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H älso- och sjukvårdslagen (hsl 2017:30) har 
utgångspunkten att sjukvården ska sträva efter 
målet att uppnå en god hälsa för hela befolkning-
en genom de två medlen a) vård på lika villkor och 

b) prioritering av de personer som har störst bedömda behov. 
Frågan om och i vilken grad de två metoderna bidrar till ”god 
hälsa för hela befolkningen” har diskuterats mycket1-3. Vård-
analys har t ex skrivit att ”En jämlik vård kan därför ses som 
en förutsättning för att också jämna ut skillnader i utfall och 
hälsa”2. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) beskriver på sina hemsidor att det föreligger 
stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället avse-
ende t ex kön, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, etc, 
och att skillnaderna inom vissa grupper ökar. 

Ett sätt att studera de stora skillnaderna i hälsa är att analy-
sera fördelningen av sjukvårdskostnaderna ur vårdtagarnas 
perspektiv. En rapport från Socialstyrelsen 20044 visade att 3,5 
procent av befolkningen i Region Skåne konsumerade 50 pro-
cent av sjukvårdskostnaderna, medan 25 procent inte använde 
någon sjukvård alls under ett år, se figur. Liknande uppgifter 
citeras i utredningen Effektiv vård från 20165. 

Enligt Statistiska Centralbyrån uppgick de totala kostna-
derna för hälso- och sjukvård i Sverige under 2016 till 481,7 
miljarder kronor (har ökat med 91,2 miljarder, 23 %, under de 
fem åren 2011-2016). Samma år var folkmängden i Sverige ca 
10 miljoner personer. Detta motsvarar en genomsnittlig kost-
nad om 48 170 kr per person och år. Detta belopp är dock 
vilseledande, eftersom sjukvårdskostnaderna är så ojämnt för-
delade i befolkningen. Om data från Region Skåne är represen-
tativa för hela landet innebär det att 3,5 procent av 10 miljoner 
personer (350 000 personer) konsumerar halva sjukvårdskost-
naden, dvs 240,8 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 688 000 
kronor per person och år. 

En förutsättning för att kunna diskutera lämplig organisa-
tion och finansiering av sjukvården är att analysera de 350 000 
personer i befolkningen som använder hälften av de gigantiska 
resurserna. Såvitt känt har denna fråga inte analyserats i detalj. 
Några centrala frågor är: Hur ser ålders- och könsfördelningen 
ut? Vilka sjukdomar/skador med tillhörande funktionsnedsätt-
ningar och reducerad autonomi har de? Hur många är sköra 
och multisjuka äldre personer? Hur ser deras behandlings-/
vårdplaner ut? Hur har de svarat hittills på given behandling/
vård? Hur bedöms den fortsatta prognosen? Var söker de öppen 
och sluten sjukvård respektive kommunal omsorg och hur 
mycket vård/omsorg får de? 
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Sjukvårdskostnaderna och hälsan är 
extremt ojämlikt fördelade i befolkningen 

Sannolikt inkluderar gruppen personer med svåra kroniska 
somatiska och psykiska sjukdomar, tillstånd efter svåra skador 
(t ex trafikolyckor), barn med missbildningar, etc. Det finns en 
grupp personer som ofta söker akut sjukvård (”mångsökare”), 
men frågan är om och i vilken grad dessa bidrar till den skeva 
kostnadsfördelningen. 

Om vi kunde hantera dessa personers massiva vårdkonsum-
tion på ett mer ändamålsenligt sätt än idag skulle det sannolikt 
ge goda förutsättningar att förbättra kvaliteten på dagens sjuk-
vård och möta de demografiska utmaningarna under de kom-
mande 20 åren, då personer 85 år och äldre förväntas nästan för-
dubblas jämfört med idag med tillhörande kostnadsökningar. 
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Figuren visar att 3,5 % av befolkningen konsumerar 50 % av  
sjukvårdskostnaderna, medan 25 % inte söker sjukvård alls. 

Sjukvårdskostnadernas fördelning i befolkningen under ett år
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