
tidsperiod. Av den enkät som skickades
ut framgick också att det framför allt var
den sjukvårdande delen av företagshäl-
sovården som minskat.

Eftersom företagshälsovården har
varit en betydelsefull vårdgivare och re-
ducerats så kraftigt, verkar det rimligt
att tro att neddragningarna av företags-
hälsovården kan ha gjort det svårare för
lågutbildade att få tillgång till vård.

Temporär eller permanent effekt?
Följdfrågan blir om denna nya situa-

tion är temporär eller permanent. Alla
organisationsförändringar skapar en
oro, och de som förlorat sin läkarkon-
takt kan behöva viss tid innan de etable-
rat en ny. Lågutbildade skall alltså hitta
nya kontakter med sjukvården för att
inte klyftan skall bli bestående.

Sjukvården står dock inför fortlö-
pande förändringar: exempelvis kan vi
inom den studerade tidsperioden ännu
inte avläsa om husläkarreformen har
några effekter på vårdutnyttjandets so-
cioekonomiska fördelning. Även om
ekonomin enligt våra resultat ännu ej
spelat så stor roll, kommer den av allt att
döma få allt större betydelse i framti-
den. Redan efter det att denna studie ge-
nomförts har nya besparingskrav riktats
mot sjukvården, nedskärningar har
gjorts och avgifter höjts. Till detta kom-
mer att högkostnadsskyddet kommer att
försämras, hur vet vi dock ännu ej.

Det finns all anledning att kontinuer-
ligt följa frågan om vård på lika villkor.
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I det svenska sjukvårdssystemet till-
hör befolkningen olika sjukvårdsfinan-
siärer (landsting) beroende på var man
är bosatt. Landstingens ekonomiska re-
surser är i första hand avhängiga av be-
folkningens skattekraft och landsting-
ets skattesats. Men på grund av bl a att
sambandet mellan vårdbehov och skat-
tekraft oftare är negativt än positivt jus-
teras skattekraften med statliga ersätt-
ningar och skatteutjämningsbidrag.

Varför behövs behovskriterier?
När Stockholms läns landsting inför-

de en organisatorisk uppdelning mellan
beställare och utförare av vård ställdes
man inför problemet att bestämma ett
sätt att fördela en hälso- och sjukvårds-
budget om ca 16 miljarder kronor till de
nio olika beställarstyrelserna med an-
svar för var sin geografiskt avgränsade
befolkning. Man kan i denna situation
gå tillväga på två sätt. Antingen låter
man den tidigare fördelningen av vård-
kostnader mellan befolkningarna i de
olika områdena slå igenom i budgeten,
eller också bestämmer man sig för vis-
sa befolkningsrelaterade kriterier som
är oberoende av historiskt betingade va-
riationer.

Vad som talar för det förstnämnda

sättet är att man då får en anpassning till
den faktiska efterfrågan och utnyttjan-
det av vård. Vad som talar för det sena-
re är att tidigare geografiska variationer
i vårdutnyttjandet styrts inte bara av be-
hov utan även av historiskt betingade
olikheter i vårdutbud som inte behöver
ha direkt relation till behoven. Sjuk-
vårdsområdena i Stockholm uppvisar
stora olikheter vad gäller såväl vårdut-
bud som indikatorer på sjuklighet: två
sjukvårdsområden har stora universi-
tetssjukhus inom sina gränser, mellan
områdena varierar andelen äldre över
75 år med en faktor 2,0 och den ålders-
standardiserade mortaliteten med en
faktor 1,4.

Stockholms läns landsting valde att
inte låta tidigare geografiska olikheter i
vårdutnyttjande styra budgeten till
sjukvårdsområdena, utan i stället att ut-
veckla olika befolkningsrelaterade kri-
terier.

Vilka behovskriterier
skall väljas?
Svensk sjukvårdsplanering tilläm-

pade redan på 1960-talet nyckeltal för
normering av vårdplatsantal. Man be-
räknade antalet vårddagar per invånare
i olika köns- och åldersgrupper och se-
dan multiplicerade man dessa vikter
med antalet individer i respektive grupp
i den lokala befolkningen. Därigenom
fick man fram riktlinjer för antalet vård-
platser inom olika discipliner. I England
kombinerades denna modell redan
1977 med ett gradvis införande av upp-
gifter om orsaksspecifika åldersstan-
dardiserade dödstal (standardiserad
mortalitetsratio, SMR, 0–74 år) i för-
delningen till de 14 sjukvårdsregioner-
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Stockholms läns landsting
tillämpar numera en modell för
resursallokering till sjukvårds-
områden och psykiatrisektorer
baserad på genomsnittliga vård-
kostnader per invånare efter
kombinationer av ålder, socio-
ekonomisk grupp, civilstånd och
boendeform. För primärvården
tillämpas en formel baserad på
fördelning av inkomst, civil-
stånd och födelseland i homoge-
na små s k basområden. Den
tillämpas vid fördelning till pri-
märvårdsenheter, inklusive hus-
läkare, och vid differentiering
av kapitering för enskilda pati-
enter. Modellen har påtagligt
omfördelande effekter mellan
såväl sjukvårdsområden som
primärvårdsområden.

Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.



na. Därmed fick områden med en SMR
på exempelvis 110 exakt 10 procent
mera resurser än genomsnittet [1]. 

Detta ledde till en betydande omför-
delning av resurser till norra England
med dess högre dödlighet, vilket i kom-
bination med allmänna budgetrestrik-
tioner ledde till högst kännbara ned-
skärningar i bl a London-området. Re-
geringen bestämde därför 1991 att
minska dödstalens effekt på fördel-
ningsnyckeln och tilldelade dessutom
London-området vissa extra bidrag,
varvid resursomfördelningen ändrade
riktning tillbaka till de friskare område-
na i södra England.

Denna modell har utsatts för kritik
[2], varför man 1993 lät en grupp hälso-
ekonomer i York utreda ett annat alter-
nativ [3, 4].  De genomförde en s k eko-
logisk regressionsanalys, där de stude-
rade vad som förklarade variationer i
kostnader för sjukhusvård i nästan
5 000 delområden i England. Efter kon-
troll för utbudsvariationer, med undan-
tag för dem som var betingade av behov-
skriterier, kom man fram till en modell
där flera variabler ingår utöver ålder och
dödlighet: självrapporterad sjuklighet
(ingick i folk- och bostadsräkningen
1991 i England), andel ensamboende
äldre respektive ensamma familjeför-
sörjare, arbetslösa och invandrare. Den-
na modell tillämpas från och med 1996
till 76 procent av sin effekt.

Någon motsvarande modell för pri-
märvård tillämpas inte än. Den ekolo-
giska analysen gav inga entydiga resul-
tat [5], men helt nyligen har York-grup-
pen publicerat data  baserade på indi-
viddata som visar att utöver självrap-
porterad sjuklighet även ålder, social
klass, arbetslöshet, etnicitet, bostadens
upplåtelseform och civilstånd har en
stark relation till vårdutnyttjande i pri-
märvård. Man fann också intressanta
interaktioner med områdesegenskaper,
vilket visar att individvariablerna inte
har samma effekt i olika områdestyper
[6]. Även ett förslag från den lands-
tingsekonomiska utredningen 1995 om
fördelning av statliga bidrag till lands-
tingen bygger på en regressionsanalys
mellan områden, dock utan korrigering
för utbudsfaktorer [7].

Dessa modeller var dock problema-
tiska att använda för sjukvårdsområden
inom ett landsting. Här fanns krav på en
modell som kunde introduceras för en
vårdgren i taget och för befolkningar på
mindre än 50 000 invånare, vilket gjor-
de modeller baserade på aktuella döds-
tal osäkra. Svårigheterna att göra en
tillräckligt stabil ekologisk regres-
sionsmodell baserad på samband inom
ett landsting har också gjort det nöd-
vändigt att överväga andra metoder.
Under 1980-talet utvecklade vi därför
alternativa modeller för ett sådant »be-
hovsindex» som bygger på individsam-

band i stället för på ekologiska sam-
band [8, 9].

Stockholmsmodellens
resursfördelningskriterier
Målet med behovsindex är att ge ett

kvantitativt uttryck för relativa skillna-
der i resursbehov mellan befolkningar-
na i olika geografiskt avgränsade upp-
tagningsområden. Index avser ej att
ange vare sig hur fördelningen mellan
vårdgrenar bör vara eller den absoluta
nivån av resursbehovet.

Det finns inget direkt mått på vård-
behov, lika lite som det finns ett mått på
befolkningens samlade sjuklighet, som
är nedbrytbart på mindre geografiska
områden. Skillnaderna mellan områden
enligt tillgängliga registerdata om död-
lighet och sjukförsäkringsutnyttjande
(exempelvis ohälsotalet)  avspeglar va-
riationer endast i en del av sjukdoms-
mönstret. Ohälsotalet avspeglar dessut-
om sociala förhållanden relaterade till
arbetsmarknaden som kanske är rele-
vanta för vissa vårdgrenar men inte ge-
nerellt. Vi har därför valt att tillämpa in-
direkta metoder med olika sociodemo-
grafiska variabler. I och med att vi kan
fastställa relationen mellan individers
demografiska/sociala egenskaper och
vårdkostnaderna kan behovsmåtten ges
en monetär innebörd. Vårdbehovet
skattas alltså i termer av behov av peng-
ar för vård, vilket också är det som mo-
dellen avser att fördela.

De flesta av de geografiska variatio-
nerna i vårdbehov som finns i en segre-
gerad storstad förklaras av skillnader i
befolkningsstruktur enligt demografis-
ka och socioekonomiska karakteristika.
Geografiska karakteristika spelar såle-
des i sig ingen eller liten roll. Om äldre,
ensamboende och icke förvärvsarbe-
tande har ett större vårdbehov än övri-
ga, och dessa grupper samtidigt inte bor
jämnt fördelade över regionen, är det
rimligt att sjukvården i ett område med
flera äldre, ensamboende och förtids-
pensionerade har en större budget per
invånare än i andra områden. Frågan
blir då hur mycket större.

Modell för sjukhusvården
Modellen bygger på en analys av

samvariationen mellan å ena sidan
vårdkostnader och å andra sidan olika
demografiska och socioekonomiska
förhållanden för varje individ. Materia-
let baseras på en registersamkörning
mellan uppgifter om vårdutnyttjande
(vårdtillfällen, öppenvårdsbesök) och
vårdkostnader (enligt DRG-systemen)
från landstingets patientregister, folk-
bokföringsuppgifter om ålder, kön, bo-
stadsområde, födelseland och civil-
stånd samt folk- och bostadsräkningens
uppgifter om yrke, bostadstyp och sam-
boendeförhållanden. För ålderspensio-
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Tabell I. Relativa risker för slutenvårdstillfällen och öppenvårdsbesök (exklusive primärvård)
inom somatiska discipliner (kirurgi, medicin, geriatrik) samt psykiatri. Stockholms läns landsting
1994. Multivariat Poisson-regression.

Somatiska specialiteter Psykiatri

Slutenvård Öppenvård Slutenvård Öppenvård

Kvinnor 1,12 1,21 0,74 1,08
Män (jämförelsegrupp) 1 1 1 1
1–14 år 0,31 0,50 0,01 0,00

15–24 0,55 0,49 0,18 0,15
25–44 0,83 0,65 0,67 0,93
45–64 (jämförelsegrupp) 1 1 1 1
65–74 2,32 1,68 0,83 0,40
75–84 3,26 1,79 0,25 0,08
85– 4,41 1,35 0,14 0,02

Ensamboende
ogift 0,88 0,88 3,14 2,45
skild 1,09 1,05 3,09 2,31
änka/änkling 1,00 0,91 1,77 1,60
Samboende (jämförelsegrupp) 1 1 1 1

1-rumslägenhet 1,30 1,10 2,68 3,27
Hyresrätt >1 r o k 1,28 1,12 2,28 2,18
Bostadsrätt >1 r o k 1,16 1,09 1,39 1,37
Äganderätt (jämförelsegrupp) 1 1 1 1

Ej förvärvsarbetande 1,46 1,26 5,69 2,91
Arbetaryrke 1,30 1,17 2,50 1,78
Tjänstemän Lägre + Mellan 1,18 1,11 1,37 1,16
Tjänstemän Högre
(jämförelsegrupp) 1 1 1 1

Född övriga Norden 1,02 0,97 1,73 1,35
Född utom Norden 0,89 0,94 0,54 0,63
Född i Sverige
(jämförelsegrupp) 1 1 1 1
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närer där vi saknar yrkesuppgifter er-
sätts dessa med information från Statis-
tiska centralbyråns utbildningsregister.

Materialet kompletteras med uppgif-
ter om dem som tillkommit eller bort-
fallit efter den senaste folk- och bo-
stadsräkningen fram till och med året
för vårduppgifterna. Ett avidentifierat,
slumpmässigt urval på 30 procent av
hela länets befolkning under året an-
vänds för att beräkna persontiden för
studiepopulationen. Samkörningar görs
varje eller vartannat år med senaste till-
gängliga data från olika källor.

I ett första steg analyseras denna da-
tabas för att avgöra vilka variabler och
klassindelningar som skall ingå i mo-
dellen. Valet baseras på relativa risker
för vårdtillfällen respektive öppen-
vårdsbesök med tillgängliga demogra-
fiska och socioekonomiska variabler i
modellen och beräknat med multivariat
Poisson-regression. Resultatet av denna
analys redovisas i Tabell I.

Vi ser här att alla de analyserade va-
riablerna (kön, ålder, samboende/civil-
stånd, socioekonomisk grupp, bosta-
dens upplåtelseform och födelseland)
uppvisar en betydande samvariation
med utnyttjandet av sjukhusvård. En
variabels relativa betydelse för model-
lens utfall beror dels på den relativa ris-
kens storlek enligt Tabell I, dels på hur
stora de geografiska variationerna i be-
folkningens sammansättning enligt
denna variabel är. Vi har av utrymmes-
skäl inte redovisat konfidensintervall,
men på grund av det mycket stora mate-
rialet har även relativa risker på 1,02 (el-
ler 0,98) konfidensintervall (95 pro-
cent) som ej innesluter 1,00.

Klassindelning
Utifrån resultatet av analysen beslöt

vi att använda följande variabler med
tillhörande klassindelningar:

1. Ålder (tio klasser: 0, 1–14, 15–24,
25–44, 45–64, 65–74, 75–79, 80–84,
85–89, 90–). 

2. Samboende/civilstånd (fyra klas-
ser: samboende respektive ej samboen-
de uppdelade på frånskild, änka/änk-
ling, ogift). 

3. Bostad (fem klasser: äganderätt,
bostadsrätt om minst  två rum och kök,
hyresrätt om minst  två rum och kök, en-
rumslägenhet, uppgift om bostad sak-
nas). 

4. Socioekonomisk grupp efter
yrke/utbildning (fyra klasser: högre
tjänstemän inklusive företagare, tjäns-
temän på lägre och mellannivå, arbeta-
re, ej förvärvsarbetande).

Kön har inte använts på grund av att
andelen män och kvinnor är ungefär
lika i de olika sjukvårdsområdena; för-
delningen påverkas därför inte av denna
variabel. Födelseland har inte heller an-
vänts av skäl som diskuteras nedan.

En mer fördjupad analys av materia-
let visar att det finns ett stort antal ef-
fektmodifikationer, i betydelsen att ef-
fekten av en variabel varierar över olika
strata av en annan. Vi har därför beräk-
nat genomsnittliga vårdkostnader per
invånare för alla kombinationer av klas-
ser på de fyra utvalda variablerna. Den-
na genomsnittliga vårdkostnad används
som en skattning av förväntad vård-
kostnad bland individer i de på detta sätt
bildade befolkningskategorierna. Ge-
nom att summera de förväntade kostna-
derna för individer tillhörande de olika
kategorierna i varje sjukvårdsområde
får man en uppskattning av hur stor
vårdkostnad som kan förväntas med
hänsyn tagen till den sociodemografis-
ka befolkningsstrukturen i området.
Denna beräkning görs för varje vård-
gren, och vårdgrenarna vägs sedan sam-
man utifrån varje grens andel av budge-
ten i hela landstinget. Modellen tar så-
ledes inte hänsyn till vare sig tidigare
vårdkostnader eller fördelning mellan
vårdgrenar i varje enskilt sjukvårdsom-
råde utan bygger endast på landstings-
genomsnittet.

Genomsnittlig vårdkostnad i olika
befolkningskategorier presenteras i Ta-
bell II, där vi av utrymmesskäl gjort en
sammanslagning till färre kategorier än
de ca 400 som används i modellen.

Antaganden
Modellen bygger på flera antagan-

den som kan behöva kommenteras:
Det första är att skillnader i vårdut-

nyttjande mellan olika grupper avspeg-
lar lika stora skillnader i vårdbehov.
Detta antagande är, vad vi vet från olika

studier, endast delvis korrekt. Socio-
ekonomiska variationer i öppen- och
slutenvårdsutnyttjande har enligt tidi-
gare studier motsvarat skillnader i upp-
levd sjuklighet [8, 10], men enligt den
senaste analysen av SCBs undersök-
ning av levnadsförhållanden kan ett
visst underutnyttjande av öppen vård
bland lågutbildade ha uppkommit un-
der 1990-talet [11].

Även andra grupper har haft ett, i re-
lation till vad vi vet om deras hälsotill-
stånd, anmärkningsvärt lågt vårdutnytt-
jande. Det gäller exempelvis utomnor-
diska invandrare, som har ett mycket
lågt utnyttjande av landstingets psykiat-
riska vård (Tabell I) utan att vi för den
skull har anledning att anta att deras
vårdbehov är så mycket lägre (se efter-
följande artikel av Bengt Haglund och
Måns Rosén). Av detta skäl har vi inte
tagit med födelseland i modellen för
sjukhusvård.

Ett annat antagande är att skillnader-
na i det vårdutnyttjande som registreras
i landstingets databaser motsvarar skill-
nader i faktiskt vårdutnyttjande. Även
med detta antagande finns det problem.
Dels registreras inte vård hos enskilda
vårdgivare (privatläkare, enskilda vård-
hem etc) i landstingets patientregister,
dels finns en viss underregistrering av
offentligt vårdutnyttjande, bl a inom
psykiatrin. Detta bortfall är ett problem
endast om det är selektivt med avseen-
de på de variabler som ingår i modellen,
men om så är fallet vet vi ganska lite.

Ett tredje antagande är att våra mått
på skillnader i vårdutnyttjande avspeg-
lar skillnader i kostnader och resursbe-
hov för sjukvårdsområdena. Från och
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Tabell II. Genomsnittliga vårdkostnader i olika befolkningskategorier. Förkortad version med
sammanslagning till färre kategorier, Stockholms läns landsting. Kostnader i hundratal kronor
per invånare 1994, öppen och sluten sjukhusvård. Somatiska specialiteter omfattar medicin,
kirurgi och geriatrik.

Somatiska specialiteter Psykiatri

Bostad med Bostads- eller Bostad med Bostads- eller
äganderätt hyresrätt äganderätt hyresrätt

0 år 72 0
1–24 år 19 21 4 6

25–64 år samboende
Högre tjänstemän 31 36 4 8
Lägre/mellan-tjm 37 43 6 9
Arbetare 40 44 9 13
Ej förvärvsarbetande 53 64 14 14

25–64 ej samboende
Högre tjänstemän 36 39 9 16
Lägre/mellan-tjm 36 42 10 24
Arbetare 39 46 14 38
Ej förvärvsarbetande 51 64 49 127

65–84 år
Samboende 135 165 5 10
Ensamboende 154 182 11 21

85–
Samboende 276 298 3 10
Ensamboende 242 294 5 10
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med 1994 registreras faktiska kostnader
för varje vårdtillfälle och besök baserat
på DRG i alla vårdgrenar utom psykia-
tri och primärvård; de uppgifter som ti-
digare användes – antal vårddagar,
vårdtillfällen och besök – motsvarade
inte på ett enhetligt sätt kostnaderna.
Exempelvis är vårddagar för äldre i ge-
nomsnitt billigare än för yngre.

Vilka demografiska och socioekono-
miska variabler man kan ta hänsyn till i
modellen beror på vilka registerdata
som är tillgängliga. Det senast beräkna-
de behovsindex som kommer att tilläm-
pas vid 1997 års budget baseras på vård-
utnyttjandet 1994 samkört med folk-
och bostadsräkningen 1990 och utbild-
ningsregistret och folkbokföringen
1994. Förväntade vårdkostnader appli-
ceras på befolkningstal i de olika sjuk-
vårdsområdena utgående från en be-
folkningsprognos för 1997.

De samband som uppmäts mellan
vårdkostnader och olika sociodemogra-
fiska variabler antas i princip vara lika i
olika geografiska områden. I annat fall
måste interaktioner med områdestyp
läggas in i modellen. Sådana interaktio-
ner finns faktiskt; t ex har ensamboende
i cityområden ett relativt sett mindre
vårdutnyttjande än i förortsområden,
och boende i eget hem i perifera områ-
den med få hyreshus ett relativt högre
vårdutnyttjande än i förorterna.

Modell för primärvården
För primärvården har vi utvecklat en

alternativ modell för att fördela resurser
till vårdcentraler och husläkare. Att vi
konstruerat en annan modell beror dels

på att vi, som nämnts ovan, för primär-
vården har en särskilt stark misstanke
att skillnader i registrerat vårdutnyttjan-
de inte motsvarar skillnader i behov,
dels på att en primärvård med områdes-
ansvar har ett omfattande arbete som
inte direkt kan mätas i termer av antal
besök utan omfattar bl a rehabilitering,
prevention m m.

Åldersfaktorn ingår på samma sätt
som för sekundärvården, dock med en-
dast fyra klasser och med vikter basera-
de på kostnadsberäkningar i Malmöhus
läns landsting. Åldersgruppen 15–64 år
har ytterligare viktats med en indikator
på områdets socialmedicinska vård-
tyngd. Den baseras på en ekologisk re-
gressionsanalys av vad som karakteri-
serar basområden (ca 1 300 i Stock-
holms län) med hög andel förtidspen-
sionärer eller långvarigt sjukskrivna
1993.

Denna analys visar att tre variabler
förklarar 94 procent av variationen mel-
lan områdena: andelen med inkomst
under 200 000 kr per år, andelen ogifta
eller skilda (av individer i åldern 45–64
år) och andelen utlandsfödda (Tabell
III). Vi har här valt sjukförsäkringsupp-
gifter om sjukfrånvaro och förtidspen-
sion som beroendevariabel, då det är ett
tillgängligt registermått som dels kan
tillämpas på små områden, dels, för de
yrkesverksamma, väl avspeglar den del
av sjukdomsmönstret i den yrkesverk-
samma gruppen som är aktuell i primär-
vården. Vi anser också att det säger nå-
got väsentligt om de vårdbehov som är
relevanta för primärvårdens samverkan
med försäkringskassa, socialtjänst etc.

Primärvårdsmodellen har utvecklats
för tillämpning i första hand på vård-
centralsnivå, men har aggregerats till
sjukvårdsområdesnivå för att ingå i det
samlade måttet för fördelning av resur-
ser till landstingets nio sjukvårdsområ-
den. Individer kan också tilldelas en ka-
pitering baserad på ålder och basområ-
desvikt, vilken kan användas när peng-
ar skall följa personer som byter primär-
vårdsgivare. Modellen uppdateras varje
år med analyser av aktuella data, men en
tröghet har lagts in för att undvika till-
fälliga slumpmässiga fluktuationer i be-
lopp för budget och kapiteringar.

Det faktiska utfallet av hela model-
len, inklusive sjukhusvård och primär-
vård, framgår av Tabell IV. Modellen
kommer under det närmaste året att ut-
vecklas så att den skall kunna tillämpas
med ersättningsvariabler från andra re-
gister, nu när folk- och bostadsräkning-
en 1995 inte blev genomförd. Den kom-
mer även att utvecklas till att omfatta lä-
kemedelsbudgeten i öppen vård när
denna tas över av landstingen.
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Tabell III. Vikter vid resursallokering för primärvård.

Åldersgrupp Vikt Vikt för justering av 15–64 år

0–14 år 2 v = 0,09 · a + 032 · b +0,11 · c där
a = andel låginkomsttagare

15–64 år 1 b = andel ogifta/skilda 45–64 år
c = andel utlandsfödda

65–74 år 2

75– år 4

Tabell IV. Utfall av behovsindex för all hälso- och sjukvård i sjukvårdsområdena i Stockholms
läns landsting 1997.

Andel av budget 1997 Andel invånare Kvot: andel av budget/
Sjukvårdsområde enligt index 1997, prognos andel invånare 1997

Nordöstra 14,28 14,59 0,98
Norrtälje 2,97 2,95 1,01
Nordvästra 15,84 16,82 0,94
Centrala Sthlm 7,40 6,20 1,19
Västra Sthlm 11,70 11,83 0,99
Södra Sthlm 16,90 14,40 1,17
Sydöstra 11,04 12,81 0,86
Sydvästra 14,58 14,87 0,98
Södertälje 5,29 5,53 0,96

SLL totalt 100,00 100,00 1,00

Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.


