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Disposition 
• Den demografiska utvecklingen har konsekvenser 

för framtida efterfrågan på äldrevård och omsorg. 
• Hur säkra är befolkningsprognoser? 
• Vilken roll spelar utbildningsnivå (eller populationens 

socioekonomiska sammansättning) 
• Demens-utmaningen 
• Stor variation mellan kommunerna 
• Vad påverkar framtida behov av vård och omsorg? 
• Några ord på vägen. 
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Life Expectancy , Sweden 1841/1850-1991/2000
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Kommunernas och landstingens samlade 
kostnader för vård och omsorg till äldre 

• Beräknades till drygt 163 miljarder kronor under 
2009 (varav landstingens insatser 73 miljarder) 

• De samlade kostnaderna för äldres vård och 
omsorg i fasta priser låg på samma nivå år 2009 
som år 2002. Kostnaderna för kommunernas 
insatser minskade under denna period med 4 
procent medan landstingens beräknade kostnader 
ökade med 5 procent.  

• De totala kostnaderna för särskilt boende 
minskade med hela 14 procent, medan insatser i 
ordinärt boende ökade med 18 procent. 
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En stadig ökning av cancerfallen 
• Under 2009 rapporterades 54 600 maligna cancerfall 

till det svenska cancerregistret. Det är cirka 2000 fler 
än föregående år. En stadig ökning av cancerfallen 
har skett under de dryga femtio år som cancerregistret 
funnits.  

• Ökningen förklaras till viss del av att svenskarna blir 
äldre. Andra faktorer som påverkar är screening och 
förbättrade diagnostiska metoder. Kvinnornas andel 
av de rapporterade cancerfallen 2009 är 47 procent. 
Sannolikheten för att drabbas av elakartad cancer före 
75 års ålder är idag knappt 32 procent för män och 
drygt 27 procent för kvinnor. 
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Multisjuklighet 
• Multisjuklighet definierad antingen som fler än två 

samtidigt förekommande kroniska sjukdomar, eller som fler 
än en sjukdom tillsammans med funktionsnedsättning, blev 
prevalensen 25–26 procent.  

• Multisjuklighet, definierad som ett flertal sjukdomar som 
orsakat flera sjukhusinläggningar under ett år, svarar för 
sju procent av alla sjukhuspatienter över 75-års ålder.  

• Komplexa vårdbehov bland de allra äldsta i befolkningen 
har ökat. 

• De enda faktorer som forskare har funnit innebära ökad 
risk för multisjuklighet är: hög ålder, kvinnligt kön och låg 
utbildningsnivå 
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• I Sverige orsakades 45 procent av samtliga 
inläggningstillfällen år 2005 av multisjuklighet, 
vilket motsvarade 19 procent av totalkostnaden för 
alla sjukhuspatienter (SOU 2010:48).  

• Samband mellan multisjuklighet och 
funktionsnedsättning medför ett omfattande behov 
av både medicinsk vård och omsorg med 
kontinuerligt samarbete mellan specialiteter, 
liksom samarbete över yrkesmässiga och 
organisatoriska gränser.  

• En speciell utmaning för vårdsystem som 
traditionellt är uppdelade efter disciplin och 
administreras av olika myndigheter.  
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Men, hälso- och sjukvården…  
• Det finns inga belägg för att det finns ett 

samband mellan andelen äldre i ett land och 
landets kostnader för hälso- och sjukvården. 

• Många olika studier har under de senaste åren 
visat att den viktiga frågan när det gäller hälso- 
och sjukvårdskostnaderna inte är hur gammal 
man är utan snarare hur många år man har kvar 
att leva (Batljan och Lagergren 2004)   

• Men, insatser inom hälso- och sjukvården kan 
leda till att funktionsförmågan förbättras och 
därmed lägre resursanspråk på äldreomsorg.  
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Antalet äldre i särskilt boende har 
minskat 

• Drygt 18 procent av befolkningen som är 65 år och äldre, 
motsvarande cirka 300 000 personer (uppskattningsvis 
hade ca 57 000 av dessa enbart trygghetslarm, 
matdistribution eller snöröjning), hade 2009 beviljats en 
hemtjänstinsats i ordinärt boende eller en plats i 
permanent särskilt boende. 

• Under perioden 2002–2009 minskade antalet personer i 
permanent särskilt boende med drygt 20 000 personer till 
ca 94 000.  

• Under åren 2002–2006 skedde en blygsam ökning av 
andelen äldre personer som får någon typ av 
hemtjänstinsats, men 2007–2009 var andelen relativt 
oförändrad. Antalet låg uppskattningsvis på ca 148 000. 



USA: Changes in the prevalence of 
chronic disability 

Table 1. 
Percentage of disability group estimates, NLTCS 1982–2004/2005 

1982 1984 1989 1994 1999 2004/2005 

Nondisable
d 73.5 73.8 75.2 76.8 78.8 81.0 

IADL only 5.7 6.0 4.5 4.4 3.3 2.4 

One or two 
ADL 6.8 6.9 6.6 6.1 6.3 5.6 

Three or 
four 
ADL 2.9 3.0 3.7 3.4 3.7 3.8 

Five or six 
ADL 3.5 3.3 3.1 2.9 3.0 3.2 

Institution 7.5 7.0 6.9 6.3 4.9 4.0 

Per annum 
declines
, % 0.6 1.1 1.3 1.8 2.2 

From: 

             

       

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1635981/
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Demens-utmaningen 
• Av ca 94 000 platserna i särskilt boende 2008 var 

cirka 26 000 platser avsedda för personer med 
demenssjukdom. 

•  Antalet platser i särskilt boende för personer med 
demenssjukdom har ökat med cirka 2 500 från 23 
500 år 2002, samtidigt som det totala antalet 
platser i särskilt boende minskat från 115 700 till 
94 200. 

• Bemanningen nattetid vid särskilda boenden för 
personer med demenssjukdom är många gånger 
otillräcklig. 



01/10/2013 

Stor variation mellan 
kommunerna 

• Väntetiderna till särskilt boende varierar kraftigt 
mellan kommunerna och är oskäligt långa i vissa 
kommuner. 

• Drygt hälften av kommunerna kan endast erbjuda 
mindre än 20 procent av personer med 
demenssjukdom plats i särskilt anpassat boende. 
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A care consumption model. 

Age,
Gender, 
Household 
composition

Education level

Demand Formal care
utilization

Needs

Resources
Supply

Health care
Technical aids and environment

Economics
Public finances

Social Networks

Informal care

Source: Batljan 2007,  partly based on Thorslund and Larsson (2002) and Smedby et al. (1977).  
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Stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika 
åldersgrupper 
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Utbildningsnivå har betydelse för dödligheten 

Educational mortality differentials, age group 70-74 
years, per 10000

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

5-
ye

ar
s 

si
m

pl
e 

m
ov

in
g 

av
er

ag
e

Men Low Men Medium Men High
Women Low Women Medium Women High



. 

Wolf D A Health Aff 2001;20:28-42 

©2001 by Project HOPE - The People-to-People Health Foundation, Inc. 
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Utbildningsnivå kan spela en viktig roll 
Development in number of older people suffering Ill-

health 2000-2035, decreasing mortality
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Utbildningsnivå kan spela en viktig roll 
• Vi visar att den prognostiserade ökningen av antalet 

äldre personer med svår ohälsa som resultat av ökat 
antal äldre personer kan dock i stor omfattning 
balanseras av förändringar i 
populationssammansättningen med ökad andel äldre 
personer med högre utbildning och lägre prevalens av 
svår ohälsa.  

• Befolkningsprognoser per kön, ålder och utbildningsnivå 
skulle kunna användas i de demografiska 
framskrivningarna av framtida behov av äldreomsorg.  

• Det behovs alternativa befolkningsprognoser för att 
någorlunda balansera de ständiga underskattningarna 
av antalet äldre som varit mer regel än undantag under 
de senaste decennierna när det gäller både de svenska 
och många andra länders befolkningsprognoser. 
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Några ord på vägen till 2020 
• Inget land i världen har en privat äldreomsorgsförsäkring. 
• En solidarisk finansiering av vård och omsorg av äldre kommer 

troligen att prioriteras av svenska folket också i framtiden. 
• Inga enkla svar 
• Perioden 2000-2015 extremt demografiskt gynnsam. 
• Amortera statsskulden och höj det offentliga sparandet. 
• Fler arbetade timmar; Bredda skattebasen. 
• Två motstridiga bilder: överbeläggningar på sjukhusen, extremt låga 

medelvårdtider och behov av mer resurser till demensvården å ena 
sidan och å andra sidan behov att utveckla incitaments och 
ersättningssystem i hälso- och sjukvården som bidrar till högre 
produktivitet.  

• Se övergränsdragningen mellan sjukvård och äldreomsorg 
• Äldreomsorgsförsäkring (specialdestinering av pengarna för att höja 

tilltron till systemet)? 
• Hitta modeller för att bredda serviceutbudet till äldre. 
• De sociala behoven? 
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TACK! 
Ilija Batljan 

 

ilija.batljan@politik.sll.se 
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