekomst varierar i olika länder vilket i sambandsatts
med bl.a. levnadsvanoma i syrmerhet skulle ñberfattig kost rik på-
animaliskt fett stillasittande disponera för dennasamt Motion,cancer.
frukt och grönsaker fettsnål kost skulle i så fall skyddande.samt vara
Personer med vissa tjocktarmsåkommor med ökad benägenhet för
tjocktarmscancer kontrolleras för skall kunna i tid.att man operera

Den effektivaste behandlingen kirurgisk. Ungefär hälftenär botas
varaktigt. Med hjälp moderna suturmaskiner kan koppla ihopav man

efter bortopererandet mångaäventarmen i ändtarmen. Påtumörerav
så slipper många s.k. påse påsätt Cytostatika och strålbehand-magen.
ling andra behandlingsaltemativär används i växlande omfattningsom

tilläggsbehandling har underordnad plats vid dennasom men en
cancerform.

Uppföljning, rehabilitering

Uppföljningen sker vid sjukhusmottagningar eller inom primärvården.
En ökad andel bör kunna kontrolleras i primänrården.
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resursbehovbetingatDemografiskt

fördelning kommeråldersmässigatill dennahänsynMed cancers
inträffa.påtaglig ökningnågon attmer

teknologisktill följdresursbehovetFörändringar avav
andra faktorerochutveckling

kanstrålbehandlingcytostatika och/ellermedTilläggsbehandling
resursanspråk.ökademedförakomma att

Lungcancer

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

åtta tioinsjuknar årligenkvinnor1840 9502800 män, avpersoner -
ökadockså innebärpassiv rökninghar förrökare. delEn utsattsär som

förårs ålderföre 75 3,3få lungcancerrisk. Risken månär procentatt
sedan början 1980-Insjuknandet harför kvinnor.och 1,5 procent av

under det detsjunkande tendens förtydligtvisattalet män atten
rökningkvinnorna ökat sintill följdför kvinnornastadigt ökar attav

minskat den.skillnad fråntill männen som
iblandtill hostavanligen upphovDenna symtom somcancer ger -

då upptäckshar oftast spridit sig denoch heshet. Cancernblodhosta-
allmäni formofta allmänsymtomoch då förekommer även av

sjukdomskänsla, feber etc.

åtgärderoch förebyggandeBehandling

en radikaltpåvisbar spridning sju försökerVid utan manavcancer
småcellig cancerVissakirurgiskt avlägsna tumören. tumörer

strålbe-cytostatika ibland i kombination medprimärt medbehandlas
endastdåliga efter 5 leverhandling. Behandlingsresailtaten är en av-

tro.
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Uppföljning, rehabilitering

Uppföljningen sker vid sjukhusmottagningar eller inom primäwården.
ökad andelEn bör kunna kontrolleras i primärvården.

Demograñskt betingat resursbehov

Med hänsyn till denna åldersmässiga fördelning kancancers av
demografiska skäl mindre ökning inträffa.väntas atten

Förändringar resursbehovet till följd teknologiskav av
utveckling och andra faktorer

ökandeDen förekomsten lungcancer hos kvinnor förväntas fortsätta.av
Med dagens rökvanor kan lungcancer förväntas bli lika vanlig hos
kvinnor hos Totala antalet fall kan förväntas minskamän. så vittsom

rökvanoma påverkasatt

Urinblåsecancer

Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Knappt 2 000 insjuknar årligen fyra Sjuk-tre är män.personer av-
domen har ökat kraftigt hos inte hos kvinnorna.männen Sjuk-men
domen ovanlig före 60-årsåldem. Riskenär få denna före 75att cancer
års ålder 2,1 för ochär 0,5 för kvinnor.mänprocent procent

Första vid denna vanligen blod i urinen.symtom är Trängning-cancer
till vattenkasming också vanligt. Vid spridd sjukdomär uppkommerar

från angränsande och allmänsymtomsymtom med avtackling.organ

Behandling och förebyggande åtgärder

Eftersom till hälften dessa har rökning orsak kanupp av cancrar som
minskad rökning i befolkningen förväntas minska sjukdomens före-
komst.
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Ytlighar förbättrats.urinblåsecancerbehandlaMetoderna att
operationsteknik.urinröretendouretral viamedavlägsnasblåscancer

cytostatikalösningmedfyllsblåsanmedkompletterasBehandlingen att
immunförsvaretstimuleraförBCGinnehållande motlösningeller att

urinblåsansigenom görsväggVid växertumörerstörre somcancern.
urinblåsanvarefterurinblåsan bortoperaras,cystectomi, d.v.s.vanligen

med hjälpkonstruerasurinreservoar ett tarm-medersätts avsomen
och niogodbehandlingefterVid ytliga ärtumörersegment. prognosen

femårsöverlevnadenVid djupareår.efter fem ärtio lever tumörerav
cirka 50 procent.

rehabiliteringUppföljning,

sjukhusmottagningar.vidskerUppföljningen

resursbehovbetingatDemografiskt

tidsperiodenunderålderspensionärerökningenIO-procentigaDen av
cancerfall.dennaökningungefär lika typstormotsvarar avaven

teknologiskföljdtillresursbehovetFörändringar avav
andra faktorerochutveckling

består kanårförelegat underökningstendensOm den senaresom
befaras. Meddemografiskt betingadedenökningytterligare utöver

öka hos kvinnorna.förväntaskan dennarökvanoroförändrade cancer

Magsäckscancer

sjukdomsbeskrivningFörekomst och

Riskeninsjuknar årligen.kvinnor850 550Cirka 300l män, personer
fortfarande i50-talet ochsedanhar halveratsmagsäckscancerför är

sjunkande.
årsföre 75Risken dennai hög ålder.Flertalet drabbas att cancer

för kvinnor.för och 0,5ålder 1,2 män procentär procent
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Magsäckscancem länge symtomlös och flertalet diagnostiseras inteär
förrän gripit omgivningen. Symtomen ofta diskretaöver ärcancern
i form obehag i uppstötningar, illamående Sitteretc.av maggropen,

så magsäckens tömning hindras uppkommer kräkningar.tumören att
Många söker för allmänna allmän sjukdomskänsla,symtom som
aptitlöshet och avtackling. det skedetI anemi vanligt.är

Behandling och förebyggande åtgärder

Förekomsten varierar mycket i världen i Japan denna fleraär cancer-
gånger vanligare här. Kosten ha betydelse och högän storanses
förekomst har i samband med konsumtion rökt, saltad ochsatts stor av
ättiksinlagd brist frukt och grönsaker. Samband finns medmat samt
rökning och alkohol.

Behandlingen i forsta hand kirurgisk i flertalet fall harär men cancern
spridits vid diagnosen. Cytostatika och strålbehandling har viss
användning. Fem år efter diagnosen lever endast 5 procent.

Uppföljning, rehabilitering

Uppföljningen sker vid sjukhusmottagningar eller inom primärvården.
ökadEn andel bör kunna kontrolleras i primärvården.

Dernogiañskt betingat resursbeiliov

Denna drabbar Ikmnföralli i hög ålder. Demografiska föränd-cancer
ringar innebär mindre ökning.en

liéirändringar resursbeliinret till följd teknologiskav av
utveckling och andra Eilçtorer

Trenden till fortsatt mår- kan förväntas bestå och motverkar:"i; en
dcmograñskt betingad Den teknologiska utvecklingençuxisng.
förväntas inte innebära någon väsentlig förändring.
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lymfomNon-Hodgin

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

fall från lymf-och i flertaletfrån lymfsystemetutgårDenna cancer
drabbaskvinnorvanligare hosnågotCirka 1400körtel. änmån --

särskilt hos under dekraftigt,har ökatSjukdomenårligen. män senaste
förårs ålderdrabbas före 75 1,3Riskendecennierna. är procentatt

för kvinnor.och 0,7män procent
högmalignaprocent ochcirka 70mellan lågmalignaskiljerMan

obehandlågmaligna hardelymfom. Mångaprocentcirka 30 ävenav
påverkas under det delivslängdensåförlopplade välartat attattett

tidigarepatienternaoch där hälftenaggressivahögmaligna ofta är av
år.avled inom ett

lymfkörtel påknöl dvs. förstoradupptäcks oftaSjukdomen ensom en
svettningar och avtack-feber,sjukdom förekommerVid spriddhalsen.

ling.

åtgärderförebyggandeBehandling och

ökadsjukdomen saknasförebyggaEgentliga möjligheter trots attatt
miljöfaktorerskillnader talar förgeografiskaförekomst och ärattstora

betydelse.av
beskedliga avvaktardel sålågmaligna kan botas. EnDe är att man

förcytostatika eller strålbehandlingbehovbehandlingen. Vidmed ges
alltid och cirkahögmaligna behandlastillbaka sjukdomen.hålla Deatt

lokaliserad strålbehandling lokaltOm sjukdomenhälften botas. år ges
botas. Vid spridd sjukdomflertalet dessamed resultatgott gesav-

olfna c3rlr2s;tztiä.r. iliinui Eogrnixiarzztionbehandling :med fleraintcxisiv l
vissa högmalignt lymfomstrålbehandling. Vidmedäven typer gesav

stamcellstransplanta-ellerintensiv behandling autolog benmärgs-så att
måstetion göras.

rehabiliteringUppföljning,

onkologiska mottagningar.håmatologiska ellerUppföljning vid
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Demograñslszt betingat resursbehov

Den lO-proctentiga ökningen ålderspensionärer under tidsperiodenav
ungefär lika ökningmotsvarar dennastoren typav av cancer.

Förändringar resursbehov till följd teknologiskav av
utveckling och andra faktorer

lenderrzsen till ökande förekomst áldersstandardiseratäven kan medföra
;xtrerligare .äknin Något teknologiskt genombrott inte sikte.iär

jH ämtumör

Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Det sig många olikarör tumörformer, del mycketom varav en
godartade. Cirka 1300 drabbas årligen. Hjärntumörerpersoner är
vanligast omkring 70-årsåldem förekommer hos Riskenmen attunga.
få sjukdomen före 75 års ålder cirka l Symtomenär varierarprocent.
mycket från fall till fall beroende på läge. Vanligatumörens debut-

synstömingar, huvudvärkär ellersymtom krampanfall.

Behandling och förebyggande åtgärder

Egentliga möjligheter förebygga dessaatt saknas.tumörer
Behandlingen i första hand kirurgisk.är Många godartadeär

meningiom och neurinom medan andra eller mindreär elakartade,mer
varför den kirurgiska behandlingen ofta kombineras med
strålbehandling. Cytostatika kommer också till användning i elakartade
fall. Vid de god-artade uppnåstumörema regel bot. De mestsom

aikartade gliomen har ettårsöverlevnad på mindre 50änen procent.
Den sk. strålkniven och andra stråltekniker liksom utvecklingennya

inom den sterotaktiska neurokirurgin kan komma förbättraatt
resultaten. Nya cytostatika under utprovning.är
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rehabiliteringUppföljning,

sjukhusmottagningar.vidhuvudsakligenskerUppföljning

resursbehovbetingatgrafisktDemo

kanålderårs55ökningen över20-procentigaDen personerav
ihjärntumörerantaletökningförväntas sammamotsvara aven

storleksordning.

teknologisktill följdresursbehovFörändringar avav
faktorerandraochutveckling

behandlingsresultatinnebära bättrekan kommametoderFörñnade att
resursbehov.lägreknappastmen

melanomMalignt

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

drabbarochårligenmed cirka 6har ökat procentDenna nucancer
iredanförekommermelanomMaligntår.cirka 1300 ungperpersoner

minskar denålder Hosstigandemedrisken ökar männenålder men . 1,2års ålderföre 75drabbasRisken äråldrarna.i de högstadock att
Genomsnittsåldem vidför kvinnor.och lför procentmänprocent

kvinnor.föroch 55år för57diagnos mänär
ochtillväxerfödelsemärkes.k.till kännasigCancem att ettgenomger

allmänupphov tilldensprider sigutseende. Omändrar gercancern
avtackling.ochsjukdomskänsla

åtgärderförebyggandeochBehandling

fram-melanommalignteftersomgodaförebyggaMöjligheterna äratt
Tidig diagnossigskyddakanvilketultraviolett ljus mot.kallas manav

stadier botastidigakinirgisk. IBehandlingen ärförbättrar prognosen.
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de flesta cirka 95 Om går på djupetprocent. tumören är-
femårsöverlevnaden 30 40 I stadier används cytostatikaprocent. sena-
och irnmunterapi interleukin.

Uppföljning, rehabilitering

Som regel uppföljning vid hudmottagning

Demograñskt betingat resursbehov

Den 10-procentiga ökningen ålderspensionärer under tidsperiodenav
ungefär lika ökning dennamotsvarar stor typen av av cancer.

Förändringar resursbehov till följd teknologiskav av
utveckling och andra faktorer

Något teknologiskt genombrott inte i sikte. Om tendensenär till
ökning består kan ökat resursbehov emotses.

Livmoderkroppscancer

Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Cirka 1100 kvinnor insjuknar årligen. Risken har ökat något sedan
1960-talet risken avlida minskar till följd tidigare diagnosattmen av
och bättre behandling. Sjukdomen ovanlig före 50 års ålderär och är
vanligast i åldersgruppema 65-79 år varefter risken minskar. Risken

få denna före 75 års ålderatt 1,7ärcancer procent.
Cancern sig vanligen till känna underlivsblödning. lger genom senare

stadier tillkommer till följd gripersymtom att överav cancern
omgivande och allmänsymtom i fonn allmän sjukdomskänsla,organ av
avtackling etc.
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förebyggande åtgärderBehandling och

tidig diagnosförebygga finns intemöjligheterNågra att men
Behandlingenöverlevnadsmöjligheter.vilket medför godaeftersträvas

livmoder, äggledare ochkirurgisk bortopererandei första handär av
kombination strålbehandling.stadier i medäggstockar, i senare

tio.efter lever behandladeFlertalet botas och 5 8 av

rehabiliteringUppföljning,

sker huvudsakligen vid sjukhusmottagningar.Uppföljningen

Demo betingat resursbehov

ålderspensionärer tidsperioden10-procentiga ökningen underDen av
cancerfall.ungefär lika ökning dennastor typmotsvarar aven av

Förändringar resursbehovet till följd teknologiskav av

utveckling och andra faktorer

inte innebära någon väsentligteknologiskautvecklingen förväntasDen
förändring. Okad östrogenbehandling förväntas medföra ökat antalkan
cancerfall.

Livmoderhalscancer

Förekomst sjukdomsbesknvningoch

Livmoderhalscancem tillbakagång i Sverige till följd denär av
Årligencytologiska screening infördes l960-talet. äntassom mer

miljon cellprov och detta leder till behandling sk. förstadier tillen av
i cirka fall. Cirka kvinnor får årligen4000 520 cancerdiagnos.cancer

förekommer långtDenna ned i åldrarna och diagnosen ställscancer
lika ofta i åldersgruppen åldersgruppen35-40 år i 80 84nästan som -

år. Efter ställs85 diagnosen sällan.mera
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till följdFlertalet upptäcks vid rutinkontroll eller av
gripitunderlivsblödning. I stadier då översenare cancern

kan uppkomma från urinvägar ochomgivningen tarm.symtom

förebyggandeBehandling och åtgärder

möjlig förebygga eftersom den vanligaredelvisDenna ärär attcancer
med många vilket antagligen sammanhänger medhos kvinnor partners

skamed virus papillomvirus. Förhoppningar finns detsmitta ett att
möjligt vaccinera detta virus.bli motatt

i första hand kirurgisk och eftersträvar radikalBehandlingen är man
operation. mycket tidigt stadium cancer situ kan litet ingreppl ett

Äggstockamatillräckligt eljest hela livmodern bort.ara men opererasw
rdr Vid sjukdom strålbehandling.arläznnas regel. avanceradsom ges
Även tgtostatikabehandling kommer då ibland till användning. årFem

genomsnittligt cirka i de lägstaefter diagnos lever 65 procent men
åldersgrupperna 90nära procent.

rehabiliteringUppföljning,

Som regel uppföljning vid kvinnoklinikemas mottagningar.

Demografiskt betingat resursbehov

demografiska förändringarnaDe medför ingen väsentlig förändring.

Förändringar resursbehov till följd teknologiskav av

utveckling och andra faktorer

Möjligen kan vaccinering få betydelse planeringsperioden.under
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iCancer bukspottkörteln

Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Närmare l 100 drabbas årligen. Tumören något vanligareärpersoner
hos Sedan början 1980-talet har incidensen minskat i synnerhetmän. av
hos Tumören ovanlig hos och antalet fall ökar medmän. är yngre nya
stigande ålder. Risken drabbas före års75 ålder 0,7 föratt är procent

och 0,6 för kvinnor.män procent

Cancern upptäcks ofta i samband med utredning för gulsot är ettsom
vanligt första orsakat gallgången tilltäpps. Andrasymtom attav
vanliga i delen buken i Senareär smärtasymtom övre utav ryggen.
tillkommer allmänna och avtackling.cancersymtom

Behandling och förebyggande åtgärder

Denna delvis möjlig förebygga eftersom det finnsär att ettcancer
samband med alkohol och rökning.

Bukspottkörtelcancer kan sällan radikalt och sig strål-opereras vare
behandling eller cytostatikabehandling har någon väsentlig effekt. I en-
staka tidiga fall kan helt.bort nioMer tiotumören änopereras av pa-
tienter avlider inom år.ett

Uppföljning, rehabilitering

Uppföljningen sker vanligen vid kirurgmottagningar.

grafiskt betingatDemo resursbehov

Denna ökar något till följd den förväntade befolkningsför-cancer av
ändringen.
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teknologiskföljdtillresursbehovFörändringar avav
andra faktorerochutveckling

denkanMöjligenförväntasteknologiskt genombrottNågot
demografiskadenneutraliserainsjuknandetendensensjunkande

haförväntasalkoholpolitiken kanliberalisering motsattEneffekten. av
effekt.

Njurcancer

sjukdomsbeskrivningochFörekomst

något vanligareochårligendrabbar cirka 1000 ärNjurcancer personer
år. Enåldrarna 70 85iRiskenhos kvinnor.hos störstärmän än -

förRiskenkonstateras.decenniet kanunder detminskningviss senaste
och 0,5förårs ålder 0,9insjuknande före 75 procentmänär procent

för kvinnor.
iblandblodig urin,till kännasig oftastSjukdomen genomgenomger
samband mediupptäcks sjukdomenfallmångavärk i I sentryggen.
stadier spriderblodbrist.eller Ioklar febertrötthet,utredning for sena

skelett.hjärna ellerlungor, lever,tillsig cancern

åtgärderförebyggandeochBehandling

tänkasrökvanor kanvarför ändraderökningSamband finns med
tidigtärftlig form medfinns iSjukdomenpåverka förekomsten. en

tidigt behandlas.kan dessasystematisk kontrollinsjuknande. Genom
behandlingsresultatet.avgörande förTidig diagnos är

sjuka njuren bortopereras.kirurgisk denBehandlingen är -
tidigtupptäcksde falllever hälften. IEfter 5 år ärsom

för bot betydligt bättre.förutsättningarna

rehabiliteringUppföljning,

mottagningarvid urologiskauppföljningSom regel



Bilaga400 5 SOU 1996:163

Demografiskt betingat resursbehov

Den lO-procentiga ökningen ålderspezvsionärer under tidsperiodenav
ungefär lika ökning dermamotsvarar cancenhll.stor typen av av

Förändringar resurshehov till följd teknnmffiilxav av
utveckling och andra faktorer

Något teknologiskt genombrott inte i sikte Tcndensen till ÃnElHMSKYiär 2;;
15 åren kan möjligen neutralisera den demografiskasenaste trenden

Äggstockscancer

Förekomst och sjukdomsbeskrivning

Äggstockscancer den tredje vanligasteär cancerformen hos kvinnor -
cirka 900 fall upptäcks årligen. Risken i åldrarna 65 .75:ztörst
Möjligen pågår minskningviss i åldrar till följd P-en yngre av
pilleranvändningen. Risken för insjuknande före års ålder75 2,7ar
procent

Sjukdomen sig till känna och besvären vanligensent ärger
okarakteristiska diffusa magbesvär, trängningar till ifattcnkastning,-
uppsvälld buk och ibland underlivsblödningar. I stadiersenare
förekommer orsakade gripersymtom omkring sig påattav cancern

och urinblåsatarm etc.

Behandling och förebyggande åtgärder

Behandlingen i forsta hand kinirgiskär och operationen ofta mycketär
omfattande. Den kirurgiska behandlingen kompletteras regel medsom
cytostatikabehandling.

Eñer 5 lever cirka 45 l de fall upptäcks tidigt rörigtprocent. som ar
sättningarna för bot betydligt bättre.
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rehabiliteringUpfpföljning,

mottagningar.kvinnoklinikemasviduppföljningregelSon-i

resursbehovbetingat;graiâsktDet: .-.

tidsçç..magi:âlderspensionärerökningenDen :iüproceirtigça rav
czmcerfölt.dermaökninglikaungefär stor avmotsvarar aven

IoljdtillresursbenovPoränttringar teknologiskavav
faktorerandraochutveckling

tillTendensensikte.inte igenombrottteknologiskt ärNågot
denneutraliseramöjligenkanåren15minskning senaste

trenden.demografiska i

Sarnrnanfattnin g

fçkljaltillåkt;kan förväntascancerdiagnosmedAmaict ;.24paitcnter
533111.:;NtâåiálMHL-materialet:frånåltgåendeäldre.ikande andel

azirlsa.liökaskäldemografiskacancerdiagnosmedpatienter meav
slutetitill 115105från cirka tusentusen personer

planeringsperioden.
fallförekomständraduppvisarcancerformer ävenVissa omnyaav

ibl.a.tendens visarSjunkandetill åldern.hänrsyza cancertages
äggstockar.ochbukspottskörtel, njurarlivmoderhals,magsäck,

tendensökandevisarlivmoderkroppochi bröstCancerförekomsten
resursåigåtrigenmedföravilket kanställs tidigarediagnosen attmen

ökandeEncancerfonner.för dessabehöver ökanödvändigtvisinte
-a-riniñisn, 221:tjocktarm,finns tid bla.tendçzna prostata,cancer

cancerfbnnerlymfom. Avoch maligntmelanommalignt som
-Ig,.2{.:-.Åbla.faranzz-;tällnizrgvisarbei-.ksi-;lts i denna. came-cs:

53:iQ-Ciochår610 fallgallvägaz g.:cancer rest:per
leukemi 463 fåallantalet fall akuthartendens.sjunkande Däremot av

ande.resurskravmycketleukemiformkraftigt.år ökat Denna ärper
mindrevilketökandeimelanommalignt ärhudcancer ärAnnan än

cancerfonnendeneftersomresurssynpunktbetydelsefullt ur
hudproblem.lokaliserathuvudsakligen utgör ett
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Resursbehovet kan förväntas i denatt stort sett motsvara
demografiskt betingade ökningen. Tendensema till minskat insjuknande
vid vissa cancerfomier kan komma i viss utsträckning balanseraatt
ökat insjuknande i andra.
Något teknologiskt behandlingsgenombrott knappast i sikte.är Det är

tveksamt genteknik eller immunologiska metoder såsom behandlingom
med monoklonala antikroppar kommer få någon kvantitativatt
betydelse under planeringsperioden.

Det ökande användandet tillväxtfaktorer ochav
bemnärgstransplantation vid vissa maligna sjukdomar mycketär
resurskrävande.

Såväl kirurgisk behandling strålbehandling kommer utvecklassom att
under tidsperioden vilket knappast kommer innebära minskatatt ett
resursbehov. En fortsatt utvärdering de medicinska metoderna kanav
komma innebära bättre användaatt resurser.

En stärkt primärvårdsorganistion bör med intensifierat samarbete med
specialistenhetema kunna del den kontrollverksamhetöverta en av 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 mycketär
investeringslcrävande och måste centraliseras. En centralisering vissav

cancerkirurgistörre kan även något kan innebära bättreemotses, som
behandlingsresultat och bättre resursanvändning.

Sammanfattningsvis kan följande förväntas avseende
resursbehoven inom cancervården

En minst lO-procentig ökning antalet cancerpatienterav-
Särskilt belastning inom urologinstor prostacancer och inom-
hämatologisk onkologi akuta leukemier och maligna lymfom
En ökad dagvård inom hämatologisk onkologisk vård-
Ökat antal cancerpatienter i primärvårdenäven-
Något ökad sjukskrivning-
Kostnad vårdtillfälle och mottagningsbesök kan följaper denantas-
allmänna kostnadsutvecklingen med reservation för att
utvecklingen cytostatikaområdet kan innebära ökade kostnader.
Ökad använding tillväxtfaktorer och benmärgstransplantation kanav
innebära fördyringar.avsevärda
Kostnadsutveckling totalt för landstingen: ökningstor-
Kostnadsutvecklingen för kormnunema: ökningstor-
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2010införutvecklingTeknologisk
LundvallOveAv

Inledning

möjligaförväntadeelleraktuellaskisseraavsnittmed dettaSyftet är att
tänkaskansådanasyrmerhetoch iutvecklingslinjerteknologiska som

åren.1510deunderresursbehovet närmastepåverka -
underutvecklingenteknologiskadenbeskrevsSBU-rapportI en

omfattandespecialiteteravsåg 14Rapporten1992.1960tidsperioden - mycketkonstaterades storakostnader. Det attsjukvårdens2/3cirka av
bedömning-ochanalyserNärmareområden.flertaletgjortsframsteg

metoderhadeflertaletViddiagnoser.29vadgjordes nyaavserar
ikostnaderminskadeibland tillresultatfunktionellamedfört bättre -

oftastmagsårex.sjukvårdentotalt iochfalletenskilda menävendet
behandlingsbarhetökadföljdtillsjukvårdenförkostnaderökadetill av

mycketdelhöftledsartros. Engråstarr,ex.indikationervidgadeoch
medförtharperiodenunderetableratsteknologierframgångsrika som

lcranskärlslciiwgi.hämodialys,ex.sjukvårdenkostnader imycket stora
iförändringarbelysersammanställninggjortstabell harII somen

ochsjukvårdikostnadsutvecklingochbehandlingsresultatñinktionellt
sjukdomstill-betydelsefullakvantitativtdevid mesti kommuner

resurskrävandenågraSBU-rapportenbyggerTabellenstånden. men
i kommunernakostnadsutvecklingenVadhar adderats.diagnoser avser

Även utvecklingenteknologiskadenbedömningar.detär omegna
förlivskvalitetförbättrad storamedfört högst avgrupperavsevärt

så visarresursbehovminskatmedförttillståndvissavidochmänniskor
resursbehovökademedförtutvecklingenbildenden attsammantagna

och i kommunerna.sjukvårdeni
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Diagnostiska metoder

Den diagnostiska säkerheten vid flertalet sjukdomar har ökat under de
två decennierna bl.a.senaste bildâtergivande tekniker såsomgenom nya

datortomografi och magnetkamera magnetresonanstomografl samt
olika ultraljudstekniker. Dessa har medförtgenom invasiva metoderatt

luñskälle, färgskalle, myelografi dvs kontraströntgenundersökning av
ryggmärgskanalen etc sällan behöver användas, vilket medfört
minskade besvär undersökning och inbesparing vårdplatser.av av
Utvecklingen kommer effektivareatt ännu metoder och ökadege
möjligheter skonsamtatt studeraett sätt exempelvis blodkärl i olika

Antagligen kommer hjärtats kranskärlorgan. även kunna under-att
sökas :ned sådana tekniker, vilket skulle innebära vinster förstora
patiesrtema och förmodligen medföra sjukvårdsekonomiska vinster

undersökningen inte skullei kräva sjukhusobservation.cat-ryan
l-.t".ê. f":utsättning de metodernaatt utvärderas och undersök-nya att

niingsnrdikationema inte felaktigt breddas behöver utvecklingen inte
innebära fördyringar även dyrbar.apparaturen ärom
Magnetenoefalografi kostsamär undersökningsmetoden tycksny som

kunna identifiera epileptiska härdar i hjärnan. Metoden kan komma att
visa sig få betydelse för epilepsikirurgin.stor Den myckettypen av
kostbar utrustning måste rimligen förbehållas enstaka i landet.centra
Nuclearmedicinen inneburit framsteg särskiltstora i diagnostikensom

genomblödningsstömingar i hjärna, hjärtmuskelav och lungor isamt
diagnostiken dottersvulstermetastaser i skelettetav underär stark
utveckling och kommer förbättrade möjligheteratt bl.a. identifi-ge att

och dottersvulster.cancertumörerera
Filmlösa röntgenkliniker kan komma införas under tidsperioden.att

En sådan totalt digitaliserad radiologklinik finns i landet Visby.
Kostnaderna för installation elektroniska arbetsstationer, digitalaav
arkiv och monitorstationer är detstora, möjligtär utvärdttrizrgmen att
kommer peka på betydandeatt vinster eftersom kostnaderna för rönt-
genarkiv, röntgenfilm mycketäretc stora.

Teleradiologi digital bildöverföring, metod redan börjaten tassom
i bruk, möjliggör inte bara konsultationer helautan även bild-att
dokument kan överföras. Det troligtär metoden kommeratt spridasatt
under planeringsperioden.

Gränserna mellan kliniskt fysiologiska och olika radiologiska metoder
blir allt flytande varför utvecklingen troligenmer går ökadmot en
samordning sådan diagnostik.av

Inom laboratoriemedicinen har utvecklats automatiserade analys-
metoder ökat precisionen och minskatsom personalbehoven trots att
analyssortimentet ökat. Det finns samordningsfördelar vad avser
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organisations-olikaochlandstinginomlaboratorierkliniskt-kemiska
närvarande.förformer prövas

förväntadtillmed hänsynenbartresursbehovetförKonsekvenser
samutnyttjandeÄndrad ochorganisationutveckling: avteknologisk

resursbe-oförändratinnebärakunnabörutrustningarinvesteringstunga
kliniskt-kemiskaSamordningplaneringsperioden.under avhov

medföraförväntasochpågårlandstinginomlaboratorieresurser
besparingar.

Telemedicin

bildöverföring,interaktivinformationsteknologiutnyttjandeMed av
påvårdgivaremellankommunikationenkanutvecklats,redansom

konsultationsverk-effektivaremöjliggöraochförbättrasnivåerolika
såpåkan sättSpecialistkompetenserfarenhetsutbyte.ochsamhet

remitteraBehovetsjukvården. attdelarperiferainåenklare ut av
denochsjukhusvidSpecialisten annatnedbringas.kanpatienter

patienten.bedömaochmedsamtalakanläkaren gemensamtansvariga
tidigare omnämnts.teleradiologintelemedicinpå ärexempel somEtt

möjlig-bildöverföringinteraktivdärområdeTelepatologi är annatett
bedömningenvidsjukhusfrånhjälpfå avkan annatgör att man

vävnadssnitt.mikroskopiska
underbesparingarinnebäraKanresursbehovet:förKonsekvenser

ochutvecklingsinsatserinvesteringar,kräver or-tidsperioden men
ganisationsförändringar.

immunologiochgenetikMolekylärbiologin,

genetikenochmolekylärbiologininomutvecklingenspektakuläraDen
med vissaidentifieramöjligheterökandemedfört att personerhar bl.a.

vetenskapligakärmasig tilldeinnanredansjukdomar gettärftliga -
problem.etiskaochpsykosocialabetydandeockså skaparframsteg som

DNA-medsjukdomar300cirkadiagnostiserakanRedan mannu
identifieraskunnatillstånd kommerärftliga attflerAlltanalysteknik.

valförbetydelsefåockså kommakan avMetoden attsåpå sätt.
sjukdomar.vissavidbehandling
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De förhoppningarstora knutits till s.k. genterapi för medföddasom
sjukdomar metoden innebär skadadeatt orsakar sjukdomgener- som

med friskaersätts har emellertid inte infriats. Hitintills har inte- man
lyckats visa något lyckat behandlingsexempel på människa.

Gentekniken f.n. för framställningprövas vacciner. DNA-sekven-av
från virus eller bakterier kan framställasser och användas för vaccine-

ring smittämnet.mot
Genteknik används sedan länge inom läkemedelsindustrin för

framställning bl.a. insulin med jästceller eller bakterierav bas.som
Försök pågår med överföring mänsklig till befruktat däggdjurs-av gen

för framställningägg humana proteiner med medicinsk användning.av
Liknande teknik används för överföra mänskligaatt till gris igener
syfte kunna användaatt grishjärtan för transplantation s.k. xenotrans-
plantation till människa.

Det pågår försök med hjälp s.k.att terapeutiska vacciner bekämpaav
inte bara infektioner andra sjukdomar.utan även Bl.a. pågår försök att
med sådana vacciner behandla allergi, ledgångsreumatism och multipel
skleros. Försök pågår också med hjälpatt cancervacciner ökaav
kroppens immunförsvar mot cancer.
Konsekvenser för resursbehovet: Tekniken med genterapi kommer

troligen inte få någon kvantitativatt större klinisk betydelse under
planeringsperioden. Nya metoder framställa läkemedelatt med gen-
teknik kan medföra ökade behandlingsmöjligheter de sjukvårds-men
ekonomiska konsekvensema kan bedömas. Det tänkbartär att
transplantation från genmanipulerade djur kanav bliorgan verklighet
under planeringsperioden. Utvecklingen vad immunologiska be-avser
handlingsmetoder skulle kunna innebära effektivare behandling vid
flera folksjukdomar.

Medicinsk korttidsvård

Härnatologi

Vad gäller elakartade blodsjukdomar har framstegstora särskilt hos-bam gjorts både vad leukemier och lymfkörteltumörer.avser Cirka-
hälften de bam drabbas akut lymfatiskav leukemisom botas.av
Resultaten med cellgiftbehandling hosär sämre varför hos demvuxna
benmärgstransplantation oftare överväges.

Benmärgstransplantation används vid vissa immunbristsjukdomar,
anernier och hämatologiska defekter främst led i behandling-men som
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kroniskavissaleukemi,akutsåsomblodsjukdomarmalignaen av denbehandlasFörstelakartade tumörer.malignavissaochleukemier
varigenomstrålning/ellerochcellgiftermedtumörvävnadenmaligna

slåsbemnärgen ut.denvävnaden ävenmaligna utan egnadenbarainte
dvs.transplantatet,medblodmärgenskadadedenDärefter ersätts

blodåder.iinjicerasvilketgivaren,från encellerblodbildande
metoderbättre attförbättratsharBehandlingsresultaten genom

bättreetc,leukemincancern, genommalignadenbehandla processen
benägenhet attcellernastransplanteradedeundertryckametoder att

betydandeianvändsNumeravävnadangripa m.m.mottagarens
transplantationtransplantation egenavautologs.k.omfattning

innanskördaspatientenfrånbenmärgsåtillgårvilken attvävnad
återföres.därefterochcellgiftermedbehandlastumörvävnaden

vissavidävenlymfkörteltumörervissavidbl.a.används menMetoden
Skördandetutveckling.under avmetoder ärNyacancerformer.

utsugning märgänskonsammareblodet avperifera ärfrånstamceller
bemnärgs-frivilligaregisterVärldsomfattandebäckenbenet. avfrån

hardonatorer,obesläktadeutnyttjamöjligtdet attvilketgivare, gör
skördanavelsträngsblod för attutnyttjabörjatocksåharManskapats.
kunnaframtideniförhoppningar atthyserMan ävenstamceller. om

tillväxtfaktorerOlikacellprov.mindrefråncellermängder ettodla stora
medsambandi trans-vårdtidernaförkortakankostsammamycket

kr.miljonl/2drygtkostartransplantationEnmärgceller.plantation av
Omindikationer.vidgademedföraförväntaskanmetoderFörbättrade

exempelvisvideffektivsigvisaskulletransplantationsmetoden
kravetpågår kommerstudierbröstkörtelcancercellgiftsbehandling av

öka.starktverksamhetdenna attförökadepå resurser
häma-deninomUtvecklingenresursbehovet:förKonsekvenser

efterfråganökadmedföra resurser.kommeronkologin atttologiska

Kardiologi

läkemedelmängdtillkommithardecennierna nyadeUnder ensenaste
hjärtsvikt,blodtryck,högtmedpatienterförsituationenförbättratsom

pectoris dvs.anginaex.kranskärlssjukdomochhjärtrytmrubbningar
har inteläkemedelförbättradehjärtinfarkt. Dessaoch"kärlkramp"

ocksåhardemmångaeffektsymtomlindrande utanhaft avbara
hjärt-sjukhusvårdadeexempelvisdödlighet. Förminskadinneburit

bl.a.följdtillhalverats propp-dödligheten änhar avinfarkter mer
detunderÄven läkemedel närmastedessaläkemedel.upplösande om

baseradeläkemedelochytterligareförbättraskommerdecenniet nyaatt
bruk,ikommerantagligen tasattprinciperfarmakologiskaandra
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kan några betydande förändringar tillmer följd härav förväntas vad
gäller överlevnad eller sjukvårdens resursbehov.

Försök förbättra det långsiktigaatt omhändertagandet IhåiHniSkOlav
med hjäirtsiaikt och andra hjärtsjukdomar pågår på många håll med
hjälp bla. hjärtsviktmottagningar ochav specialistsjuksköterskor. Ett
mål med verksamheten förebyggaatt manifest hjärtsvikt hos dessa
patienter optimerad medicinering.genom Iblanden utnyttjas dagvård
får denna rwmxertrkategori. Möjligen detta innebärakan viss:sn
avlastning :ör nredicmlciiirikema.

indikationerna för behandling med antikoagulantia läkemedel somj{,1i1;;j;t_ri ."siodp.upi,gi"irining i hjåirtatl har vidgzk; indier Hanar."areor Intal rnç-.rririskoz erhåller sådan båilâlleüillyy Sciunztsk
lingen inte ofarligär till följd blödningsrisk. Särskilt hosav gamla
föreligger risk för hjämblödning. En angelägen kvalitetssäkrings-

inom denna verksamhet pågår inomprocess landet vilket förhoppnings-
vis kommer innebära skärpta indikationeratt och säkrare behandling.

De årens utvecklingsenaste inom kommunikationsteknologin
möjliggör digital överföring EKG mellan ambulans och hjärt-av
intensivvårdsenhet. Det medför trombolysbehandlingatt vid hjärtin-
farkt kan betydligtstartas tidigare och redan i ambulansen eller i
patientens hem. Tidsfaktom mycket betydelsefullär för behandlings-
resultatet och teknologin kan för vissa patienter medföra förbättrad
överlevnad och/eller mindre infarktutbredning. Denna teknologi
tiilsammans med bättre övervakning under kantransport medföra att
avståndet till akutsjukhus blir mindre betydelsefullt för möjligheterna

överleva infarkt.att en
Nya läkemedel effektivt sänker kolesterolhaltensom i blodet har

utvecklats. Nyligen har redovisats studier pekar på risken försom att
hjärtinfarkt kan minskas med cirkany tredjedel med sådan medicine-en

ring årskostnad för läkemedel cirka 5 000 kr.
Pacemakerteknologin har forfinats och mycket effektiv.är Människor

med totalt blockerad överledning mellan hjärtats förmak och kammare
-tidigare med mycket hög dödlighet lever lika länge andranu somw omhjärtat i övrigt friskt.är Ytterligare förbättring tekniken kommer inteav

medföra någraatt konsekvenserstörre för sjukvården.
Vissa hjärtarytmier innebär risk för kammarflimmer,stor tillståndett

inom några minuter ledersom till döden. Med hjälp implanterbaraav
deñbrillatorer kan kammadlinrret hävas automatiskt. Denna teknologi

kostsamär materialkostnad cirka 150 000 kr Antalet inläggningar.har successivt ökat och 1994 nyinlades cirkasenare 80 automatiska
deñbrillatorer. Kontrollerade studier pågår. En ökad användning avmetoden kan förutses.
Vissa svåra hjärtryünrubbningar behandlas med störande lednings-att

banor i hjärtat avskäres antingen med kirurgisk metod eller numera-
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blodkärlviatill hjärtatföreskatetermed hjälp ettvanligare somav-
ingreppkateterablation. Detta ärenergikällaradiovågoroch med som

behandlingsmetoddenna ärbedömerKardiologerresurslqävande. att
vissa sällsyntavidbaraanvändas inteunderutnyttjad och börstarkt

vidåterkopplingstalcykardi ävenA-V-nodalex. utan van-arytmier
Även funktio-godamedförmaksilimmer.vissat.ex.arytmierligare

medförateknologiför dennaindikationervidgaderesultat kannella
sjukvården.förfördyringar

titthålstek-medinnebärsympatikusdenerveringElndoskopisk att man
patienterpåMetodentill hjärtat. prövasvissaskärmk nunerverav
lämpliga.bedömskranskärlsingreppdärpectorisanginamed

hjärtmuskelnsoch dåeffektgodtycks ha smärtanIngreppet
dettamöjligtdetingreppetförbättras atttycks ärgenomblödning av

tillräck-Metodenbehandlingsaltemativ. är ännublikommer ettatt
utvärderad.ligt

okändadecennierna1 2har devästvärldeniDödligheten senaste av-
livsstilsförändringarvaritantagligenBidragande harsjunkit.orsaker

Biunskapenblodtryck.högtomhändertagande attüárbättrat imav
hälsoriskerinnebärfettril; kostensidig samt attochöverviktrökning,

andelökanderökerdettaallmän. Trotshälsosammotion ärär en
har felaktigastillasittande ochbefolkningendelkvinnor, ärstor aven

och Europabåde i USAprojektförebyggandeFlerakostvanor. stora
döidlighet iochsjuklighetminskavaritsyftetdärgenomförtshar att

påtagligaregioner.ellervissa städerikiiiisjukdom mer
hariüiitjiñlfâdcneller ice,kontrollstädermedjämförteffekter

varitldorsjöprutjtrktet tycks haprojektsvensktmindreuppnåtts. Ett
rökförbud,strukturella åtgärdermöjligtframgångsrikt Det är attmer

förskjutaeffektivavisa sigetc kanliifiitlcilöjnicrigål attgenom
åldrar.högrehjärt-kärlsjukdomisusjuknzzndet mot

omhändertagandebättreresursbehøvett: EttförKonsekvenser av
Ulf:iilllütølälüpectorisanginahjärtsvikt oralamed"nrsfzieñter era

trornholyr; iTelemizdicin ochJ§.I.SZ;ivlastnirigz för slistkia
organisations-möjligheter tillökadeinnebärakommaambulans kan att

Ökade sannoliktkommerintemmedicinen.förändringar inom resurser
implanterbarakardiologi ochinterventionellefterfrågas föratt

deñbiillatorer.
kan kommaläkemedelkolesterolsänkandeKostnaderna för att

kannaskullerökningsamhällsåtgärderKraftfullakraftigt öka. mot
filt-kärlsjukdom.isjaklighetpåtagligt minskatinrrsáirfii;
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Slaganfallsvården

Omhändertagandet vid stroke har förbättrats betydligt inom akut-
sjukvården; det funktionella behandlingsresultatet har förbättrats
särskilt vid sjukhus med strokeenheter. Samtidigt tycks sjukdomen ha
blivit lindrigare och fler överlever slaganfall. innebärDet fler leveratt

hañ slaganfall. Till följd brist vårdplatser vårdtidemaärsom av nu
mycket korta och den långsiktiga rehabiliteringen eftersatt. Ettär
förbättrat långsiktigt omhändertagande med fördjupat samarbete
mellan länssjulcvård, primärvård och kommuner måste utvecklas. En
ökad satsning rehabiliteringsinsatser i hemmen och i särskilt boende

Ävenkommer förhoppningsvis utvecklas. rehabiliteringsin-att om
resurskrävande kan kanske samhällsekonomiska vinsterärsatserna

de rehabiliterade blir mindre hjälpbehövande inomgöras attgenom
kommunerna.

Vid hjäminfarkt liksom vid hjärtinfarkt orsaken oftast blodpropp.är
Studier antyder proppupplösande behandling trombolys insattatt
mycket tidigt efter insjuknandet minskar förlamning och andra symtom.
Risken för blödningskomplikation emellertid avsevärd varförär stora
krav ställs diagnostiken och val patienter för sådan behandling.av

Läkemedel syftar till skydda hjärnvävnaden ishämiskaatt motsom
skador så tid kan vinnas för exempelvis proppupplösandeatt att ge
läkemedel innan skadan obotbar under utveckling. Sådanaär är
läkemedel kan också komma begränsa hjärnskadans omfattning.att
Konsekvenser för resursbehovet Effektivare akut handläggning med:

bla. trombolys i utvalda fall kan innebära mindre rehabiliteringsbehov
för begränsad del strokepatientema under planeringsperioden.en av
Om inte rehabiliteringsbehovet efter utskrivningen tillgodoses kommer
omvárdnadsbehoven öka.att

Njurmedicin

esultaten hämodialys vid kronisk njursvikt har blivit allt bättre tillav
följd. förbättrade dyrare filter och dialysmaskinerav samt mera
frekvent dialys. Allt fler får den billigare k påsdialysen, ävens som
förbättras. Den emellertid inte lämplig för alla.är Till följd för-av
bättrad överlevnad i dialys räknar nefrologema med dialysbehovetatt
kommer öka betydligt under tidsperioden, vilket kommeratt skapaatt
finansieringsproblem.

Njurtransplantation etablerad verksamhet fungerar väl.är en som
Resultaten kan komma förbättras ytterligare med förfinade metoderatt

minska kroppens benägenhet den transplanterade njuren.att att avstöta
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beräknas gångerförlängt liv 6 7räknat årKostnaden varaper av -
hämodialys.jämfört med Detnjurtransplantationmindre för är

behov ökadevilket kan medföraemellertid brist på njurar, störreän av
livskvali-också betydligt bättreNjurtransplantationdialysresurser. ger

föransträngningardet angelägetvarför görs attär att storatet
transplantation.njurar förtillgodose behovet av

behandla blod-introducerats förhar erytropoetinPå år attsenare
vecka,läkemedelskostnad cirka 1000 krdialyseradebristen hos per

livskvaliteten.betydligt förbättratvilket
dialys-resursbehovet Ytterligare förbättringKonsekvenser för av:

och ökade resursbehov. Bättremedför bättre överlevnadmetodema
minskat antal falldiabetiker kan medföraomhändertagande avav

skulle innebäraför transplantationökat antal njurarnjursvikt. Ett
besparing.betydande

Diabetesvården

insulin i lämpligametoderna tillförade åren harUnder 20 attsenaste
genombrotttlerdossystem. Någotmängder förbättrats främst genom

inte. Inläggning på sjukhus kommerdiabetesvården förväntasinom att
barnmedicinen.förmån för medicinsk dagvård inomminska till även

förhoppningsystematiskt omhändertagande eftersträvas iEtt ommera
och cirkulationsrubbningar iminska bl.a. synskador, njurskadoratt

Minskade urskador kan förhopp-vilka tvingar till arnputation.benen
sjukvården.avlastning den njurmedicinskaningsvis innebära viss foren

i omfattning kunna bota sjukdomenFörhoppningama störreattom
har inte infriats.med transplantation insulinproducerande ö-cellerav

hoppats kunna bukspottkörtelnsMan har länge ersättaatt
insulinproduktion med anordning känner blodsockerhaltenen som av
och avlämnar precis lagom mycket insulin till bukhålan. Dettasom

kontinuerlig avläsning blodsockerhalten och vissa sådanaförutsätter av
försök har gjorts. Problemet bl.a. biosensom avkänningsanord-är att
ningen har kort livslängd.

resursbehovet: omhändertagandeKonsekvenser för Ett bättre
njurskadorkommer förhoppningsvis innebära minskade medatt

komplikationerminskat behov uremivård och minskade andraävenav
sjukdomen t.ex. minskat amputationsbehov och färretill gravt

synskadade.
Ökad dagvård diabetes innebär avlastning för den slutna vårdenvid

både inom vuxenmedicin och barnmedicin.
ögonbottcnkontrollPå många håll inte diabetikemas behovär av

tillgodosett.
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Reumatologi

Behandlingen kronisk ledgångsreumatism karakteriseras attav avnu
läkemedel undertrycker immunologiska i ökandesom processer
omfattning insättes tidigt i sjukdornsförloppet. Förhoppningen påär att
så minska ledförstöringen. Behandlingen dyrbarsätt och förenadär

många biverkningar.med Eftersom många har lindrig sjukdom ochen
del får förbättringar det angeläget kunna identifieraspontana är atten
patienterde kan förväntas utveckla svårare ledskador och harsom som

tidigt insatt aggressiv behandling. Möjligen kan detta kommanytta av
lyckas hjälpmed gendiagnostik.att av

Försök pågår förfina den immunomodulerande någotterapinatt men
Ökadegenombrott knappast i sikte. kunskaper cytokiner ämnenär om

bl.a. betydelse för inflammatoriska ledprocesser förväntasärsom av
kunna leda till bättre läkemedel det tveksamt dessaärmen om
ansträngningar får några kvantitativt betydelsefulla konsekvenser under
tidsperioden.

Behovet vårdplatser har minskat överföring till dagvård.av genom
Vad gäller ledproteser jfr nedan.

Konsekvenser för resursbehovet: Modern aggressiv behandling är
resurskrävande bättre behandlingsresultat kan komma medföraattmen
minskade behov vårdplatser, sjukskrivning, hjälpmedel etc.av

Osteoporosvården

bättreNya metoder skelettets täthet har utvecklats. Samtidigtmätaatt
har läkemedel utvecklats fosfonater hämmar de skelettned-nya som
brytande 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 östrogen i klimakteriet minskar tendensen till

harDet emellertid bedömts SBU-rapportosteoporos. motiverat att
införa systematisk hälsokontroll mätning skelettets täthet för attav
förebygga hjälpmed läkemedel.osteoporos av
Konsekvenser för resursbehovet: En allmän hormonsubstitutionmer

kan möjligen minska osteoporosutvecklingen och risken för hjärt-
kärlsjukdom innebär ökade kostnader för läkemedel och kontroll.men

medförDet också viss riskökning för insjuknande i bröstkörtel-en
och livmoderkroppscancer. Mediciner för förebyggacancer att osteo-

och benbrott till följd kan komma betydelseporos osteoporos att
under planeringsperioden med okända konsekvenser för resursbe-men
hovet.
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Lungmedicin

revolutionerats till följd bättre läkemedel,Astmabehandlingen har av
inhalationssteroider, och bättre handläggning, vilketfrämst s.k. trots

förekomst medfört minskat sängplatsbehov bådesjukdomens ökande
och barnmedicinen.inom vuxen-

Några väsentliga framsteg på lungcancerområdet skulle minskasom
vårdbehoven i sikte.är

andningssvikt.Emfysem till följd rökning kan leda till Utöverav
medikamentell behandling i hemmet. Sedan några år prövasges syrgas
kirurgisk behandling vilket innebär reducerar den starkt ökadeatt man

uppblåstalungvolyrnen vid emfysem avlägsna de ochatt mestgenom
Många får hjälp operationendelarna lungan. godsämsta av av men

operationsrisken hög. för operationen har uppskattats tillKostnadenär
cirka kr. Metoden inte tillräckligt utvärderad det har100 000 är men

kan bli aktuellt med cirkauppskattats det 400 operationergrovt att
årligen.

Konsekvenser för resursbehovet: Kraftfulla samhällsinsatser mot
förväntasrökning kan minska risken för luncancer och emfysem samt

minskat insjuknande ibidraga till astma.

Infektionsmedicin

har gjort framsteg inom infektionsområdetMan främst vad avser
diagnostiska metoder. har till följdDessvärre alltför liberaltav
användande antibiotika resistenta bakteriestammar blivit ökandeettav
problem. USA åldersstandardiseradFrån dödlighet irapporteras att
infektionssjukdomar ökat med cirka 40 underprocent senaste
decenniet. ökadeDen dödligheten förklaras främst luftvägsinfektio-av

och septikemi allmän blodförgiftning AIDS. Förhopp-samtner av
ningsvis kommer läkemedelsföretagen fram antibiotika ochatt ta nya
vacciner. Forskningen kring kroppsegna peptidantibiotilca kan också
tänkas få terapeutiska konsekvenser. mycketDen intensiva HIV-
forskningen kommer förhoppningsvis leda till effektivare behand-att
ling. Nya metoder framställa vacciner DNA-vaccin kanatt
betydelse vid HIV och flertal infektionssjukdomar.andra Samtidigtett
finns risken för spridning okända virussjukdomar.av nu

nuvarandeUtöver vaccinationsprogram hos barn kan vaccinationer
vissa vanliga virusåkommor RS- och ROTA-virus komma fåmot att

betydelse under planeringsperioden.
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Konsekvenser för resursbehovet: felaktigt antibiotikaanvändan-Med
de kommer problemet med resistenta öka ökademedstammar att
vårdbehov följd så vitt inte antibiotika fram. Utveck-att tassom nya
lingen inom vaccinationsområdet kan komma minska vårdbehovenatt
vid många infektionssjukdomar inte minst hos bam.

Dermatologi hudsjukdomar

Förbättrade metoder inom dennatologin har behovmedfört minskat av
sängplatser. På många håll har vårdavdelningar nedlagts. stället harI
behandlingscenter för bl.a. ljusbehandling i vård vid psoriasisöppen
och del andra hudsjukdomar tillkommit vid många länsdels-ävenen
sjukhus.

Flera lasertekniker har utvecklats. Koldioxidlaser har utbredd
användning vid mängd hudåkommor. Argonlascm har drastiskten
förbättrat möjligheterna behandla kosmetiskt störande eldsmärken.att
Andra laserforrner och s.k. fotodynamisk terapi under utveckling.är

Förekomsten atopiskt ökar stadigt liksom andra atopiskaav exem
sjukdomar. innebär ökat tryck hudklinikema framförDet alltett
beträffande ljusbehandlingsanläggningar. ökad förekomstEn av
handeksem också ökademedför behov för ljusbehandlingav resurser

och UVB-solarierUVA- på länsdelssjukhus och på vissa större
vårdcentraler. buckybestrålningBehovet en mjukröntgen-typav av
behandling kommer öka.även att

Uppskattningsvis hudcancerfall inklusivel 500 melanom årper
sammanhänger med exposition för ultraviolett ljus solning, solarier
och tillkan del undvikas överdrivet solande undvikes.stor attgenom

Konsekvenser för resursbehovet: Vårdplatsresursen har änmer
halverats under och 1994 återstod endast vårdplatser i180senare
landet. Några förändringar i resursbehoven kan förutses. Denstora
ökande förekomsten atopiska kommer dock innebäraatt ettav exem
ökat tryck hudklinikema. Bättre skydd solbränna och försik-mot
tigare användning solarier skulle kunna minska hudcancerföre-av
komsten.

Neurologi

neurologin har behandlingenInom migrän blivit effektivare till följdav
läkemedel med läkemedelskostnader. kost-Nyastoraav nya men

samma läkemedel värde för vissa patienter har lanserats inomstortav
epilepsibehandlingen.
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hjärrmervenvagusstirnulering stimulering lOdemedBehandling av
få ökadteknologi kan kommaepilepsi relativtvid är att enny somen

användning.
siktedemenstillstånden inget genombrott iVid ävenär symto-om

jfr nedan.läkemedelsbehandlingmatisk prövas
bl.a. med hjälpmultipel skleros MS har förbättratsDiagnostiken vid
vid sjukdomenImmunologiska avvikelsermagnetkameratekniken.av

behandling har visatsbeta-interferon kostsampåvisats ochhar
hjärnan vid skovvisMS-förändringar iminska uppkomsten av nya

behandlings-prövningar med andrasjukdom. Kliniskaförlöpande
terapigenombrott.innebärapågår vilka kan kommametoder ettatt

bakterie har fåttnervgift bildasBotulinumtoxin ett av ensom
vid antal tillstånd medanvändning ochterapeutisk prövas ett

berörd muskulatur.kostsamt injiceras iLäkemedletmuskelspasm. är
vid vanligareFörsök pågårdessa tillstånd sällsynta.Flertalet ävenärav

vid multipel skleros.efter slaganfall ochneurologiska tillstånd spasm
Läkemedelskostnadema inomför resursbehovet:Konsekvenser

Effektivare behandlingsmetoder kanneurologin kan förväntas öka.
minskatinvaliditet vid bl.a. MS ochmedföra minskadförväntas

förstödbehov kommunerna.

Cancervård

varitkurativ behandling har inteUtvecklingen vad canceravser av
har fortfarandeframgångsrik. den. kurativa behandlingensärskilt l

kombineraskirurgin dominerande roll, den ofta medäven omen
dock.strålbehandling och cytostatikabehandling. Stora förbättringar har

cancerfonner särskilt hos barn Wilms och:ikett vad vissa tumöravser
Ävenrabdomyosarkom där överlevnaden starkt förbättrats. hos vuxna

effektiva vid fåtal cancerformer ex.hur metoder utvecklats ett
testikelcancer och vissa fall urinblåsecancer. Förhoppningar finnsav

kunna eytostatikabehandlingkraftfullare vid exempelvisatt ge cancer
bröstkörteln och hudcancer melanom för behandlingenefteri att

patienten med transplantation jfr.rädda benmärg ovan.av egen
utvärdering. örhoppningarMetoden under F kunna botaär attom cancer

immunologiska harmed metoder infriats kommer kanskeännu men
betydelse under planeringsperioden.att

for programmerad celldöd har ökatIntresset âr.apoptos senare- -
s.k. onkogener har förmågan blockeraVissa Vid vissaatt apoptos.

har kunnat påverkas bl.a. visscancerfonner med hormonellapoptos
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behandling. Det möjligt framtida forskning detta område kanär att
leda fram till behandlingsmetoder.nya

Cancertumörer beroende blodkärlsnybildning för sin tillväxt.är av
behandling med vissa angiostatin för drapr ämnenAlan attvar n.-

denna kárliiyixiiaining i förhoppning hindra tumör-tillväxten.attom
Även kirurgiskasåväl metoder cytostatika- och strålbehand-om som

ling kommer ñnslipas, finns inget genombrott inom cancerområdetatt
i siktr iråtzivgligt kan förväntas påverka cancervårdens r6SElSif---.T3
11-91

Knnsreávenser för rervursbehovet: Något teknologiskt genombrott
eiiiizka resurs-behovet sikteskulle- lnzrszsicaperär ochinte;om I :nen

värd iail-ilusiveutvecklats gorhar. avseende smänlmitlring i,--3.°.tooer
livets Dessa kunskaper spridasSi111Z§iEw§- ochmäste måstercsiguser

det.täir

nu raz-.rttielsrvârrfi4,.

Allmän lcirurgi

En lapmusi;o;3isk kirurgi si. iiithfiisteknilsjÖicau kan förutses och
medföra minskat vårdplatsbehov, operationstidema förlänges.men
Ci kr. galloperationena utförs sådan tclzrk. Denprocent av me

:dill;á tillstånd ex. blåckkiltlfgi. Den utveckia: ocksåprovas x ra
las::l-;.i. ,çis t:1:-." c

single: in:::,-v:;ti0nc.r i form suturmaskiner har underlättat delav en
;Lgh möjliggör bl.a. tarmändarna kan ihopkopplar; efterattingrepp

ba;icpe:er:n;ie; i så lcan sk. påseETJH$ELL4ÃIÖXCI sätt
på i Taåifnihzigt. øikas.magert;

Timxlaga; ;cláxtnvj .mgaarsigirtirgi från cirka till:...ns:..;. SOOO
cirka 500 operationer till följd effektivare syrasekrctionsper av
hämmande läkemedel. Upptäckten magsår oftast orsakasatt av en
infektion Helicobacter pylori vilken behandlas med antibiotika kan

minskakomma behovet kirurgisk behandling ytterligare. Sådanatt av
antibioiihaiielraridiing kan också förväntas minska behovet akut
ki;".;;giska ingrepp till följd blödning eller perforation Ubrzzstctav
muggar

Cancerkimrgin kan ha iförväntas oförändrad volymstort sett men
många ingrepp kommer koncentreras till färre sjukhus bådeatt av-

och kvalitetsskäl. gällerDet bl.a. i ändtarmen, bukspott-resurs- cancer
köfçtsfit och magsäcken.
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Likaså kan svårare traumafall multitrauma förväntas bli koncentre-
rade till enheter för säkerställa tillräcklig kompetens istörre att
omhändertagandet.

Vid lindriga skalltraumafall "hj ämskakning" kan behovet slutenav
sjukhusvård antagligen minska med utnyttjande modem diagnostiskav
teknik datortomografi och prognostik.

Konsekvenser för resursbehovet: Allt kirurgisk verksamhetmer
överföraskommer i dagvård med minskat vårdplatsbehov följd.att som

Titthålstekniken medför kortare vårdtider operationstidemamen
Många kirurgiskaförlängs. ingrepp kommer koncentreras till färreatt

sjukhus, vilket kan rationaliseringsförutsättningar. Vissa mindrege
kirurgkliniker med närhet till sjukhus kommer antagligenannat att
nedläggas.

Kärlkirurgi

Diagnostiken avseende blodkärlens sjukdomar har tidigaresom
omtalats starkt förbättrats och kommer förfmas ytterligare medatt
hjälp förfinade bildåtergivande tekniker exempelvis MR-angio-av -
grafi och fargkodad dopplerteknik. Metoder finns medäven attnu
hjälp optiska katetrar angioskopi direkt inspektera blodkärl frånav
blodkärlets insida metoder i första hand har vetenskapligtstortsom-
intresse.

Vad gäller allt fler patienter med förträng-grövre artärer opereras nu
ningar i halsartärema carotisartärema. Det har nämligen visat sig att
aterosklerotiska härdar med proppålagring i halsartärema vanligär en
orsak till slaganfall. Sådana förändringar allmänt förekommande iär
den äldre befolkningen. Studier har visat risken för slaganfallatt nya
hos dem haft lätta slaganfall och har höggradig förträng-som som en
ning i halsartären minskar efter kärlkirurgisk behandling. Ingreppet
förutsätter det utförs vid med låg frekvens operations-att centra av
komplikationer. Det pågår studier operation sådana förträng-nu av av
ningar, aldrig varit symtomgjvande, eftersom dessa enligtävensom en
del kärlkirurger bör Det möjligt operationsindikationenär attopereras.
kommer vidgas under perioden, vilket i så fall innebär ökadeatt
resursbehov inom kärlkirurgin.

kärlkirurgiskaDe metodema har förfinats och förhoppningar finns att
med bättre resultat längre perifert belägna aitäiförträngningar.operera
Nyligen har metoder behandla bristningar ipresenterats att storanya

kroppspulsådem ett livshotande tillstånd i stället för bortatt operera-
den skadade delen och graft konstgjord blodkärlsersättningettsy
placeras stentgraft med kateterteknik inifrån kroppspulsådem.ett
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bröstkorgsdel kan behandlas på så VidbristningariT.o.m. sätt.aortas
aneurysm njurartärerna tilltäppas.bristningar dissekerande kanvissa

med hjälp i njurartärema. DetNjurarna kan då räddas ärstentav
effektiva ochsådana metoder kommer visa sigmöjligt attatt vara

perioden.införas under
operationsteknikför resursbehovet: förbättrad ochKonsekvenser En

operationsbehovkan förväntas medföra ökadebättre attstentar genom
emellertidOm amputation kan förhindrasfler kan behandlas. görs stora

på område kommer förmodligenvinster. Teknologiutvecklingen detta
få neutral effekt resursbehovet.att en

Ortopedi

gjorts under de decennierna.ortopedin har framstegInom senastestora
har förbättrats och kommer förfinasdiagnostiska metodernaDe att

Artroskopi inspektion ledens inre med k titthålsteknikytterligare. av s
diagnostiken och möjliggör mindre ingrepphar förbättrat utan att

snitt. Tekniken används i ökande omfattningleden medöppnas ett nu
leder knäleden. Magnetkamera NMR harför andra änäven ersatt

myelografi kontrastundersökning ryggkanalen i diagnostikenav av
diskbråck, varför utredningen kan polikliniskt.göras

mångametoder har medfört betydligt snabbare läkning vidNya
frakturer. betydelse har utvecklingen varit vad beträffarAv största
ersättning utslitna höftleder. teknik och bättre ersättnings-Bättreav

Ävenkan förväntas medföra funktionellamaterial bättre resultat.ännu
vad gäller förslitna knäleder har ersättningsmaterial för-och metoder
bättrats. Ytterligare framsteg kan förväntas medföra vidgade indikatio-

för ersättning försliten knäled redan inom det decennietnärmastener av
med bättre resultat också ökade kostnader för sjukvården.men
Resultatet utbytesoperationer och dessa ofta komplicera-är sämre ärav
de. En koncentration dessa till färre kliniker bör ske.av

smålederVad gäller kan effektivare metoder bl.a. ökadgenom-
användning förbättrade biomaterial material accepterasav som av
kroppens vävnader förväntas medföra ökad efterfrågan på ersättning-

förstörda frngerleder med ledproteser, något kan komma attav som
medföra ökade krav handkimrgin.

läkaEn metod broskskador under utveckling. Förhoppningenäratt
skador skall kunna med autolog broskcellstransplanta-är att repareras

tion dvs. transplantation frånbroskceller den skadade vilkagenom av
odlats i laboratorium. pekarResultat det går läka skadoratt att men
det okänt hur hållfast det brosket lång sikt. kommerDetär är attnya
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lång tid utvärdera metoden och det tveksamt metodenta att är om
kommer få kvantitativ betydelse under tidsperioden.att

Pisksnärtskador halsryggen drabbar del befolkningenmot storen av
och kostar samhället framförallt i form sjukskrivning.stora resurser av
Årligen blir flera hundra skadade förtidspensionerade. ökandeDet
forskningsintresset för denna skada kommer förhoppningsvis att
medföra säkrare bilar och bättre omhändertagande med mindreett
samhällskostnader följd.som

Omhändertagandet patienter med kommer förhoppningsvisryggontav
förbättras ytterligare jfr SBU-rapporten .att

Indikationema för stabiliserande ryggoperationer har starkt vidgats
behandlingsmetodema utvärderats på tillfredsställandeutan att ett sätt.

pågåendeEn omfattande studie kommer förhoppningsvis medföraatt
bättre urval dessa ingrepp med bättre resursutnyttjandeettav som
följd.

Operationer för spinal förträngning kotpelarkanalenstenos av
vanligen till följd åldersförändringar i kotpelaren har blivitävenav
vanligare. Det sammanhänger delvis med förbätttrade diagnostiska
metoder magnetkamera, datortomograf. Behovet denna operationav
kan komma öka.att

Antalet amputationer till följd cirkulationsrubbningar i benen cirkaav
3000 år hälften diabetiker kan förväntas minska till följdper varav av
ändrade indikationer, bättre omhändertagande diabetiker ochav
förbättrad kärlkirurgi.

Antalet polikliniska ingrepp varierar mycket inom ortopedin ärmen
generellt i ökande. ytterligareEn överföring operationer från slutenav
vård till dagkirurgi kan förväntas under perioden.

Konsekvenser för resursbehovet: En viss ökning ledproteskirurginav
kan förväntas till följd bättre protesmaterial och förfinad teknik.av
Kortare vårdtider och ökad dagortopedi kan förväntas.

Urologi

Urologin har genomgått dramatisk utveckling tidigareatten genom
ingrepp i utsträckning den endouretralastora teknikenstor ersatts av

ingrepp via urinröret. Stötvågsbehandling har revolutionerat
njurstensbehandlingen. Metoderna behandla urinblåsecancer haratt
förbättrats. Ytlig blåscancer avlägsnas med endouretral via urinröret
operationstelcnik. Behandlingen kompletteras med blåsan fylls medatt
cytostatikalösning eller lösning innehållande BCG för stimuleraatt
immunförsvaret Denna utveckling har redan medförtmot cancern.
minskat sängplatsbehov. Nya tekniker djup blåscanceratt operera
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avlägsnadedentarmavsnitt används förmöjliggör ersättaattatt
på magen".slipper "påsemedför patientenurinblåsan. Detta att

blås-prostataförstoring medgodartadMikrovågsbehandling av
kunskapavsaknadfått vid spridningtörnningssvårigheter har trots av

förkortadebetydligtkan komma innebäralångtidsresultat attmenom
behandling medurologin. Medicinskinomvårdtider enzym-en

prostatakörtelnkrympningåstadkommasubstans kanhämmande av
kr årkostnad cirka 600långtidsbehandling till hög 3kräver permen

föringrepp. Detkostnaden för endouretralabetydligt högre ärän-
framtiden.ha idessa metoder kommervilken platstidigt attavgöraatt

landet.prostataförstoring ibehandlingenskillnader iDet är stora av
radikalförhoppningar knutits tillharBeträffande prostatacancer

har inteförhoppningartidigt upptäckt Dessabehandling tumör.av
bedömsmed avseende påHälsokontrollerinfriats. prostatacancer

126.motiverade SBU-rapport nrvara
kirurgi" medAllt mindre "storför resursbehovet:Konsekvenser

minskattill dagkimrgi innebärfrån sluten vårdöverföring säng-ett
indikationsställning vadenhetligareVårdprogram ochplatsbehov.

besparingar.bör kunna medföraprostataföstoringbehandling avavser

Hjärtkirurgi

Medfödda hjärtfelhar varit mycket framgångsrik.
hosresultat. Hjärtklaffoperationertidigt och med godaopereras nu

landvinningar påöverlevnad. Ytterligaremedför ofta normalvuxna
resursbehovskulle påverka resultat ellerområdet väsentligt ärsom

teknikärttransplantation etablerad medknappast förvänta. äratt en
undervilken knappast får någon kvantitativ betydelsegoda resultat,

hjärtan immunologiskt manipuleradetidsperioden. Utnyttjande frånav
möjligen under perioden.djur för transplantation kan bli verklighet

hjälphjärtan hjärtpump har sedan några år iMekaniska prövats
USA. observationstiden år. eldriven hjärtpumpLängsta Enär ett par

och kanmed batterier under utprovning i Sverigebärbara är även
möjligen komma alternativ till hjärttransplantation.utgöraatt

Kranskärlsingrepp har blivit rutinsjulcvård och medför god symtom-
också förlängtlindring vid angina pectoris och innebär för många ett

kranskärlenliv. Bypass-teknologin, där blod ledes förbi hindren i med
hjälp blodkärl från del kroppen, torde iett taget nu varaav annan av

undanröja hindretEn metod inifrån kärletstort sett attannan
PTCA omfattning. USAmed ballongsprängning används i ökande I

har antalet bypass-operationer förblivit oförändrat ökande antaltrots
PTCA. Metoden billigare reci-25är stenosemaprocentmen ca av
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diverar inom halvt år. Nya metoder undanröja förträngningamaett att
under utprövning bl.a. med hjälp k metallnätär stent ettav s som-

skall hålla blodkärlet utvidgat. hindraFör bildning blodproppatt av
med blodproppsförhindrande Detprövas nätetatt änmen.nu preparera

möjligt sådana metoder kommer minska återfall och där-är att att
igenom minska behovet förnyade ingrepp. Man försöker också attav
på andra förhindra återfall bl.a. med läkemedel, försvagarsätt som
blodplättamas förmåga bilda Nya kraftigt kolesterol-att proppar.
sänkande läkemedel kan komma påverka risken för recidiv.att

Ballongsprängning PTCA har blivit aktuell vid akut hjärtin-även
farkt. Rutinen i dag behandla hjärtinfarkt den andel 40är att procent

har vissa ekg-förändringar ST-höj ningar orsakad blodproppsom av-
med trombolys blodproppsupplösande medel det finns studiermen

talar för förträngningen effektivare kan behandlas med PTCA.attsom
Förutsättningen sjukhuset har erfarenhet ballongtekrriken.är att stor av
PTCA kan för närvarande utföras vid 10-tal sjukhus i landet. Detett är
tveksamt det lönar sig infarktpatienter akut tillatt transporteraom
sådana från perifera sjukhus. Tidsfaktorn ingreppet utförscentra att-
så tidigt möjligt betydelsefull för resultatet. Flera studierärsom -
pågår och dessa bekräftar betydande vinster kan medatt görasnu om
PTCA jämfört med trombolys kommer det medföra kompliceradeatt
överväganden vad infarktvårdens organisation ochavser resurser.
Enligt nuvarande förutsätter PTCA närhet till thoraxkirurgisksynsätt
enhet.

Konsekvenser för resursbehovet: Mekaniskt hjälphjärta kommer
antagligen efterfrågas inom planeringsperioden. Resursbehovet bliratt
beroende i vilken utsträckning metoden kan ärttransplanta-ersättaav
tion. Ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt ställer krav påstora
organisationen och möjligheten få sådan behandling kommeratt
grund tidsfaktoms betydelse inte bli likformigt fördelad istora attav
landet.
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Transplantationskinirgi

nedanståendeårutgången transplantatio-utförts1994 hade i SverigeVid av
ner

AntalOrgan

7015Njure
17Bukspottkörtel 3

477Lever
Hjärta 23 l

79Lunga
arta-lungor 24

betydelse för njursjukvår-Njurtransplantationsverksamheten har stor
ovan. angeläget ökat antalbrist på jfr Detden lider är attorganmen

Äventransplantation. vid övrigaförfogande förställs tillnjurar
god kostnaderna högaöverlevnadentransplantationstyper ärär men

betydelse.teknologiutvecklingens kvantitativaorganbrist begränsaroch
frånskulle kunna hämtasfinns lämpligaFörhoppningar att organ

möjligt det kommer ske under dengenmanipulerade djur. Det är att att
perioden.aktuella

uppnåtts med försök transplanteraresultat harIntressanta att
Parkinsons sjukdom.till hjärnan vidnervceller

begränsade tillgångenför resursbehovet:Konsekvenser Den organ
antagligen får någonteknologiutvecklingen intemedför störreatt

resursåtgången.betydelse för

Ögonsjulçvård

utvecklingen har radikalt förändrat situationen förteknologiskaDen
ersättandet denpatienter med grå De goda resultaten medstarr. av

starroperationergrumliga linsen med konstgjord har medfört antaletatt
till Ytterligare ökning för-ökat från 7 000 1980 4l 000 1994.

väntas.
diabetesögonsjukdomen harteknologiska utvecklingen avseendeDen

också varit mycket framgångsrik. förutsätter systematiskDen en
hos diabetikema. Med laserbehandling kankontroll ögonstatus somav

regel svår synnedsättning förhindras. Behandlingen minskar
också glaskroppskirurgi.antagligen behovet av

Ögonmuskelkirurgi sker i dagvård.numera
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Argonlaserbehandlingstelcniken vid glaukom spreds på l980-talet.
utförsDen polikliniskt och har delvis kirurgisk behandling.ersatt

Konsekvenser för resursbehovet: Behandlingen inom denna speciali-
sker sålunda i ökande omfattning i vård. Volymökning tilltet öppen

följd goda operationsresultat kan förväntas vad grå starr.av avser
Eftersläpning föreligger vad diabetikemas ögonvård. Utbyggdavser
kontroll diabetiker med möjlighet till adekvat behandlingav av
näthinnekomplikationer angelägen och minskar risken för svårär
synnedsättning.

Öron-näs-halssjulwård

Operationsmetodema inom näshåla, bihålor och svalg har förfinats
bl.a. med hjälp endoskopisk teknik. Verksamheten har alltav mer
förskjutits vårdforrner och hälften de kirurgiskaöppnamot änmer av
ingreppen i dagvård med minskat sängplatsbehovgörs följd.som
Flertalet intagna har mycket korta vårdtider. Cancerpatientema har
däremot ofta mycket långa vårdtider eftersom de livetsi slutskede har
problem och andas. De kräver specialutbildadäta personal bl.a. föratt
rengöring andningsvägar, näringstillförselav m.m.

Sömnapné vanligt tillstånd i befolkningen.är I svåra fall kanett
tillståndet allvarligt och orsaka följ dtillstånd. Olika kirurgiska ochvara
andra metoder Dessa patienter behandlas iprövas. utsträckning vidstor
öronklinikema. Metoderna inte tillräckligt utvärderade ochär ännu det

oklart hur denna vård kommerär organiseras i framtiden.att
Sedan 1980-talet har möjlighet funnits förbättra hörseln medatt

cochleairnplantat, varvid elektrod förbinds med hörselsnäckan.en
Kostnaden för och operation till cirka kvartsapparatur uppges en
miljon kronor. Metoden har hitintills fått begränsad användning i
Sverige.

Konsekvenser för resursbehovet: Ytterligare förskjutning denav
operativa verksamheten dagvård med minskat vårdplatsbehov kanmot
förväntas. Det emellertid angelägetär terrninalt sjuka patienter medatt

ÖNH-området ÖNH-kliniki bereds möjlighet till sluten vård vidcancer
ÖNH-klinikensomvårdnadsproblematiken krävernär specifika kompe-

tens.
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neuroradiologiinterventionellNeurokimrgi och

betydligt skonsammareantagligen medförakommerUtvecklingen att
utvecklingingrepp. Bl.a."minimalinvasiva" prövas stereo-aven

implanteraderobotteknologi. Tekniker medneurokirurgi medtaktisk
behandlingunder utveckling förelektroderneurostirnulerande är av

och rörelsestömingar.kroniska smärttillståndvissa
utveckling. Utredninggenomgått kraftfullEpilepsikimrgin har en

och kräversynnerligen resurskrävandeingreppinför eventuellt är
neurokirurger. Nyaneurofysiologer ochneurologer,medverkan av

diagnos-kan komma öka denmagnetencefalografi,metoder, bl.a. att
patienter haroch identifiera detiska precisionen bättre nyttamestsom

dåligtepilepsikimrgi bedömesBehovetoperativ behandling. varaavav
tillgodosett.

Även behandling fåttneurokirurgisksjukdom harvid Parkinsons
ökad betydelse.

har utvecklatsinterventionell neuroradiologimetoderNya att
periferkateterburen viakärlmissbildningar i hjärnan medbehandla en

kärl-sådan metod sluta felaktigaBl.a. kan medartär teknik. man
åderbråck i hjärnan.och fyllaförbindelser ut aneurysm
Ökade utredning ochresursbehovet: behovKonsekvenser för av

epilepsi kanoperativ behandling emotses.av
neurokimrgiska och neuroradiologiskaoch effektivareSkonsammare

neuroradiologinUtvecklingen avseendeingrepp kan förväntas. är
investeringar i teknisk utrustning ochkapitalintensiv både vad gäller

sjukvårdsekonomiska konsekvensernautbildning. De sammantagna av
utvecklingen kan bedömas.

Kvinnosjukvården

Även laparoskopiska tekniken fåinom gynekologin kommer den att en
Fönnodligen kommer bortopererandet livmodern vidökad plats. av

skon-blödningstillstånd i utsträckning andraersättasattstor av
metoder bl.a. slemhinnan avlägsnas med hjälpatt avsammare genom

via slidan ingrepp kan utföras iin-strument förs somsom -
dagkimrgi.

i livmodern livmoderkroppscancer ochVid behandling av cancer
kommitlivmoderhalscancer har primär kirurgisk behandling alltmer

strålbehandling vilket innebär ökande andelprimärersätta attatt aven
handläggas vid länssjukhusen.patienter kandessa
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Livmoderhalscancem orsakas antagligen papillomvirus ochettav man
förhoppningar kunna framhar effektivt vaccin detta.att ta ett motom

hållpunkter för behandlingDet finns i klimakteriet medatt östrogen
kvinnligt könshonnon minskar risken för åderförkalkning och-
skelettskörhet. Nyligen har publicerats studie antyder östro-atten som
genbehandling också kan minska risken utvecklingför Alzheimersav
sjukdom. Behandlingen innebär viss riskökning vaden avser
bröstkörtelcancer och livmodercancer. Stora studier pågår det ärmen
troligt östrogenbehandling blir vanligare.att

Vad gäller obstetriken har införandet ultraljudsdiagnostiken haftav
betydelse för datering graviditet, för missbildningsdiagnostilcstor av

och vid misstänkta komplikationer. Den kombineras med möjlighetnu
blodflödet till olika i fostret och bättre möjlighetmätaatt attorgan ger

övervaka tillväxthämmade foster där moderkakans funktion sviktar.
Ultraljudsmetoden utnyttjas i mycket varierande omfattning. Alla
erbjuds rutinmässig undersökning vanligen i vecka 18. Rutin-en
mässiga ultraljudsundersökningar utförs på del håll iäven senten
graviditeten och härav ifrågasätts. ytterligare utvecklingEnnyttan av
ultraljudsmetoden kommer antagligen möjliggöra tidigareatt en
diagnostik fostennissbildningar och möjlighet för avbrytandeav ge av
graviditeten föräldrarna så önskar. Kardiotokografi CTG förom
elektronisk fosterövervakning infördes redan 70-talet och har
bidragit till dödsfallen under förlossning minskat lcraftigt. Föratt att
undvika onödiga kejsarsnitt komplettering CTG medprövas nu av
andra metoder pulsoxymetri, fosterblodprov för säkrare identifieraatt
syrebrist under förlossningen. Bamadödligheten mycket låg ochär nu
den teknologiska utvecklingen medger mycket för tidigt födda barnatt
kan räddas till höga kostnader.men

Medelvårdtidema i samband med förlossning har blivit kortareallt
3 5 dygn. Ytterligare minskning kan förväntas vårdtidema.av-

Flera mindre BB-enheter med litet förlossningsunderlag har nedlagts
under ytterligare nedläggning små enheter kan förväntas.senare av-

finnsNumera möjlighet under de två första månaderna genomföraatt
abort på medicinsk vilket operationsresurser.väg, sparar

Samtidigt 30 aborter40 000 årligen utförs cirka 5 000görssom -
vitro-fertiliseringar provrörsbefruktningar. Mer bam föds1000än
årligen med hjälp denna teknik. Metoderna under utveckling bl.a.ärav
med mikroinjektion direkt in i En anledning till det föds barnägget. att
med mycket låg födelsevikt flerbörd beror invitrofertilise-är som
ring. Genom begränsning vissa behandlingar och centraliseringen av
kan riskerna för flerbörd nedbringas.

Efterfrågan fosterdiagnostik med kromosombestämning kostnad
5000 kr undersökning förväntas öka.per
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resursbehovet:Konsekvenser för Allt gynekologisk operativmer
verksamhet kommer överföras till dagvård med minskat vårdplats-att

Titthålsteknikenbehov följd. medför kortare vårdtidersom men
Vårdtidemaoperationstidema förlängs. vid BB-avdelningama kommer

kortas ytterligare. Små BB-avdelningar vid sjukhus med litetatt
befolkningsunderlag och med otillräckliga kommer attresurser
nedläggas.

Resursbehovet vad åtgärder barnlöshet blir beroendemotavser av
samhällets prioriteringar. Med striktare regler för invitrofertilisering
bör risken för flerbörd och barn föds med mycket låg födelseviktsom

Fosterdiagnostikkunna minskas. med kromosombestämning förväntas
medföra ökade kostnader.

eventuell ökning östrogenbehandlingen i klimakteriet kanEn av
ökade kostnader för läkemedel och ökade kostnader iinnebära öppen

vård. Samtidigt kan det komma innebära minskad sjuklighet.att

Psykiatri

psykiatriska vården har omstruktureratsDen under år ochsenare
mentalsjukhusen i nedlagda. Innehållet vården hariär stort sett
omvandlats från förvaring till aktivt rehabiliterande. kronisktAllt fler
sjuka vistas i boende. Ytterligare omstrukturering pågår tillegetnu
följd den psykiatrirefonnen vilken bl.a. innebärsenaste attav resurser
överförts från landstingen till kommunerna för långvarigt psykisktatt
störda skall få stöd och omvårdnad i boende kommunen.eget av

Under år har psykofarmaka vid schizofreni och depres-senare
sionstillstånd förbättrats och ytterligare vidareutveckling kanavsevärt
förväntas. Kombinerad farmakoterapi och psykoterapi vid schizofreni
förväntas medföra ytterligare förbättring behandlingsresultat.av

Flera läkemedel vid Alzheimers sjukdom behandlings-prövas men
har interesultaten varit påtagliga. Många pseudodemenstillstånd falsk

demens behandlingsbara och diagnostiken vid misstänkt demensär
kommer rimligen genomföras på systematisktatt ett sätt.mera

Konsekvenser för resursbehovet: förbättradeDe behandlingsmeto-
derna och organisationsförändringama kan förväntas innebära minsk-
ade resursbehov.
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Akut omhändertagande

full jourlinje kräverEn minst 6 läkartjänster och därtill kommer övrig
jouraktiv personal personal i beredskap.samt

Samordning mellan näraliggande sjukhus kan medföra färre jourlinjer
med ökad kompetens i jourorganisationema och minskade kostnader.
Koncentration det akuta omhändertagandet ställer ökade kravav
sjuktransportsystemen och medför ökat resursbehov bl.a. i form av
utbildning, kvalificerad bemanning på detta område.mer

Sammanfattning

Vad gäller diagnostisk metodutveckling bör ändrad organisation och
ökat samutnyttjande investeringstunga utrustningar kunna innebäraav
oförändrat resursbehov på detta område under planeringsperioden.
Förfinade metoder kan komma minska behovet inläggning påatt av
sjukhus för utredning vissa tillstånd t.ex. NMR-angiografiav av
kranskärl.

Telemedicinen kan innebära besparingar både inom primärvård och
sjukhusvård med ökad möjlighet överföra vård från sjuk-öppenatt
husen till primärvården kräver betydande utvecklingsinsatser förmen

få kvantitativ betydelse.att
Tekniken med genterapi kommer troligen inte någon störreatt

kvantitativ klinisk betydelse under planeringsperioden. Nya metoder
framställa läkemedel med genteknik kan medföra ökade behand-att

lingsmöjligheter de sjukvårdsekonomiska konsekvenserna kanmen
bedömas. Det tänkbart transplantation frånär genmani-att av organ
pulerade djur kan bli verklighet under planeringsperioden. Genteknolo-
gin kan få konsekvenser för bekämpandet infektionssjukdomar jfrav
nedan.

Medicinsk korttidsvård

Inom internmedicinen kan utvecklingen inom den hämatologiska
onkologin komma medföra effektivare behandling ökadatt men
efterfrågan Autolog transplantation vid vissa cancerformerresurser.

mycket resurskrävande.är
Vad gäller hjärtsjukdomama kan bättre omhändertagandeett av

patienter med hjärtsvikt och angina pectoris komma innebära vissatt en
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vidvården. Telemedicin och trombolysavlastning för den slutna
kan kommaambulansen eller i patientens hemhjärtinfarkt redan i att

hos mångaoch minskad infarktstorlekinnebära bättre överlevnad
organisa-möjligheter tillinfarktpatienter också medföra ökademen

Utvecklingencentralisering inom intemmedicinen.tionsförändringar
organiseras.konsekvenser för hur sjuktransportemafår också

Ökade efterfrågas för interventionellkommer sannolikt attresurser
Utvecklingen kan därirnplanterbara defibrillatorer.kardiologi och

behandlingsresultat och minskadi form bättreinnebära vinster av
detta till höga kostnader.sjukskrivning men

aktivare akutstroke till följd hjäminfarkt kanVid slaganfall av en
mindretrombolys i utvalda fall innebärahandläggning med bl.a.

intebegränsad andel patienterna. Omrehabiliteringsbehov för aven
tillgodosesprimärvård och kommunerrehabiliteringsbehovet inom

omvårdnadsbehoven öka.kommer att
rökning kan förväntas medföraKraftfulla samhällsinsatser mot en

medinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Behandlingsenareläggning av
läkemedel etter hjärtinfarkt kan kommamoderna kolesterolsänkande att

högasenarelägga risken for återinsjuknande till prisetminska avmen
läkemedelskostnader.

njursvikt kan ytterligare förbättring dialys-Vid behandling avav
resursbehov följdkomma medföra ökade till bättremetoderna att av

bästa och billigaste metodenöverlevnad. Njurtransplantation denär
transplantation tillgodo-angeläget behovet njurar föroch det är att av

diabetiker minskar risken för njursviktomhändertagandeBättreses. av
omhändertagande diabetiker kanoch behov dialys. Ett bättre ävenavav

minskade komplikationer till sjukdomen. Amputations-medföra andra
behovet vid diabetes grund cirkulationsrubbningar bör kunnaav
nedbringas med minskade resursbehov särskilt inom den kommunala
vårdorganisationen följd.som

Utvecklingen medicinsk dagvård beräknatsunder år harmot senare
Ökad medicinskcirka vårdplatser. dagvård inom200motsvara

korttidsvård kan åtminstone vid omfattningsjukhus i litensom nu-
utnyttjar möjligheten medföra minskat behov inläggning avav-

Ökadpatienter för utredning och behandling. kunnadagvård bör
utvecklas inom barnmedicinen diabetes.avseendeäven t.ex.

Stor variation i vårdtider inom medicinsk pekar påkorttidsvård
rationaliseringsmöjligheter vid del kliniker.en

Organisationsförändringar såsom sammanläggning olika klinikerav
for medicinsk korttidsvård, sammanslagning medicinklinik medt.ex. av
geriatrisk rehabiliteringsklinik, kan komma innebära effek-även att
tivare resursutnyttjande inom den medicinska korttidsvården.

Modem behandling vid kronisk ledgångsreumatism resurskrävande,är
behandlingsresultat kan innebära minskatbättre behovmen av
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Ökadvårdplatser, sjukskrivning, hjälpmedel reumatologisketc.
dagvård kan innebära avlastning för den slutna vården. immunolo-Nya
giskt baserade behandlingsmetoder kan få betydelse under planerings-
perioden. Vad gäller lungmedicinen skulle kraftfulla samhällsinsatser

rökning kunna minska risken för lungcancer, kronisk bronkitmot och
emfysem bidraga till minskat insjuknande i med minskadesamt astma
resursbehov följd.som

Många länssjukhus har bedömt det rationellt samordna lungklinikatt
och medicinklinik.

Utvecklingen inom infektionsmedicinen kan bli medogynnsam -
felaktigt antibiotikaanvändande kommer problemet med resistenta

öka med ökade vårdbehov följd, så vitt intestammar att attsom nya
antibiotika fram. HIV-forskningen kommer förhoppningsvistas ledaatt
till förbättrade behandlingsresultat. Utvecklingen på vaccinområdet kan
komma medföra effektivare bekämpning många infektionssjuk-att av
domar.

Cancervård

Inom cancervården kommer såväl strålrnetoder cytostatikabe-som
handling vid många cancerfonner förbättras någotatt även om
teknologiskt genombrott allmän betydelse för cancervården inte ärav
i sikte. Möjligen kan immunologiskt baserade metoder bättrenya ge

Ökadbehandlingsresultat vid del tumörfonner. autolog benmärgs-en
transplantation led i tumörbehandling mycket kostnadskrävan-ärsom
de. Likaså regel cytostatikaär och immunstimulerandesom nya
läkemedel mycket kostsamma. Den teknologiska utvecklingen på
cancerområdet kan inte förväntas minska resursbehovet inom sjukvår-
den.

Kunskaper och metoder har utvecklats inom cancervården avseende
god omvårdnad inklusive smärtlindring i livets slutskede. Dessa
kunskaper måste spridas och måste för detta.avsättasresurser

Krañfulla samhällsåtgärder minskar befolkningens rökning skullesom
reducera förekomsten lungcancer och andra cancerformeräven ochav
därmed resursbehovet.

Kirurgisk korttidsvård

Inom allmänkirurgin kommer allt kirurgisk verksamhet attmer
överföras från sluten vård till dagkinirgi vilket innebär sängplats-att
behovet minskar ytterligare. Härtill bidrar titthålstekniken medförsom
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Titthålsteknilcen kräversjukskrivningar.och kortarevårdtiderkortare
behovetnarkostider. minskandeoperations- och Detdock längre av

förmagsår talarmånga sjukdomar t.ex.behandling vidkirurgisk
kirurgenheter.till färrekirurgikoncentrationbehovet störreavav

kunnanedläggas bl.a. förkommermindre kirurgklinikerMånga attatt
minskaomhändertagandet ochakutakvaliteten på detuppehålla
Svårarebefolkningsunderlag.jourlinjer med litetförkostnaderna
enheter.koncentreras tillkvalitetsskältraumafall kommer störreattav

Även minskatgår utvecklingenoch öronspecialitetemainom motögon-
operatio-medför ökat behovVidgade indikationersängplatsbehov. av

gråför starr.ner
givarhjärtan förbristenhjärtkirurginInom gräns trans-sätter

antagligenhjälphjärtan kommerMekaniskaplantationsverksamheten.
ballongvidg-Efterfrågan påplaneringsperioden.inomefterfrågasatt

Verk-kan komma öka.akut hjärtinfarktkranskärl vidning attav
överlevnad ochbättreresurskrävande, resultatetsamheten ärär men om

ochminskad arbetsfrånvaroinnebärainfarktstorlek kan detmindre
sjukvårdsorganisa-krav påställerminskad invaliditet. Ingreppet stora

avseende Sjuktransporter.tionen bl.a.
operationstelmik och bättreförbättradkärlkirurgin förväntasInom

behandlas.fler kanoperationsbehovmedföra ökade attstentar genom
emellertid vinster medförhindrasamputation kanOm görs stora

delar vårdorganisationen.resursbehov inom andraminskat av
behandlingen vidkan teknik innebäraurologinInom prostata-attny

vårddags-i dagvård med betydandekan kommaförstoring att ges
redan finnsföljd. Medicinsk behandlingminskning attsom nusom

behandlingsaltemativ.mycket kostsamttillgå däremotär ett
kan effektivare irnmunterapi förväntastransplantationskirurginInom

på givare begränsar verksamheten.resultaten, bristenförbättra men
pågår och kan fågenmanipulerade grisar givareFörsök med som

resursbehovetplaneringsperioden. Konsekvenserna förbetydelse under
kan bedömas.

ledproteskirurgin förväntas tillortopedin kan viss ökningInom en av
teknik. Vårdtidema kommerprotesmaterial och förfinadföljd bättreav

kanbli och ökad dagortopedi förväntas.kortareatt
tekniker medföra skonsammareneurokirurgin kommerInom attnya

neuroradio-behandlingsmöjligheter. Interventionelloch ökadeingrepp
traditionellaviss utsträckning komma vissalogi kan i ersättaatt

Efterfrågan ökad epilepsikirurgi innebärneurokirurgiska ingrepp. att
minskar.resursbehoven knappast
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Kvinnosjukvård

Inom kvirmosjirlcvården kommer alltmer operativ verksamhet att
överföras till dagvård med minskat vårdplatsbehov följd.som
Titthålstekniken medför kortare vårdtider operationstidema för-men
längs. Minskat behov vårdplatser inom gynekologin ökar möjlig-av
heterna för organisationsförändringar ex. samorganisation med
kirurgklinik. Smärre BB-enheter kommer nedläggas vid sjukhusatt

tillräckliga förutan verksamheten. Vårdtidema vid BB-resurser
avdelningarna kommer Ökademinska ytterligare.att kostnader för
kromosomundersökning fostret kan förväntas. Resursbehovet vadav

åtgärder barnlöshet blir beroendemot samhällets prioritering-avser av
Invitrofertiliseringen bör regleras i syfte minska riskerna förar. att

flerbörd.
En eventuell ökning östrogenbehandlingen i klimakteriet innebärav

Ökade kostnader for läkemedel och ökade kostnader i vårdöppen samt
risk för ökad cancerincidens. Samtidigt kan det komma innebäraatt
minskad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom och skelettskörhet.

Psykiatri

Inom psykiatrin kan förbättrade behandlingsmetoder bl.a. vid schizo-
freni innebära minskade krav på både inom länssjukvårdenresurser
och inom kommunerna. Ett eventuellt genombrott avseende möjlig-
heterna förebygga demens skulle fåatt mycket konsekvenser förstora
resursbehoven.

Akut omhändertagande

Samordning mellan näraliggande sjukhus kan medföra färre jourlinjer
med ökad kompetens i jourorganisationema och minskade kostnader.
Koncentration det akuta omhändertagandet ställer ökade kravav
sjuktransportsystemen och medför ökat resursbehov bl.a. i form av
utbildning, kvalificerad bemanning på detta område.mer
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Avslutning

förskjutningenunderlättakommerutvecklingenteknologiska attDen
korttidsvår-kirurgiskasärskilt inom dendagvårdvårdslutenfrån mot

ochresurskrävandeemellertidteknologierMångaden. är samman-nya
resursbehov.ökademedförutvecklingentroligtdet attärtaget

denutvecklingen kommerteknologiskaframtida tungadenOavsett
sängplatser. Demedvårdinstitutionerkrävasjukvårdenakuta att

livförlängtmedförasäkerligenkommerteknologiska framstegen att
funktionelltmedåldersförändringamadegenerativade sam-men

såvälbehovmedförakommerolikamanbrott attorgansystem avav
Även medomvårdnadsinsatser.ochrehabiliterande insatserakuta som

människor,kommermedicinförebyggande ävenframgångsrik om
följdtillinsjuknasenareläggas,insjuknandet kommer attatt av

krans-hjärtatstilltäppningföljdandnöd, tillmed akuthjärtsvikt avav
förlamning,halvsidigslaganfall iföljdtillbröstsmärtor,kärl i akuta av

föri benbrottskelettskörhet nämnaochfallskador atttill följd av -
sjukhus. Trauma-omhändertagande påakutkrävertillståndnågra som
fortsättningenitrafiken kommerexempelvis i attäventiska skador

tribut.sinkräva
till dessfriskför levaSarmolikhetenavlida. attallaVi kommer attatt

grund denpåminskaantagligeninträffar kommerdödplötslig att av
ärtdödplötsligiinsjuknandeminskatutvecklingen. Ettteknologiska
andraavlider imedför,preventioneffektivareföljdtill att senareav

Denmed demens.sambandinfektioner iiellertillstånd ofta i cancer
påökade kravställakan förväntasutvecklingenteknologiskafortsatta

slutskede.i livetsminstomvårdnad integod
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Tabell I

frånerfarenheter1960 1992teknikutvecklingenKonsekvenser av -
MTU-studien

Kostnader iKostnaderKostnader iFunk-Tillstånd
HSV kommunentotalt itypfallettionellt

resultat

ökadeofor-ofor-bättreSchizofreni
ändratändrat

mycketökadeökademycketFullgånget barn
minskadebättremed

syrebrist

minskadeökade någotmycketofull-Måttligt
ökadebättregänget barn

mycketmycketmycketmycketofull-Mycket
ökadeökade ökadebättrebarngänget

minskademinskade ökademycketGrå starr
bättre

minskadeökadeökademycketDiabetesretino-
bättrepati

oför-någotnågotnågotGrön starr
ändradeökademinskadebättre

minskademycket någotmycketHöftfraktur
minskademinskadebättre

minskadeökadeökademycketUtsliten höft
bättre

minskademinskademinskademycketUnderbens-
bättrefraktur

minskademinskade minskadebättreMagsår

minskademinskadeoför- någotGallsten
minskadeändrat

lVid i kommunensjukvården ochkostnader totalt ibedömning av
i sjukdomens förekomst.förändringarhar beaktats även
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Tillstånd Funk- Kostnader i Kostnader Kostnader i
HSV 1tionellt typfallet totalt i kommunen

resultat

Angina mycket ökadezpectoris mycket mycket
bättre ökade ökade

3 mycketKlaffel minskade minskade ökade
bättre

Uremi mycket mycket mycket mycket
bättre ökade ökade ökade

Hjärtinfarkt mycket ökade ökade ökade
bättre

Kronisk något bättre ökade mycket oför-
ledgångs- ökade ändrat
reumatism

bättreDiabetes oför- oför- ökade
ändrat ändrat

Lung mycket mycket mycket mycket
insufliciens bättre ökade ökade ökade

bättreBröstkönel- oför- ökade oför-
ändrat ändratcancer

Lung- oför- ökade ökade ökade
ändratcancer

otör-Prostata- något ökade ökade
ändrat ökadecancer

Äggstocks- oför- oför- ofor- oför-
ändrat ändrat ändrat ändratcancer

Livmoderhals- bättre minskade ökade oför-
ändradecancer

Akut barn- mycket mycket mycket ökade
leukemi bättre ökade ökade

Akut bättre mycket mycket ökadevuxen-
leukemi ökade ökade

Vid bedömning kostnader totalt i sjukvården ioch kommunen har beaktatsav
förändringar i sjukdomens förekomstäven

7 Livstidsförlängning hos gamla bedömes medföra ökade kommunala kostnader.
3 Operation klatTel kostar 100 000 kronor. Behandlingsresultaten mycketav ca
goda och minskar antagligen kostnadema i sjukvården. Eñersom allt äldre opere-

förbättradmed överlevnadrats medför det antagligen ökade kostnader i äldre-
värden.
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Kompletterande finansieringskällor
privata forsäkringsalternativsamt

Av HSUs sekretariat Christina Kärvinge och Lena Barrbrink på
basis försäkringstekniskt underlag från Tom Sunessonav

Inledning

denna bilagaI översikt några fmansieringskällorgörs överen som
skulle kunna komplement till dagens skattefmansiering.utgöra
Gemensamt för de alternativ redovisas de utgår frånär attsom
tankegången inte låta eller områdenär attsom ny grupper som- -

sjukvårdskostnader direkt bidra till finansieringengenererar av
sjukvården. De alternativ till diskussion trafikförsäk-tas ärsom upp

och arbetsskadeförsäkringen. Liknanderingen kanresonemang
naturligtvis också föras på andra områden har betydelse försom
sjukvårdskosmadema, tobak, alkohol och miljö. Vidare redovisast.ex.
översiktligt kompletterande fmansieringsväg förts framen annan som
i den allmänna debatten under tid nämligen frågan attsenare om-
införa någon form obligatorisk äldreomsorgsftärsäkring.av

Med ökad resursknapphet kan utvecklingen privatfmansieraden av
vård- och komma Iden andra delen dennaatt accentueras.omsorg av
bilaga försöker därför belysa den nuvarande omfattningenäven och
möjliga utvecklingsvägar del gäller sjukvårdsförsäkringarnär privata
liksom äldreomsorgsförsäkringar och andraprivata privatfinansie-
rade lösningar äldreomsorgen. Redogörelseninom försökär ett att
beskriva marknad kan komma uppstå, politiskaatten oavsettsom
beslut, människor inte f°ar sina behov tillgodosedda inom dagensom
offentliga hälso- och sjukvårdssystem.

Vi vill understryka redovisningen i denna bilaga översiktlig ochatt är
bör betraktas skiss.närmast Dessa frågor ligger också utanförsom en

kommitténs uppdrag.
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fmansieringskällorKompletterandeA.

Trañkförsäkiingen

trafrkförsäkringenersättning fråntrafikskadelagen betalas i dagEnligt
obligatorisk för allaFörsäkringen i princippersonskada.vid bl.a. är

skallprincipen ersättningbyggermotorfordon. Trañkskadelagen att
vållande till olyckan ellernågonbetalas ut oavsett om anses

inkomstförluster,kompensation förpersonskadaErsättning för ger
och värk, lyteideell skada svedaoch ideell skada. Medkostnader avses
Trafrkförsäk-olägenheter i övrigt.stadigvarandeeller samtannat men

sjukvård,enskildes utgifter, förkompensation för denringen t.ex.ger
samhällets vårdkostnader.inte förmen

harför trafikförsäkringenutvidgat kostnadsansvarFörslag ettom
trafrkskade-i samband medi olika sammanhang. Redandiskuterats

riksdagenväcktes motion ii mitten 1970-taletlagens införande enav
ochför sjukvårds-trañkförsäkringen också skulleatt svaraom

avslogs dock riksdagen.socialförsäkringskostnader. Motionen av

sjukvårdskost-trafilçförsäkrin förDanmark och FinlandI svarar gen
nader

skäl erinrasammanhanget kan det finnasI att systematt somom
sjukvårdskostnadertrañlcforsälcringen bär del deinnebär att somen av

trafrkskador finns i våra nordiska grannländer.orsakas av
skyldighettrañkförsäkringen har försäkringsbolagenden danskaI att

tillpremien. Avgiften skall betalas inavgift på 50ut procentta en av
invalidi-och kompensera kostnader för sjukvård ochstaten statens

skadas i trafiken. Ursprungligentetspension till personer som var
betala sjukvårdentanken försäkringsbolagen skulle attatt genom

ansågssjukhusen fakturerade försäkringsbolagen. sådan ordningEn
emellertid administrativt krånglig och infördes därför inte.

vid sidan allmän försäkringsskatt på 18FinlandI procenttas om en-
plåsterskatten.särskild skatt trañkforsäkringen, den s.k. Denuten-

täckauppgår till försäkringspremien och avsedd10 är attprocent av
för sjukvård trafikskadade.samhällets kostnader av

ersättningfinska trafikförsäkringen vidare primärt ansvarig förDen är
får någoninkomstförluster. innebär den skadade inteför Det att

socialförsäkringen inkomstförluster uppkommer tillersättning från om
trafrkskada.följd av en

Finland har dessutom skyldighetTrañkförsäkringsbolagen i atten
trafikskadade. Kostnader för rehabilitering inom ochrehabilitera öppen
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sluten vård skall rehabiliteringen arbets- ellerersättas funk-om avser
tionsfönnågan. Rehabiliteringsverksamheten hanteras bransch-ettav

Försäkringsbranschens rehabiliteringscentral FCR,gemensamt organ,
betjänar skadats i arbetetäven eller insjuknat isom personer som

arbetssjukdomar. FCR har inga rehabiliteringsinstitut köperutanegna
olika tjänster beroende på den skadelidandes behov, varför FCR

kan beskrivas sambandscentral.närmast som en

Försäkringsförbundets förslag utvidgat kostnadsansvar förettom
trafi/çförsäkringen Sverigei

Frågan utvidgat kostnadsansvar för trafkförsäkringen harett ocksåom
på förts fram i den svenska diskussionen. Bl.a. harnytt Försäk-
ringsförbundet samarbetsorgan för de privata försäkringsbolagenett-

våren 1996 överlämnat förslag till Finansdepartementet hurett om-
trafikförsäkiingen skulle kunna för de kostnaderta störreett ansvar

uppkommer i och med trañkskada. Förslaget har många likhetersom en
med det finska förutom det inte innehåller någon plåster-systemet, att
skatt.

Den grundläggande principen i Försäkringsförbundets förslag är att
den har kostnadsansvar också skall ha styrmöjligheter och kunnasom
besluta åtgärder. detI sammanhanget det viktigt den harärom att som
kostnadsansvar också har kompetens.

Åtgärder inom den akuta sjukvården för trafikskadade bestäms av
läkare och sjukvårdspersonal eftersom det de harärannan som
kompetens. Förbundet därför det rimligt sjukvårds-äratt attanser
huvudmännen också för de trañkskadades sjukvårdskostnader,svarar

egenavgifter för sjukvård,utöver läkemedel, sjukresor Försäk-m.m.
ringsförbundet bedömningen kontrollproblemgör skulleatt stora
uppstå försäkringsbolagen skulle ha kostnadsansvaret för vården.om

skulleDet i sin få till följd de administrativa kostnadernatur föratt
försäkringen skulle öka kraftigt.

Det förslag Försäkringsförbundet förespråkar är primärtettsom
för inkomstförluster för yrkeslivs/arbetslivsinrilctadsamtansvar

rehabilitering till följd trafikskada. I dag inkomstförlusterersättsav
huvudsakligen socialförsäkringen. Trafikförsäkringen endastav svarar
för utfyllnad så den drabbade får full kompensationenatt fören
inkomstbortfall. Ansvaret för rehabilitering skulle omfatta både
genomförande och kostnader. Den vinst försäkringsbranschensom
detta sig uppnå kortaresätt handläggningstider,är eftersomanser man
inte skulle behöva avvakta försäkringskassans beslut samtidigt som
kostnaderna bedöms kunna bli lägre med samordnat påett ettansvar
ställe.
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förbundetsberäknas medtrafikförsäkringenförKostnadsökningen
Trafikförsälcrings-år.miljarder kronoruppgå till cirka 2,4förslag per

förslagethöjas med cirka 50skulle behövapremierna procent om
genomförs.

TlåsterskatW

förslagFörsäkringsförbundetsalternativ tilladministrativt enkeltEtt
finskenligttrafikförsäkringspremienplåsterskatts.k.är ta utatt en

kostnader frånöverföringavgiftmodell. sådanoch dansk Ett avger en
kostnadema. Denriskkollektiv orsakartill detbefolkningenhela som

försäkringstagarnaplåsterskatt innebär förkostnadsökning som en
sjukvårdskostnader församhälletsdelgivetvis på hurberor stor av

sammanhanget kanförsäkringen.skall bäras Itrafikolycksfallen avsom
alternativberäknatTrafikförsälcringsrådet har att ettnämnas att som

sjukvårdskostnader förför direktatrafikförsäkringeninnebär att svarar
miljarder kronor.kostnad på minst 4skulletrañkskadade motsvara en

trafikförsäkringspremieskulle innebära dagensförändringsådanEn att
försäkringstagare.det flertaletfördubblas för stora

några incita-bl.a. den intemed plåsterskattNackdelen är att geren
skadeförebyggande arbete. Försäkrings-ochkostnadskontrollförment

sinaegentlig möjlighet påverkaheller någonhar inte atttagarna
försäkringspremienheller sänka sinaoch kan därmed intekostnader

från trafiksäkerhets-bihnodell säkrarevälja ärattt.ex. somengenom
Försäkringsförbundetalternativdetsynpunkt Iän somen annan.

intefrån socialförsäkringen ochvisserligen kostnaderförordar överförs
fördet borde möjligttill försäkringstagama,från sjukvården men vara

på så uppstår inomomfördela det överskottsamhället sättatt som
försjukvården får del dessasocialförsäkringssektom så att av resurser

trafikskador.sjukvårdskostnader orsakastäckaatt avsom
deandel i dagtrafikförsäkringen skall bäraOm större än aven

innebär det,på trafikskadororsakas samhället grundkostnader avsom
trafikförsäkringspremiemavilken metod används, attoavsett som

pålagahöjas relativt kraftigt. Det kan ytterligarekommer att ses som en
och sjukvården på dettateoretiskt skulle hälso-för bilägama. Rent sätt

tillskulle kunna bidrafå icke obetydligt resurstillskottkunna ett som
å andra sidanñnansieringsproblemet inom sektom. Detta måstelösaatt

ochsamhällsintressen, framför allt närings-andra vitalavägas mot
sysselsättningspolitiska.
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Arbetsskadeförsäkringen

lagbundna regelverket ersättning vid arbetsskada och vadDet om som
betrakta arbetsskada finner i lagen arbetsskadeför-är att som man om

finns kollektivavtalsområdet försäkringsäkring, LAF. Därutöver en
trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Bådavid arbetsskada,

påslagfinansieras via arbetsgivaravgifter påförsäkringarna som
lönesumman.

teoretiskt möjligt låta arbetsskadoma bära delDet är störreatt en av
förutsättningsjukvårdskostnadema via arbetsgivaravgifter. En torde i

arbetsolycksfall ochså fall uppdelning mellan arbets-görsattvara en
orsakssamband mellan skador ochsjukdomar, för lättare definieraatt

kostnader.
defmierbara skador,Arbetsolycksfallen risksynpunkt klartär ur

på arbetsplatsen eller i direkt samband medeftersom de inträffar
borde således möjligt relativt enkelt vilkaarbetet. Det avgöraattvara

arbetsolycksfall.sjukvårdskostnader har samband med ettsom
betydligt komplexa, eftersom det kanArbetssjukdomar är t.ex.mer

svårt i vilken mån sjukdomen arbetsrelaterad. Därföravgöra ärattvara
från härledas direktkan inte heller kostnaderna alltid början till

arbetsskadan. Bedömningen dessa skador försvåras långaav av
exponeringstider dvs. pågående skadlig inverkan först efter flerasom-
år och okända sjukdomsrisker. kostsam administra-Ensymtomger -
tion kan därför följa vårdkostnadema fullt skall betalasutom av
arbetsskadeförsäkringen. problem uppkommer inte i frågaDetta om
olycksfall.

Således skulle det administrativt lämpligast initialt låtaattvara
sjukvårdskosmadema för arbetsolycksfall och inte arbetssjukdomar-

bäras arbetsgivarna. skede det möjligt låtaI ärett ävenattav senare-
arbetssjukdomar bidra till finansieringen hälso- och sjukvård.av

Det finns olika tekniska och administrativa lösningar på hur sådanen
avgift skulle kunna från arbetsgivarna. genomförbarEn vägtas
skulle kunna schablonskatt, s.k. sjukvårdsskatt föratt ta utvara en en
arbetsolycksfall, sjukvårdens kostnader för arbets-motsvararsom
olycksfallen. Skatten skulle kunna påslag på arbetsgi-tas ut ettgenom
varavgiften.

Vad inte erhåller med schablonskatt incitament förärman en
skadeförebyggande arbete. kollektiv kan inom sig olika till sinEtt vara
sammansättning och i varierande grad orsaka skador och sjukvårds-
kostnader. Att klargöra samband mellan arbetsplatser och frekventa
olycksfall for så underlätta skadeförebyggande arbetesättatt är- -
viktigt arbetsmiljösynpunkt. En generell skatt inga incitament förur ger

enskilt företag bedriva skadeförebyggande arbete, eftersom detett att
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inte finns något direkt samband mellan företagets kostnader för
arbetsolycksfallen och skadomas omfattning. Om vill skapaman

skadeförebyggandeincitament för arbete kan det finnas skäl över-att
med differentierade arbetsgivaravgifter för arbets-väga ett system

olycksfallen för hela branscher eller enskilda arbetsplatser. I samman-
hanget skulle kunna låta arbetsolycksfallen behandlasövervägas att
enligt modell Försäkringsförbundet fört fram beträffandesamma som
trafikskadoma, dvs. arbetsgivarna blir primärt ansvariga föratt
inkomstbortfall för yrkes-/arbetslivsinrilctad rehabilitering vidsamt
arbetsolyckor. Olika former med selektiva skulle få tilldocksystem

branscherföljd eller företag särskilt olycksfallsdrabbadeäratt som -
aktivt förebyggande arbete löper risken få betala högretrots ett att-

eller ersättningar företag,avgifter inte drabbas i lika hög grad.än som
förändring betalningsansvaretEn för samhällskostnader orsakadeav

arbetsskador innebär också de generella selek-elleräroavsettav om-
tiva kostnadsökning för arbetsgivaren och minskat löneutrymmeen-
för arbetstagarna generellt.

Förslag innebär höjning arbetsgivaravgiftema kan ocksåsom en av
komma få negativa konsekvenser för samhällsekonomin ochatt
sysselsättningen.

obligatorisk äldreomsorgsförsäkiingEn

Under har flera debattörer fört fram tankar obligatorisksenare om en
äldreomsorgsförsäkring. Som bakgrund till förslagen anförs bl.a. att
den demografiska utvecklingen med fler äldreallt kommer sättaatt en
stark äldreomsorgen i kommunerna bit påin 2000-talet närpress en
40-talistema blir pensionärer. Tanken bakom sådan försäkring ären
bl.a. utjämna kostnader mellan friska och sjuka pensionärer ochatt
mellan pensionärer inkomstförhållanden.med olika

Avgifter till obligatorisk äldreomsorgsförsälcring kan påtas uten
olika Exempelvis kan det bestämmas viss del pensionsin-sätt. att en av
betalningarna till det allmänna pensionssystemet skall föras tillöver
kommunerna för vård och kanDet naturligt attomsorg. synas vara
pensionsavgiften inte enbart används för inkomster efteratt ge
pensionsåldem för vård och Ett alternativävenutan annatomsorg. som
har förts fram i debatten betalar obligatorisk äldre-är att man en
omsorgsavgift på pensionsinkomstema blir pensionär. Detnär man
förslaget bygger det förhållandet morgondagens pensionäreratt
kommer ha betydligt högre pensioner dagens, samtidigtatt än som
pensionsinkomstema kommer relativt ojämnt fördelade.att vara
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går således hitta olika tekniska lösningar på hur avgifterna förDet att
obligatorisk äldreomsorgsförsäkring skall kunna in. viktigEntasen

förutsättning för äldreomsorgsavgiñ skall kunna få hosatt acceptansen
kan kan trovärdigtmedborgarna det görasantas att attvara pengarna

behov kommunernas vård ochanvänds för tillgodose inomatt omsorg.
också med konstmk-ligger de principiella problemen dennaHär ett av

Frågan nämligen hur medel i form avgiftertion. deär tassom av
återföras till äldreomsorgen. rimliga lösningenskall kunna Den mest

avgifterna återförs i form särskilttorde inkomsternaatt ettvara av av
statsbidraget. Riktadestatsbidrag alternativt inordnas i det generella

strider principerna bakom det statsbidragssystemetstatsbidrag mot nya
själva skall få prioriteringar-eftersom avsikten kommunernaär göraatt

mellan olika utgiftsornråden. Av skäl kan inte läggastatenna samma
skall förfast regler för hur kommunerna avsättastora ettresurser som

visst utgiftsområde.

"Äldreomsorgskonto "

lösning på detta problem skulle kunna bygga påEn att systemetvara
obligatoriskt sparande baserat på inkomstrelaterad avgiftett en som

på "äldreomsorgskonto" eller privatfonderas särskilt i allmän regiett
jmf. premiereservdelen på % inom det reformerade pensionssyste-2
met. Förslaget enskildebygger på den del sitt löne-avsätteratt en av
eller pensionsuttymme individuellt äldreomsorgskonto skallett som
användas för avgifter för äldreomsorg sådana behov uppkommer.när

frågaEn i sammanhanget från vilken tidpunkt sådant obligato-är ett
riskt sparande skulle börja. Ett förslag förts fram i diskussionensom

sparandet kan årsbörja vid 50-55 ålder, dvs. från tidpunkt dåär att en
flertalet inte längre har barn försörja. Avgiftema för äldreomsorgenatt

kommunernai kan i dag inkomstrelaterade, dvs. itas utsom vara
förhållande till bärkraft i syfte utjämna för inkomstskillnader.att

Systemet skulle också kunna utformas så det möjligt för denäratt
enskilde del de medel fonderats "äldreomsorgs-att ta ut en av som
kontot" inte utnyttjat det för äldreomsorg, bl.a. för skapaattom man
incitament motverkar "överutnyttjar" den service ochattsom man
omvårdnad äldreomsorgen kan erbjuda.som

Det kan konstateras tanken obligatorisk äldreomsorgs-att en
försäkring har fördelar från fördelningspolitiska utgångspunkter
eftersom den bygger på obligatoriska avgifter efter betal-tas utsom
ningsförrnåga och fördelas efter behov. Svårighetema ligger framför

i hittaallt lösningar återför till pensionärskollektivetatt som resurserna
i form vård och äldreomsorgskonto skulle möjligenEttav omsorg.
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kunna bidra till lösa det problemet. tekniska svårigheternaDe medatt
utforma sådant kan emellertid betydande.ett systematt vara

Ökad privat finansieringB.

tilltagande resursknappheten inom hälso- och sjukvårdenDen kan
komma påverka utvecklingen privat finansierad vård ochatt av omsorg
liksom marknaden för privata tilläggsförsälcringar. Det har alltid
förekommit i synnerligen begränsad utsträckningän attom- -
människor har sig till privatpraktiserande läkare utanför detvänt
offentligt finansierade situation med bristande tillgäng-Isystemet. en
lighet kan den läkarbesök förväntas öka något, bl.a. medtypen av
hänsyn till merkostnaden patientenför för besök hos specialistlä-att ett
kare inte kommer uppgå till hundralappar med deänatt ettmer par
patientavgifter många landsting i dag tillämpar. Vidare kansom man
förvänta sig det kommer ske ökning privatfrnansieradeatt att en av
operationer, dvs. människor har råd och möjlighet i ökadatt som
utsträckning själva bekostar privat operation i stället för iväntaatten
månader eller år motsvarande åtgärd i den offentligt finansierade
sjukvården. iDet praktiken vad inträffade operationsköer-närvar som

i slutet 1980-talet och resultat detta detväxte växteettna av som av
privata operationsklinikerfram bl.a. på kataraktområdet. En annan

företeelse hade sin igrund tillgänglighetsproblemen inom vårdensom
framväxten privata sjukvårdsförsäkringar.var av

Privata sjukvårdsförsäkringar

Privata sjukvårdsförsäkringar började säljas i mitten l980-talet.av
Bakom försäkringarna låg behovet försäkringsskydd förett attav
eliminera risken för omfattande frånvaro grund sjukdom ellerav
olycksfall. Försäkringar erbjuder ekonomiskt skydd för inkomst-som
förluster och kostnadsersättningar vid sjukavbrott hade funnits sedan
tidigare, ingen erbjudit tillgång till vård. Marknaden förmen som
nuvarande sjukvårdsförsäkringar således beroende hur välär av
landstingen uppfyller sina sjukvårdsåligganden, med avseende på
tillgänglighet och service.

Målgrupper för dagens sjukvårdsförsäkringar i första handär egen-
och småföretagare nyckelpersoner i företag. Därutöver finns detsamt
sjukvårdsförsäkringar vänder sig till anställda anslutna tillärsom som
vissa företagshälsovårdscentraler. Sådana sjukvårdsförsäkringar teck-
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och har begränsatanställdaarbetsgivare för ettavgruppernas av
sjukvårdsförsälcringar.privata"vanliga"jämförelse medinnehåll i

sjukvårdsförsälcring-tecknaprivatpersonermöjligt förDet attär även
målgrupp.denna Enmarknadsföring sker intenågon motstörrear, men

sjukvårdsförsäk-också privatpersonererbjuderförsäkringsbolagdel en
för-sjukvård,hälso- ochpatientavgiñema förring ersätter mensom

Tillväxtmöjlig-vård.med erhållahjälpinte någonsäkringen attger
nivåerna påberoendenaturligtvisförsäkringarsådanaförheterna är av

begränsade försäk-högkostnadsskyddet. Depatientavgiftema och mer
här.beskrivs interingarna närmare

till cirka 40 000uppgår idagsjukvårdsförsälcringarprivata st.Antalet
utvecklingenharinledande årenunder desnabb tillväxtEfter numeraen
sjukvårdsförsälcring-försäkringsbolag säljerflestaDe störreavstannat.

del mellanpremierna skiljerutfonnningenVillkoren, samt enar.
bolagen.

Åldersintervallet mellanförsäkring liggerkan tecknaför när enman
varierar,Premientill år.gäller oftast längst 70Försäkringenår.16-65

mellani intervalletoch liggerförsäkrades ålder,på denberoendebl.a.
år.kronoroch 000cirka 500 143 per

sjukdomaromfattatecknas för ellerkan intesjukvårdsförsälcringEn
Försäkringenhälsoprövning krävs.varförvid tecknandet,finns ensom
inskränkningmedinskränkningar,prövningenkan efter utanges

Även kanuppskoveller avslås.förhöjd premieklausul, med ges,
kanviss tid varefteravvaktarinnebärvilket att personenenman

och sökaåterkomma nytt.
angivnagäller för vissaförsäkringen inteklausulMed attmenas

sjukdom ämnes-metaboliskmeddiagnoser. Om t.ex enen person
sådan eventuelltförsäkring kanomsättningsrubbning ansöker om en

beror påkostnader och hjälpomfattadå intekommer att somges men
metaboliska sjukdomen.den

läkar-Vid behovservicefunktion.knutetTill försäkringen är aven
central, hjälperförsäkradedensjukvård kontaktareller somenannan

behandling i före-ochför vårdordna lämplig tid och platstill samtatt
ligger inomtjänsterVäntetidema för dessafall operation.kommande

erbjudsVårdenbesöket.från det förstatill veckor, räknatdag ett paren
inte dennasjukhusvård omfattasAkutolika privata vårdgivare.hos av

akutvårdskapacitetpånågon bristservicefunktion, bl.a. beroende att
dessutomskullesjukvården idag. Detföreligger inomknappast vara

sjukvårdspolitiskahälso- ochinom nuvarandeintill omöjligtnäst att
sjukhus-akutaoffentligaalternativ till denbygga privatettsystem upp

vården.
kostna-försäkringstagarensersättning förFörsäkringen betalar även

läkemedel och sjukresor.sjukvård, hjälpmedel,läkar- ochder för
försäkringar.förekomma i vissaErsättningstak kan
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Försäkringsavtalet löper år i Premier och villkor kan såledesett taget.
förändras årsvis. Försäkringama har vanligtvis ansvarstid på två tillen

år, under vilken tid försäkringsbolaget vidtre sjukdom/skadaen
för alla kostnader i enlighet med försäkringens omfattning.ansvarar

betyderDet ersättning vanligtvis inte kan betalas längreatt två tillän
for viss skada/sjukdom. Efter dettre ansvarstiden löpt iatten ut ett

skadeärende kan försäkringen förnyas, eventuellt med klausul under
viss tid.

försäkringsvillkorenI ingår vanligtvis allmänna undantag för
behandlingar inte till ersättning, hälsokontroller,rätt t.ex.som ger som
fertilitetsundersökningar, graviditet eller komplikationer vid graviditet.

Privata sjukvårdsförsäkrin framtidenigar

Framväxten privata tilläggsforsäkringar för sjukvård har således sinav
grund i bristande tillgänglighet inom den offentliga hälso- och
sjukvården. Det åstundade snabbt omhändertagande videttman var
sjukdom. Marknaden för privata sjukvårdsförsälcringar ocksåväxte
snabbt i slutet 1980-talet, har sedan dess i varitstort settav men
konstant. Detta kan spegling de åtgärdersägas vidtogsvara en av som
for effektivisera och öka tillgängligheten inom denatt offentliga vården
under tidsperiod, bl.a. införandet vårdgarantin. Densamma genom av
slutsats kan dras marknaden för privata sjukvårdsförsälcring-är attsom

känslig för signaler hur den offentligaär vården fimgerar.ar om
sjukvårdenNär står inför påfrestningar, andrastora ännu om av

orsaker i slutet 1980-talet, detän troligt inga andra åtgärderärav om-
vidtas efterfrågan privata tilläggsförsäkringaratt komplementsom-
till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården återigen ökar och
också kan delvis inriktning. Vid hårdare framtidaen annan en
prioritering och styrning vården kan patienterna i utsträckningstörreav

i dag komma efterfråga, inteän bara tillgänglighet,att också vårdutan
på nivå de bedömer acceptabel. Om det exempelvisen som vara
föreligger osäkerhet tillgången till vård eller behandlingvissen om en
inom den offentliga vården det tänkbart eller troligtär resursstarkaatt
patientgrupper kommer vilja försäkra sig vårdkvalitetatt utöverom en
vad den offentliga sjukvården kan erbjuda.

Sådana tilläggsforsälcringar for sjukvård kan komma vända sig tillatt
enskilda individer eller till olika människor. Nya intressentergrupper av
kan komma efterfråga försäkringama,att fackföreningart.ex som
önskar teckna försäkringar för sina medlemmar. Här kan jämförelseen

med tandvårdsförsäkringengöras till vilken de offentliga subven-
Åtminstonetionema har minskat kraftigt de åren. fackför-senaste ett

bund utreder för närvarande de kan erbjuda sina medlemmarom en
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köperföretagkanintressegruppertandvårdsförsälcring. Andra somvara
innehåll ochkan tillförsäkringarSådanaanställda.sinavård för

försäkringen.efterfrågarspegla just denomfattning somgrupp
sjukvårds-fåkommertilläggsforsälcringarbetydelse privataVilken att

sådanaomfattandeberoende på hurkommerpolitiskt att vara
försäkringsbolagreplierar dedagIförsäkringar kommer att somvara.

sjukvårdsproducen-privatatiotalområdetsig störreettengagerat
produktionskapacitetdenExpansionsmöjlighetema begränsaster. av

försäkringsexperterhar. Desjukvårdsproducenterdessa somsom
produktionskapacitetmed dagensbedömningenkonsulterat attgör

cirkaproducenterprivatahanterasvolym kandenligger avsom
privataantaletDärefter krävsförsäkringstagare.300 000000250 att-

sjuk-offentligt finansieradedeblir fler ellersjukvårdsproducenter att
försäkrings-tillsälja sina tjänstermöjlighetvårdsproducentema attges

utomlands.förekommernågotbolagen, som
behov tillgodoseddafå sinafarhågor för intehysermänniskorOm att

kombination med viioch sjukvårdenoffentliga hälso-inom den att-
för sjukvårdbetalningsviljamänniskor harerfarenhet storattvet enav

nivå medmarknaden kommertroligtintedet stannaattär att en-
på privataefterfråganFinns detförsäkringar.cirka 000300 en

säkerhetockså medkommer detsjukvårdsförsäkringar så största att
säljer sinvårdproducenterprivatamarknad förväxandefinnas somen

sjukvårdsföretagsådanaförsäkringsbolagen. Framväxtentilltjänster av
sjuk-sjuksköterskor ochläkare,mångaocksåunderlättas att armanav

offentliga sjukvårdendennedskärningarvårdspersonal med de som-
benägnaoch kan tänkasosäkra anställningarharstår inför attvara-

ha intressekan också tänkasanställning. Landstingenprivatsöka attav
för slippaförsäkringsgivaresjukvårdstj till privatasälja attänster
personal.fast anställd Detochsin kapacitetminska säga uppegen

sjukvårdsförsäkringarpåefterfrågan privatasåledes denbetyder att
kommaockså skulle kunnauppstå framöverkan komma attattsom

tillgodoses.
marknad för privataproblemen medsjukvårdspolitiskaDe storen

i allasjukvård flera. Inomtilläggsförsälqingar för är stort sett typer av
hälsoprövningar förförekommerpersonförsälcringarprivata att

försäkringsbolagen. innebärrisktagande för Detalltförundvika stortett
inte har möjlighetallvarliga sjukdomarmänniskor medi praktiken att

villkorfall inte påförsäkringar, i allateckna privataatt somsamma
försäkringaranledningfinns inteandra. Det utanatt tro att

kan dock blierbjudas i framtiden. Detkommerhälsoprövningar att
hälsoprövningar det blirförenkladefråga stora grupper somomom

antal individer.mellanrisken kan då utjförsäkrar sig ämnas ett stort-
försäkrings-inte med privataerhålls såledesvård lika villkorNågon

lösningar.



Bilaga448 7 SOU 1996:163

Sverige har lång tradition med solidariskt finansierad hälso- ochen en
sjukvård baseras på det behoven vilka vårdbehoväratt avgörsom som

skall tillgodoses. Mot den bakgrunden kommer många människorsom
uppleva det stötande de i kraft god ekonomiatt ellerattsom om som -

frarnsyntliet valt teckna privata sjukvårdsförsäkringar snabbare fåratt-
tillgång till vård de har dålig ekonomi ellerän inte likaärsom -
framsynta. finnsDet anledning det kommer uppfattasatt tro att att som
minst lika stötande de privat försäkrade erbjuds andra behandlings-om
möjligheter de inte har eller får tecknaän privata sjukvårds-som - -
försäkringar.

Privata äldreomsorgsförsäkringar och andra
privatfinansierade lösningar inom äldreomsorgen

När det gäller äldreomsorgen finns det i dag inte någon motsvarighet
till de privata sjukvårdsförsälcringama. Däremot finns ålderspensions-
försäkringar, innebär sparande till pensionen under denettsom
yrkesverksamma åldern. försäkringarnaDe börjar vanligtvis betalas ut
från 65-års ålder.

Frågan det kan komma uppstå privata försäkringar och/ellerattom
andra privatfmansierade lösningar inom äldreomsorgen i likhetär -
med vad gäller för sjukvården beroende hur väl kommunernasom av-
kan medborgarnas krav och förväntningar på vårdmot ochsvara upp

Under tid har det också märkts ökat intresse frånettomsorg. senare
bl.a. försäkringsbolagen för utveckla olika "välfärdsprodukter".att

Privatfinansierade lösningar inom äldreomsorgen kan bl.a. komma att
utvecklas på följande sätt.

Enligt vad har inhämtat det knappast troligt försäkringsbola-är att
har något intresse utfonna försäkringar enbart sikteattgen av tarsom

på försäkra den enskildes kostnader för vårdatt och Privataomsorg.
försäkringslösningar utgår nämligen i regel ifrån tanken att man
försäkrar sig för risken något oförutsett möjligt inträffar,att texmen
brand i fastighet, olycksfall eller för tidigt dödsfall och de kostnaderen
och materiella förluster det medför. I äldreomsorgen finns i sig ingen
försäkringsbar risk; bli gammal och behöva vård kanatt ses som en
naturlig del livet.av

En möjlig utveckling i stället försäkringsbolagenär erbjuderatt
försäkringar kombinerar någon form sparande med försäk-som av en
ring. Sådana försäkringar kan tänkas utfonnas på olika Ettsätt.
alternativ pensionssparande förutomär pensionett tillgång tillsom ger
specifik vård och vid behov. Ett alternativ friareannat äromsorg en
sparform pensionsforsäkring pensionsförsäkringarän omgärda-ären -
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de med rad bestämmelser i kombination med försäkringen en som-
utbetalas får någon allvarligare sjukdom. dettaI fall kanom en person

engångsbelopp utbetalas kan användas bl.a.ett till vård ochsom
Den försäkringar vanliga på många håll itypen är världen,omsorg. av

bl.a. i Sydostasien. Olika kombinationer nämnda modeller kan ocksåav
komma utvecklas.att

Det möjligt olika alternativ förär även tillgodose äldres vård-att att
och omsorgsbehov utvecklas andra aktörer försäkringsbolagen.änav
I dag finns redan olika former privata kollektivboenden för äldre.av
Dessa kan komma byggas med sparande till äldrebo-att ut t.ex. ett ett
ende erbjuder högre grad vård och idag.änsom en av omsorg

Avgörande för det skall möjligt bygga sparfonnattom vara upp en
tillgång till vård ochäven de erbjuderär attsom ger ettomsorg som

sådant sparande också kan bygga för klara åtagandet.attupp resurser
Den vård och i första hand torde bli aktuell för privataomsorg som
lösningar kan likna den idag erhålls kommunernasantas som genom
försorg på servicehus. En uppbyggnad privat sjukhemsvårds-av en
struktur mycket kostsam och sig i dagslägetär mindre troligter som om

inte får tillgång till offentliga subventioner, liknande det.ex.man som
friskoloma erhåller inom skolsektom.
Försäkringsaltemativ erbjuder engångsutbetalning vid allvar-som en

lig sjukdom kan användas för betala för vård och iattsom omsorg
privat regi naturligtvis lättare åstadkomma.är Förutsättningen föratt

sådan försäkring skall fungeraatt dock självfallet det finnsären att
tillgång till privata vård- och omsorgsaltemativ. På motsvarande sätt

inom landstingens hälso- och sjukvård det inte osannolikärsom en
utveckling det kan fram privatatt växa änstemarknad inom vård-en
och omsorgssektom. Denna privata marknad skulle åtminstone delvis
kunna komma blivande arbetsmarknadatt utgöra för den personalen

i första hand kvinnor förlorar sina jobb den kommunalanärsom- -
handikapp- och äldreomsorgen skärs ned i enlighet med gällande
kommunala planer.

Den slutsats kan dras formerär privatfinansieradeattsom nya av
lösningar inom äldreomsorgen i första hand torde tillkomma detnär
gäller service och "lättare" omvårdnad. Den omvårdnadsintensivamer
och kostnadskrävande äldreomsorg i dag kommunalasom ges
sjukhem och liknande institutioner torde i fortsättningen i alltäven
väsentligt faller kommunerna.ettvara ansvar som

Omfattningen denna privata tjänstemarknad kommerav att vara
beroende hur säkra respektive osäkra morgondagens pensionärerav är

samhällets förmåga tillforsäkra dem godatt och serviceom näromsorg
de blir gamla. Om den osäkerheten tillräckligtär finns det skälstor att

icke obetydligt antal människoranta att ett i förvärvsarbetande åldrar
bereddaär del dagensavsätta konsumtionsutrymmeatt förav en av
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pensionssparandetprivatagäller detdetUtvecklingenframtiden. när
År hade cirkaorealistisk. 1980utvecklingen intedentalar för äratt

pensionsförsäkring. Dennaprivatnågon formsvenskar300 000 av
miljoner.tillökat 2,3andel har år 1996

påbl.a. den,utvecklingenskisseradedenmed ärDilemmat att
kommasjukvârdsförsäkringar, kanprivataformotsvarande attsätt som

gradoch i högrejämlikhetssynpunktOacceptabel ännuframstå ursom -
gamlauppfattningenallmännamed deni konfliktkommerden attatt

betalningsför-oberoendevård ochtillmänniskor har rätt avomsorg
framsynthet.ochmåga
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