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Många studier har visat ef-
fekterna för de människor som
behandlas i sjukvården. Få har
försökt bedöma de samlade ef-
fekterna på befolkningsnivå,
men sjukvården gör antagligen
sina största insatser när det gäl-
ler att förbättra befolkningens
funktionsförmåga och livskvali-
tet. Dessutom förlänger hälso-
och sjukvården livslängden
uppskattningsvis med ca fem år.

Sjukvårdens betydelse för folkhäl-
san har debatterats under decennier [1-
5] Vissa har hävdat att den kraftigt
ökande medellivslängden under 1900-
talet till stor del kan tillskrivas sjukvår-
den och den medicinska kunskapens ut-
veckling [1, 2]. Andra, som McKinley
och medarbetare [3] och McKeown [4],
har pekat på att t ex dödligheten i infek-
tionssjukdomar sjönk långt innan anti-
biotika och vaccinationer blev allmänt
tillgängliga för befolkningen. Enligt de-
ras bedömning låg bättre bostäder och
sanitära förhållanden och förbättrade
sociala och ekonomiska villkor bakom
förbättringarna i medellivslängd.

I sådana sammanhang uppstår lätt ett
motsatsförhållande mellan dem som
har ett befolkningsperspektiv med före-
byggande arbete i fokus och dem som
dagligen arbetar med patienter. De
förstnämnda ser det som självklart att
insatser som inriktar sig på det stora
flertalet i befolkningen har större möj-
ligheter att ge effekter på befolknings-
nivå. För dem som arbetar med patien-
ter känns det orättvist att höra att effek-
terna av deras insatser inte märks på be-
folkningsnivå. Neddragningar av resur-
ser inom den offentliga sektorn förstär-
ker tyvärr detta motsatsförhållande.
Men, som den fortsatta framställningen

förhoppningsvis visar, är det inte fråga
om »antingen eller» utan »både och».

En amerikansk studie uppskattar att
sjukvårdens insatser förlänger medel-
livslängden i USA med ca fem år, varav
1,5 år kunde tillskrivas preventiva insat-
ser. De största vinsterna i medellivs-
längd kunde hänföras till behandling av
hjärt–kärlsjukdomar, vaccinationsverk-
samhet, insulinbehandling av diabeti-
ker, antibiotikabehandling och blind-
tarmsoperationer. I andra fall var effek-
terna mer blygsamma.

Nedan redovisas exempel på att ut-
byggnaden av hälso- och sjukvården
gett substantiella bidrag till folkhälsan.
Artikeln utgör ett utdrag ur den nyligen
publicerade Folkhälsorapport 1997 [6].

Beräkningar och bedömningar av ef-
fekter av hälso- och sjukvårdens insat-
ser omfattar såväl förebyggande som
behandlande och omvårdande åtgärder.
Den kunskap som medicinen och epide-
miologin utvecklat om orsaker till sjuk-
domar, t ex om tobakens skadeverk-
ningar, har använts också inom andra
samhällsområden. Effekterna av sam-
hällsåtgärder som den medicinska kun-
skapen indirekt genererat är dock inte
medräknade.

Individ kontra befolkning
Effekterna på folkhälsan av olika in-

satser påverkas av hur stor effekten är
på varje enskild individ och av det antal
individer som får del av åtgärden. Åt-
gärden kan avse en viss behandling el-
ler att patienten får information om vik-
ten av goda levnadsvanor.

För den enskilda läkaren som vet att
en stor del av de patienter som får en
viss behandling tillfrisknar och lever
länge, är det inte uppenbart att effekten
på folkhälsan är relativt marginell. Låt
oss ta ett konkret exempel: blindtarmso-
perationer. Ungefär 11 000 personer
per år genomgår en blindtarmsopera-
tion i Sverige. Enligt en sammanställ-
ning visade sig ca 70 procent av blind-
tarmsbihangen vara inflammerade och
frekvensen av brustna blindtarmar låg
mellan 11 och 54 procent [7]. I vissa fall
anses inflammerade blindtarmar kunna
spontanläka. Antag dock att samtliga
7 700 personer med någon form av in-
flammation skulle ha avlidit om ingen

operation vidtagits. Detta är naturligt-
vis en överskattning av risken och skall
jämföras med de ca 25 dödsfall per år
som numera inträffar på grund av blind-
tarmsinflammation. Sjukvården har
emellertid stor betydelse för de maxi-
malt 7 700 individer som årligen skulle
kunna drabbas. Sett på befolkningsnivå
utgör dock dessa 7 700 personer bara
0,1 procent av Sveriges befolkning. Ef-
fekten på medellivslängden i Sverige
blir därför begränsad (Tabell I).

Å andra sidan kan en stor mängd åt-
gärder som riktar sig till många patient-
grupper sammantaget ha en relativt stor
effekt på folkhälsan. Med tanke på häl-
so- och sjukvårdens omfattande och
mångfasetterade verksamhet som stän-
digt är under förändring, är det en myc-
ket svår uppgift att uppskatta de samla-
de effekterna. Bunker och medarbetare
har emellertid gjort ett ambitiöst försök
att göra sådana beräkningar för ameri-
kanska förhållanden i en artikel publi-
cerad 1994 [8]. I Sverige har på senare
år två omfattande sammanställningar
gjorts av den medicinska utvecklingen
1960–1992 av SBU [9] och av Social-
styrelsen i »Sjukvården i Sverige 1995»
[10].

I den fortsatta redovisningen presen-
teras uppskattningar dels av hälso- och
sjukvårdens möjligheter att förlänga li-
vet, dels av sjukvårdens möjligheter att
förbättra livskvaliteten. Uppskattning-
arna baseras på Bunkers och medarbe-
tares beräkningar, men kompletteras
med redovisningar från svenska sam-
manställningar och med data för svens-
ka förhållanden. Det innebär att det un-
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gefärliga antalet personer som genom-
går behandling eller screening i Sverige
anges, i de fall uppskattningar var möj-
liga att göra, samtidigt som resultat från
några svenska studier redovisas.

De amerikanska beräkningarna av
medellivslängd måste tolkas med stor
försiktighet eftersom de inte är direkt
jämförbara med svenska förhållanden,
bl a beroende på att riskfaktorer och
sjukvårdens utbyggnad skiljer sig mel-
lan länderna. Osäkerheterna i de ameri-
kanska beräkningarna kommenteras
också. Med nödvändighet blir detta en
ofullständig presentation. Fokus i pre-
sentationen är att ta upp insatser i hälso-
och sjukvården som rör stora befolk-
ningsgrupper och därför kan ha bety-
delse för folkhälsan.

År till livet
Medellivslängden i befolkningen

påverkas av dels hur många som in-
sjuknar i olika sjukdomar (incidens),
dels överlevnaden för dem som insjuk-
nar. Det är enbart preventiva insatser
som kan påverka risken att insjukna,

medan sjukvården genom effektivare
behandlingsmetoder kan minska ris-
kerna för de personer som redan insjuk-
nat.

Enligt Bunkers beräkningar skulle
sjukvården förlänga medellivslängden i
USA med ca 5 år (Tabell I). De största
vinsterna kunde hänföras till behand-
ling av hjärt–kärlsjukdomar (ca 1,6 år),
difterivaccination av barn (10 måna-
der), diabetes (4 månader), blindtarms-
inflammation (4 månader) samt lungin-
flammation och influensa (3 månader).
Dialys och njurtransplantation förläng-
er livet betydligt för många av dem som
drabbats av urinförgiftning (uremi).
Dessa hade annars avlidit inom några
månader, men effekten på medellivs-
längden uppskattas till 2–3 månader.
Utvecklingen av akutinsatser för svåra
olycksfall antas förlänga medellivs-
längden med ytterligare 1,5–2 månader.
Insatser som haft betydligt mindre ef-
fekt på medellivslängden är t ex influ-
ensavaccinationer (1 vecka) och be-
handling av kolon–rektumcancer (2
veckor).

Gamla landvinningar
räddar fortfarande många liv
Vissa infektionssjukdomar som his-

toriskt utgjort stora folkhälsoproblem
är utrotade eller åtminstone små pro-
blem i dagens samhälle. Detta innebär
inte att de medicinska landvinningar
som medverkade till denna positiva ut-
veckling inte räddar liv idag. 

Om vi slutade med att vaccinera
barn eller inte använde antibiotika
skulle det vara en överhängande risk att
många infektionssjukdomar skulle
blossa upp och bli stora folkhälsopro-
blem igen.

Överbehandling med antibiotika ger
dock problem genom att en del bakteri-
er blir resistenta. Medellivslängden
skulle förkortas med 1–1,5 år om vacci-
nationer för difteri, polio, stelkramp och
smittkoppor inte längre fanns tillgängli-
ga, och med ytterligare sex månader på
grund av förtidiga dödsfall i tuberkulos,
lunginflammationer och influensa om
inte effektiva antibiotika fanns tillgäng-
liga. Sammantaget skulle detta innebä-
ra en kraftig minskning av medellivs-
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Tabell I. Uppskattad vinst i medellivslängd av olika insatser i hälso- och sjukvården enligt Bunker et al [8] och ungefärligt antal personer i Sve-
rige som screenats eller behandlats.

Antal screenade/behandlade Uppskattad vinst i medellivslängd
Åtgärd i Sverige per år för befolkningen enligt [7]

Prevention:
Hypertoniscreening okänt, mycket omfattande ++1-5–2 månader
Livmoderhalsscreening ca 1 000 000 kvinnor 2 veckor
Difterivaccination 97 procent av barnen + 10 månader

tilläggsvaccination för vuxna
Poliovaccination 97 procent av barnen + 3 veckor

tilläggsvaccination för vuxna
Stelkrampsvaccination 97 procent av barnen + 3 veckor

tilläggsvaccination för vuxna
Smittkoppsvaccination 0 3–6 månader
Influensavaccination 100 000 1 vecka
Hormonersättning (kvinnor) 180 000 3 veckor
Insatser för kvinnor under graviditet 100 000 2 veckor

Behandling:
Cervixcancer 370 opererade 2 veckor
Kolon–rektumcancer 4 500 opererade 2 veckor
Magsår 440 000 läkemedelsbehandlas 2 veckor
Ischemisk hjärtsjukdom 11 000 opererade 1,2 år

(kranskärlsop + PTCA)
Hypertoni 500 000–600 000 läkemedelsbehandlas 3,5 månader
Dialysbehandling för njurinsufficiens 5 300 2–3 månader
Behandling av andningsinsufficiens 1 000 3–4 månader
hos spädbarn
Blindtarmsoperation 11 000 4 månader
för bihangsinflammationer
Diabetes (typ 1) 30 000 (insulin) 6 månader
Antibiotikabehandling för 1,9 miljoner 3 månader
lunginflammation och influensa
Tuberkulos >500 nyinsjuknade 3 månader
Akutinsatser 60 000 inlagda på sjukhus 1,5–2 månader
för svåra olycksfall

Totalt ca 5 år

Källor: Vinst i medellivslängd bygger på beräkningar av Bunker [8] medan antal screenade/behandlade i Sverige bygger på ett flertal olika register eller källor, t ex
nationella register vid EpC, nationella kvalitetsregister, receptundersökningen i Jämtland, kunskapssammanställningar från SBU och Socialstyrelsen m m. I många
fall är uppskattningarna mycket grova, men indikerar ändå storleken på de insatser som görs.



längden och ha stor betydelse för folk-
hälsan.

Exempelvis avled i Sverige i början
av 1930-talet mer än 7 400 personer i tu-
berkulos, och 70–80 procent av de pati-
enter med öppen tuberkulos som vista-
des på sjukhus avled inom tio år efter in-
sjuknandet. År 1994 insjuknade 529
personer och 32 avled i tuberkulos.

Uppbyggnaden av ett system med
barnmorskor som assisterar vid förloss-
ning och åtgärder för att förhindra smit-
ta har starkt bidragit till den minskade
mödra- och barnadödligheten i Sverige.
Under 1800-talet var den främsta döds-
orsaken barnsängsfeber. Noggrann hy-
gien och användning av bakteriedö-
dande medel blev allmänt först i slu-
tet av 1870-talet och minskade
dödsfallen i barnsängsfeber med 95
procent [11].

Från 1940-talet och framåt intro-
ducerades blodtransfusion och sulfa
som behandlingsmetoder, följda av
nya livmodersammandragande me-
diciner (ergometrin och metergin)
och modern kejsarsnittsteknik. Allt
detta gav en fortsatt dramatisk minsk-
ning av mödradödligheten [11]. I dag
inträffar 3–4 dödsfall per år.

Spädbarnsdödligheten (döda un-
der första levnadsåret) uppgick un-
der början av 1900-talet till ca 40
döda barn per 1 000 levande födda,
men ligger nu under 4 per 1 000 föd-
da barn. Bara mellan 1970- och
1980-talet halverades spädbarns-
dödligheten och låg under 1980-ta-
let på 6–7 döda per 1 000 födda
barn. 1994 låg den på 4,4 döda och
1996 på 3,8 döda per 1 000 levande
födda. Denna utveckling beror sä-
kerligen på flera samverkande fak-
torer, varvid t ex hygien, näringsför-
hållanden hos gravida kvinnor, mödra-
hälsovårdens övervakande och före-
byggande insatser liksom den medi-
cinska förlossningsvårdens utveckling;
alla har bidragit till nedgången [12, 13].
När det gäller dödligheten i samband
med själva förlossningen (perinatal
dödlighet, döda fram till en vecka efter
förlossning) har Sverige länge haft den
lägsta siffran i världen. Särskilt fram-
gångsrika har insatserna varit för att
rädda lågviktiga barn, t ex genom respi-
ratorvård och andra metoder för att ge
det nyfödda barnet andningshjälp [9].

Under 1990-talet har antalet barn
som dött av plötslig spädbarnsdöd
minskat från 146 fall 1990 till 41 fall
1995. Orsakssambanden är inte helt
klarlagda, men mycket tyder på att den
kraftiga nedgången i plötslig späd-
barnsdöd kan sättas i samband med in-
formationen om att barnen bör sova på
rygg och att rökning bör undvikas.

Upptäckten av insulin år 1921 för-
bättrade dramatiskt överlevnaden för

ungdomsdiabetiker (typ 1, insulinbero-
ende). Innan man kunde behandla dia-
betiker med insulin levde de i genom-
snitt mindre än två år efter insjuknandet
och 95 procent dog inom tio år [14]. Om
man i effekterna av diabetesbehandling
inkluderar såväl insulinbehandling som
antibiotika och förbättrad kontroll av
hypertoni och komplikationer till dia-
betes, kan hela befolkningen beräknas
vinna sex månader i ökad livslängd.

Moderna behandlingsmetoder 
räddar många hjärt–kärlsjuka
Under de senaste tio–tjugo åren har

sjukvårdens livsförlängande insatser

framför allt kommit de hjärt–kärlsjuka
till del. Medicinska insatser som bidra-
git till minskad risk att avlida på sjukhus
för hjärtsjukdomar är intravenös beta-
blockad (medel som stabiliserar hjärtats
rytm), propplösande terapi (trombolys),
acetylsalicylsyra akut vid ankomsten
till sjukhus (propphämmande), nitrater
intravenöst (kärlvidgande), ACE-häm-
mare (förbättrar hjärtats ämnesomsätt-
ning) till hjärtinfarktpatienter med
svikttendens samt tidiga kranskärlsope-
rationer [10]. Kranskärlsingrepp som
ballongvidgning av kranskärlen
(PTCA) eller kranskärlsoperationer
(bypass/CABG) syftar främst till att
minska besvären hos dem som har svår
kärlkramp, men förbättrar också över-
levnaden hos vissa patienter. Efter
hjärtinfarkt kan behandling med beta-
blockerare minska risken att avlida med
20 procent, räknat över några år.

Fortfarande inträffar de flesta döds-
fallen i hjärtinfarkt utanför sjukhus. I
dessa fall och även generellt kan åtgär-

der för att minska riskfaktorer som rök-
ning, höga blodfetter och högt blod-
tryck i befolkningen ge den största folk-
hälsoeffekten. Även om dessa insatser
oftast måste inriktas på att påverka be-
folkningens livsvillkor och levnadsva-
nor kan sjukvården bidra även här. Råd
om förändring av levnadsvanor och för-
skrivning av läkemedel i förebyggande
syfte för dem som har högt blodtryck
och höga blodfettsnivåer har, bl a i ran-
domiserade försök, visat sig minska
dödligheten påtagligt.

De amerikanska beräkningarna byg-
ger bl a på en studie av Goldman och
Cook. De uppskattade att 40 procent av

nedgången i hjärtsjukdomar mellan
1968 och 1976 berodde på medi-
cinska insatser och resten på för-
ändringar i levnadsvanor [15]. I en
nyligen publicerad artikel uppskat-
tade man att nedgången i hjärt–kärl-
dödlighet i USA mellan 1980 och
1990 till 25 procent berodde på pri-
märpreventiva insatser, medan 29
procent av nedgången förklarades
av att man lyckades reducera risk-
faktorerna hos patienter med hjärt-
besvär och 43 procent på förbätt-
ringar i behandlingen av hjärt–kärl-
sjuka [16].

I en annan studie uppskattades
nedgången i hjärt–kärldödligheten i
Holland bero till 46 procent på me-
dicinska insatser och till 44 procent
på förändringar i levnadsvanor [17].
I Finland däremot verkar nedgång-
en i hjärt–kärldödlighet och slagan-
fall under perioden 1972 till 1992
till största delen bero på förändring-
ar av riskfaktorerna rökning, högt
blodtryck och höga kolesterolvär-
den [18,19]. Förändringar i riskfak-
torer kunde till ca 75 procent förkla-

ra nedgången i ischemisk hjärtsjukdom
och till ca 67 procent nedgången i slag-
anfall. Under senare delen av 1980-talet
verkade dock sjukvården kunna förkla-
ra en större del av nedgången i isch-
emisk hjärtsjukdom [18]. Det är ett re-
sultat som stämmer med tidpunkten för
introduktionen av flera viktiga medi-
cinska åtgärder.

I Sverige minskade under perioden
1987–1994 nyinsjuknandet i hjärtin-
farkt för män med 1,6 procent och död-
ligheten med 2,5 procent per år. Bland
kvinnor kan man se en likartad utveck-
ling, om än något mindre tydlig. Att
dödligheten sjönk mer än insjuknandet
tyder på att sjukvården haft betydelse
för att överlevnaden av hjärt–kärlsjuka
förbättrats [20].

Bunker och medarbetare uppskatta-
de den samlade effekten av behandling
för ischemisk hjärtsjukdom till en ök-
ning av medellivslängden med 1,2 år
och menar att det finns en potential
för att vinna ytterligare sex–åtta måna-
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der [8]. Till det kommer effekter av
screening och behandling för högt blod-
tryck med upp till sex månaders ökning
av medellivslängden. Dessa insatser
inom hjärt–kärlområdet är sammanta-
get en mycket kraftfull insats, även i ett
folkhälsoperspektiv.

Cancerbehandling har givit
små effekter på överlevnad
Sjukvårdens betydelse för att för-

länga livet för dem som drabbas av can-
cer har hittills varit mycket begränsad,
åtminstone på befolkningsnivå.
När det gäller behandlingsmeto-
der har modernare genombrott
egentligen endast skett för tre can-
cerformer: barnleukemier, testi-
kelcancer och Hodgkins sjukdom.
Den relativa tioårsöverlevnaden
för testikelcancer har t ex ökat från
ca 40 procent under 1960-talet till
klart över 80 procent på 1980-talet
[21].

För Hodgkins sjukdom har ök-
ningen gått från 20 procent till ca
60 procent relativ överlevnad un-
der motsvarande period. Den rela-
tiva tioårsöverlevnaden för barn
med akut leukemi har ökat från
knappt 40 procent i mitten av
1970-talet till ca 56 procent i bör-
jan av 1980-talet [22]. Förbätt-
ringen i överlevnad vid barnleuke-
mier kan till stor del tillskrivas in-
förandet av olika kombinationer
av cytostatika. Dessa tre cancer-
former där behandlingsmetoderna
blivit mycket bättre utgör dock
mindre än 3 procent av alla cancer-
fall och kan därför inte påverka ef-
fekten på befolkningsnivå särskilt
mycket.

Sedan 1960-talet har risken så-
väl att insjukna som att dö i livmo-
derhalscancer halverats i Sverige.
År 1993 insjuknade 512 kvinnor i
livmoderhalscancer och 170 kvin-
nor avled i samma sjukdom. Genom att
ta cellprov från livmoderhalsen har
sjukvården utvecklat en effektiv metod
för att upptäcka förstadier till denna
cancerform. Det är denna gynekologis-
ka provtagningsmetod som är den hu-
vudsakliga förklaringen till den kraftigt
minskade sjukligheten och dödligheten
i livmoderhalscancer [23]. 

Screening för bröstcancer med
mammografi har i flera randomiserade
studier i Sverige visat sig kunna reduce-
ra dödligheten i bröstcancer med mer än
20 procent [24]. Eftersom bröstcancer
är en av de vanligaste cancerformerna
finns det här en möjlighet att påverka
överlevnaden. Nationella data visar
också att dödligheten varit relativt oför-
ändrad eller t o m minskande, trots att
risken att insjukna i bröstcancer ökat
[25]. Det är dock först på senare år som

alla landsting introducerat bröstcancer-
screening. Effekterna kommer att mär-
kas först under kommande decennier.

För alla cancerformer har den relati-
va tioårsöverlevnaden i Sverige ökat:
för män från 25 procent 1961–1963 till
37 procent 1980–1982 och för kvinnor
från 41 procent till drygt 50 procent år
1980–1982 [21]. En stor del av denna
förbättring i canceröverlevnad kan
antagligen tillskrivas tidig upptäckt,
minskade risker vid operation och bätt-
re diagnosmetoder [21]. Frågan är hur

stor del av effekterna som beror på tidig
upptäckt inom hälso- och sjukvården
och hur mycket som beror på att befolk-
ningen blivit mer observant och söker
vård tidigare för symtom. Hälso- och
sjukvårdens effekter på medellivslängd
för människor med cancersjukdomar är
svåra att direkt avgöra. Bunker och
medarbetare uppskattar emellertid att
livslängden skulle ha ökat med två
veckor tack vare bättre behandlingsme-
toder för kolon–rectumcancer och två
veckor tack vare screening för livmo-
derhalscancer.

»Åtgärdbar dödlighet»
Indikatorer på »åtgärdbar dödlig-

het» (avoidable mortality) utvecklades i
mitten av 1970-talet för att underlätta
uppföljning av hälso- och sjukvårdens
resultat [26]. Analysmetoden har i mo-

difierad form använts i flera europeiska
och svenska studier [27-29]. Metoden
bygger på att man studerar dödsfall i ett
antal dödsorsaker som hälso- och sjuk-
vården skall kunna förhindra om den
fungerar bra. Dessa dödsorsaker skall
därvid tjäna som en grov indikator på
nyttan av hälso- och sjukvårdens insat-
ser. I vissa av dessa studier har en upp-
delning gjorts i sjukvårdsindikatorer
och hälsopolitiska indikatorer. Sjuk-
vårdsindikatorerna skall ses som en in-
dikator på sjukvårdens insatser, t ex vid

cervixcancer, diabetes, hypertoni,
astma och blindtarmsinflamma-
tioner, medan de hälsopolitiska in-
dikatorerna är inriktade på preven-
tionens möjligheter, oavsett om
sjukvården eller samhället i övrigt
bidragit till utvecklingen.

Ett exempel på en hälsopolitisk
indikator är lungcancer där natur-
ligtvis de rökningsförebyggande
insatserna är viktigast. Den åt-
gärdbara dödligheten för sjuk-
vårdsindikatorerna har minskat
med 30–40 procent i Sverige se-
dan 1970-talet [30], en minskning
som är något större än vad den va-
rit totalt för samtliga dödsorsaker.

Livskvalitet till åren
Hälso- och sjukvården gör kan-

ske sina största insatser genom att
förbättra livskvaliteten för de
människor som drabbas av sjuk-
dom. I den citerade amerikanska
studien sammanfattas några av de
metoder som avsevärt förbättrat
livskvaliteten för stora patient-
grupper, vare sig det gällt att för-
bättra funktionsförmågan eller att
lindra smärta i livets slutskede (Ta-
bell II). Dessa exempel kan inte
göra anspråk på att vara heltäckan-
de utan får ses som några illustra-
tioner av vad hälso- och sjukvår-
den kan göra för att förbättra livs-

kvaliteten. Det antal som behandlats i
Sverige för olika problem ger en indika-
tion om vilken effekt dessa insatser har
på folkhälsan.

Psykiskt sjuka får
drägligare liv och kan bo hemma
Den psykiatriska vården har genom-

gått stora förändringar och har stor be-
tydelse för livskvaliteten hos de patien-
ter som vårdas för psykiska sjukdomar.
Från mitten av 1800-talet innebar inrät-
tandet av mentalsjukhusen en humani-
sering i och med att psykiskt sjuka blev
omhändertagna, fick mat, husrum och
viss mänsklig omvårdnad. Mer än 100
år senare, i takt med att samhället ut-
vecklades, blev paradoxalt nog den vik-
tigaste kvalitetshöjande effekten ned-
läggningen av mentalsjukhusen och ut-
byggnaden av kvalificerade öppen-
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vårdsresurser med syfte att föra patien-
ten tillbaka till samhället och till eget
boende [9]. Denna utveckling har möj-
liggjorts genom nya läkemedel, t ex
neuroleptika och antidepressiva medel,
och en effektivare dosering av medlen,
sekundärprevention, social träning och
en effektivare vårdorganisation. Enligt
Bunker kan symtomen för många de-
pressionstillstånd lindras med 70–80
procent [8].

I en nyligen utkommen SBU-rapport
konstateras dock att ungefär en tredje-
del av de neuroleptiska läkemedel som
skrivs ut i Sverige görs för tillstånd där
effekterna är dåligt vetenskapligt doku-
menterade eller där riskerna av behand-
ling kan vara större än nyttan [31]. Un-
gefär en tredjedel av patienter med schi-
zofreni blir symtomfria, en tredjedel får
symtomförbättringar och för en tredje-
del ser man inga positiva effekter av be-
handlingen [31].

Användningen av antidepressiva lä-
kemedel har ökat något i Sverige sedan
slutet av 1970-talet, men har från 1990
mer än fördubblats som en följd av in-

troduktionen av selektiva serotininåter-
upptagshämmare [32]. Ökningen av an-
tidepressiva läkemedel överensstämmer
tidsmässigt väl med den minskande
självmordsfrekvensen i Sverige. Om det
är ett orsakssamband är svårare att be-
lägga. Utvecklingen av mindre giftiga
läkemedel och bättre anpassade doser
kan också ha bidragit till att självmord
med hjälp av läkemedel försvårats.

Läkemedel lindrar smärta
och förbättrar livskvalitet 
Den snabba utvecklingen av nya lä-

kemedel har betydelse för livskvaliteten
för många patientgrupper. Inte minst för
att lindra smärta har läkemedlen haft
stor betydelse. Att ha möjlighet att dö
utan smärta och onödigt lidande är en
viktig aspekt på livskvaliteten, inte
minst för cancersjuka patienter i livets
slutskede. Smärtlindring är också viktig
i samband med operationer även om
smärtan är av kortvarig karaktär, men
har större betydelse för folkhälsan om
man även räknar med dem som lider av
kroniska sjukdomar, t ex migrän.

Läkemedlen används vidare för be-
handling av vissa sjukdomar. Förutom
de exempel på läkemedelsbehandling
som redan nämnts är andra viktiga pro-
blem som kan behandlas magsår, hyper-
toni, astma och klimakteriella besvär.

Under 1970-talet kom effektiva lä-
kemedel för magsår, dvs histamin-2-re-
ceptorantagonisterna, följda av proton-
pumpshämmare som introducerades
under slutet av 1980-talet [9]. Det är lä-
kemedel som helt har förändrat behand-
lingen av magsårspatienter. Numera be-
höver dessa sällan opereras eller ligga
på sjukhus.

Läkemedel för hypertoni reducerar
avsevärt risken för slaganfall och upp-
komst av hjärtsvikt [33]. Efter en lång-
varig debatt kring effekterna av koleste-
rolsänkande läkemedel har nu flera ran-
domiserade studier visat att sådana me-
del avsevärt kan reducera risken för
ischemiska hjärtsjukdomar [34, 35]. Ef-
fekterna av denna läkemedelsbehand-
ling har dock ännu inte kunnat få något
större genomslag på folkhälsan.

Behandling av svår kärlkramp (angi-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  36  •  1997 3069

Tabell I. Uppskattad vinst i medellivslängd av olika insatser i hälso- och sjukvården enligt Bunker et al [8] och ungefärligt antal personer i Sve-
rige som screenats eller behandlats.

Antal screenade/behandlade Uppskattad vinst i medellivslängd
Åtgärd i Sverige per år för befolkningen enligt [7]

Prevention:
Hypertoniscreening okänt, mycket omfattande ++1-5–2 månader
Livmoderhalsscreening ca 1 000 000 kvinnor 2 veckor
Difterivaccination 97 procent av barnen + 10 månader

tilläggsvaccination för vuxna
Poliovaccination 97 procent av barnen + 3 veckor

tilläggsvaccination för vuxna
Stelkrampsvaccination 97 procent av barnen + 3 veckor

tilläggsvaccination för vuxna
Smittkoppsvaccination 0 3–6 månader
Influensavaccination 100 000 1 vecka
Hormonersättning (kvinnor) 180 000 3 veckor
Insatser för kvinnor under graviditet 100 000 2 veckor

Behandling:
Cervixcancer 370 opererade 2 veckor
Kolon–rektumcancer 4 500 opererade 2 veckor
Magsår 440 000 läkemedelsbehandlas 2 veckor
Ischemisk hjärtsjukdom 11 000 opererade 1,2 år

(kranskärlsop + PTCA)
Hypertoni 500 000–600 000 läkemedelsbehandlas 3,5 månader
Dialysbehandling för njurinsufficiens 5 300 2–3 månader
Behandling av andningsinsufficiens 1 000 3–4 månader
hos spädbarn
Blindtarmsoperation 11 000 4 månader
för bihangsinflammationer
Diabetes (typ 1) 30 000 (insulin) 6 månader
Antibiotikabehandling för 1,9 miljoner 3 månader
lunginflammation och influensa
Tuberkulos >500 nyinsjuknade 3 månader
Akutinsatser 60 000 inlagda på sjukhus 1,5–2 månader
för svåra olycksfall

Totalt ca 5 år

Källor: Vinst i medellivslängd bygger på beräkningar av Bunker [8] medan antal screenade/behandlade i Sverige bygger på ett flertal olika register eller källor, t ex
nationella register vid EpC, nationella kvalitetsregister, receptundersökningen i Jämtland, kunskapssammanställningar från SBU och Socialstyrelsen m m. I många
fall är uppskattningarna mycket grova, men indikerar ändå storleken på de insatser som görs.



na pectoris) har förbättrats sedan 1950-
talet då endast nitropreparat fanns till-
gängliga för att lindra besvären. Under
1960-talet introducerades beta-recep-
torblockare och under 1970-talet kalci-
umflödeshämmare i behandlingen [9].
Från 1960-talet har kranskärlskirurgin,
bypassoperationer och ballongvidg-
ning av kärlen (PTCA) utvecklats till
effektiva metoder för att höja livskva-
liteten hos dessa patientgrupper.

Trots att incidensen av hjärt–kärl-
sjukdomar minskat kraftigt i Sverige
har antalet vårdtillfällen i sluten vård
ökat med ca 50 procent sedan 1987 för
diagnoser som kärlkramp och hjärt-
rytmrubbningar. Detta beror på att möj-
ligheterna att behandla hjärtsjuka ut-
vecklats, att vårdtiderna minskat, att allt
fler hjärtsjuka överlever längre med sin
sjukdom och på att antalet äldre ökar.

I början av 1960-talet fanns vissa

mediciner för astma, t ex efedrin och
teofyllamin. Dessa var lungutvidgande,
men hade samtidigt kraftiga biverk-
ningar på bl a hjärta, kärl och centrala
nervsystemet. I slutet av 1960-talet ut-
vecklades s k beta-2-agonister, med
högre specifik verkan på astma [9].
Dessa läkemedel kunde tillföras som ta-
bletter, i injektion eller via inhalation
och gav högre effekt och färre biverk-
ningar på andra organ. Inhalationsbe-
handling ger, sammanfattningsvis,
lindring av besvären men ingen minsk-
ning av dödligheten.

Behandling med östrogen har i kont-
rollerade studier klart visat sig lindra
besvär för kvinnor i klimakteriet [36].

Det finns också en del studier som visar
att östrogenbehandling även kan mins-
ka riskerna för hjärtsjukdom och ben-
skörhet eller höftfrakturer. Eftersom det
också finns vissa risker med behand-
lingen rekommenderas den i Sverige
ännu inte i förebyggande syfte [36].

Ortopediska ingrepp
minskar lidandet för många äldre
Ortopediska behandlingsmetoder

kan minska lidandet för många äldre
människor som drabbas av lårbens- och
höftfrakturer eller lider av utslitna leder
(artros) i höft och knä. Medelvårdtider-
na för höftfrakturer har i Sverige sjunkit
från fyra månader år 1950 till fyra vec-
kor 1979 och låg 1995 på ca två veckor.
Sedan metoden att byta höftled, s k
höftplastik, introducerades i Sverige
1967 har både operationsmetoden och
rehabiliteringsprogrammen utvecklats.
Insatsen ökar livskvaliteten och 90–95
procent av patienterna uppger att de är
smärtfria efter operation [10]. Antalet
utförda knäledsplastiker ökar fortfaran-
de i Sverige; idag räknar man med att 95
procent av patienterna får ett gott resul-
tat på tio års sikt. Reoperation görs i 8
procent av höftplastikerna och i 5 pro-
cent av knäplastikerna.

Mellan 1980–1981 och 1994–1995
har den andel i befolkningen 16–84 år
som uppger rörelsehinder minskat med
ca 30 procent i Sverige. Svårt rörelse-
hinder, dvs att behöva käppar eller rull-
stol, har minskat bland äldre över 75 år.
Ortopedin kan här ha bidragit till att
äldre numera har rörelsehinder i mindre
utsträckning än tidigare.

Enkla teknologier
hjälper oss att se och höra
I dagens samhälle har vi lätt att

glömma bort att självklara hjälpmedel
inte alltid varit så självklara. En stor del
av den vuxna befolkningen ser betydligt
bättre tack vare glasögon. Numera kan
också en enkel linsoperation mot grå
starr avsevärt förbättra synen och kva-
liteten i människors dagliga liv. Nästan
40 000 sådana operationer görs per år i
Sverige och den ackumulerade effekten
får en stor folkhälsoeffekt.

En annan enkel, men viktig, teknolo-
gi är hörselhjälpmedel. Knappt 46 000
personer får hjälp med att prova ut hör-
apparater varje år.

Folkhälsans konsekvenser
för hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården har betydelse

för folkhälsan, men det är också så att
sjukdomspanoramats utveckling påver-
kar belastningen på sjukvården och be-
hovet av omvårdnad. Sedan länge finns
det en diskussion om en förlängning av
medellivslängden kommer att ge friska
eller sjuka levnadsår, vilket i sin tur får
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»Råd om förändring av levnadsvanor
och förskrivning av läkemedel i förebyg-
gande syfte för dem som har högt blod-
tryck och höga blodfettsnivåer har, bl a i
randomiserade försök, visat sig minska
dödligheten påtagligt.»
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konsekvenser för det framtida vårdbe-
hovet. Den kraftiga nedgången i både
incidens och dödlighet i hjärt–kärlsjuk-
domar har inte inneburit en motsvaran-
de minskning av vårdinsatserna. Tvärt-
om har vårdinsatserna för hjärt–kärlsju-
ka ökat. Detta beror dels på att en del av
dem som lever längre vid en senare tid-
punkt i livet får hjärt–kärlsjukdomar
som kräver vård, dels att hjärt–kärl-
sjuka som räddas till livet inte blir helt
friska utan oftast kräver fortlöpande
vårdinsatser, dels på att den medicinska
utvecklingen gör det möjligt att sätta in
behandlingsinsatser som tidigare inte
var tillgängliga.

En annan vårdkrävande sjukdoms-
grupp är cancer. Varje år får drygt
37 000 personer diagnosen cancer. Be-
lastningen på sjukvården är dock större
eftersom många cancersjuka behöver
vård eller genomgå kontroller under
många år. I början av 1996 fanns
267 176 levande personer i Sverige som
fått en cancerdiagnos efter 1958.

Sammanfattande diskussion
Uppskattningen att hälso- och sjuk-

vården har förlängt livslängden med ca
fem år och avsevärt förbättrat livskva-
liteten hos många människor innebär en
avsevärd effekt på folkhälsan. Sjukvår-
dens preventiva insatser beräknades
svara för drygt 1,5 av dessa levnadsår.
Den senare beräkningen är troligen en
underskattning av effekten av hälso-
och sjukvårdens preventiva insatser ef-
tersom t ex läkares och andra personal-
gruppers råd om rökstopp, vikten av fy-
sisk aktivitet etc inte är medräknade i
analyserna. Den tidigare redovisade
studien tyder på att en relativt betydan-
de del av nedgången i hjärt–kärldödlig-
het i USA kan förklaras av att patienter
som fått en hjärtinfarkt förändrat sina
levnadsvanor. Mot bakgrund av att häl-
so- och sjukvården lägger ner relativt
begränsade resurser på prevention före-
faller effekterna av sjukvårdens preven-
tiva insatser vara kostnadseffektiva.

Beräkningar av det slag som Bunker
och vi redovisat ovan måste med nöd-
vändighet bli summariska och osäkra.
Beräkningarna kring medellivslängd är
gjorda på amerikanska förhållanden,
och befolkningen i USA och Sverige
skiljer sig både vad avser medellivs-
längd och hur tillgänglig vården är för
olika befolkningsgrupper. En del av an-
tagandena i Bunkers artikel kan också
diskuteras. Den amerikanska studien
utgår t ex från att hypertoniscreening
skall ske från 3 års ålder, en åtgärd som
kan diskuteras utifrån dess kostnadsef-
fektivitet. Effekten på beräkningarna av
medellivslängd påverkas dock inte så
mycket av detta antagande.

Intresset för att mer systematiskt be-
döma effekterna av olika insatser i häl-

so- och sjukvården har ökat i hela värl-
den. Begreppet »evidence-based medi-
cine» kan ses som ett uttryck för denna
strävan. Dessa värderingar har naturligt
fokus på individnivå men kan utgöra ett
underlag för beräkningar av effekterna
på befolkningsnivå. På sikt medför där-
för detta förbättrade möjligheter att
göra mer översiktliga och samlade ana-
lyser av olika insatsers effekter på folk-
hälsan. Det vore också intressant om
beräkningar motsvarande den ameri-
kanska studien kunde göras för svenska
förhållanden.

Det finns ingen möjlighet att gå ige-
nom alla metoder som används i hälso-
och sjukvården eller att värdera alla de
antaganden som ligger bakom beräk-
ningarna. Detta är inte heller syftet. Syf-
tet är att belysa hur olika insatser i sjuk-
vården, som riktar sig mot enskilda pa-
tienter, kan påverka hälsan i ett befolk-
ningsperspektiv. Resultaten visar att
hälso- och sjukvårdens samlade insat-
ser har stor effekt på folkhälsan.
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Hamburgerbiffar
återkallas i USA
I början av augusti upptäckte hälso-

vårdsmyndigheterna i Colorado att 15
av 27 patientprov med E coli O157 som
skickats in under sommaren hade näs-
tan identiska mönster på pulsfältselekt-
rofores (PFGE). De kom från patienter
som insjuknat från mitten av juni till
mitten av juli. Elva av dem kom ihåg att
de ätit hemmagjorda hamburgare med
färdiggjorda frusna köttfärsskivor från
en viss firma i Arkansas. Några patien-
ter hade kvar skivor i frysen, och odling
från minst en av dessa visade E coli
O157 med samma PFGE-mönster.

Den 15 augusti meddelade USAs
jordbruksdepartement att man återkal-
lade över 500 ton färdigfrusna hambur-
gerbiffar som spritts över USA, och all-
mänheten uppmanades kontrollera att
inga sådana fanns kvar hemma i frysar-
na.

Inga utbrott i Polen
Efter de stora översvämningarna i

Polen under juli fanns en oro för utbrott
av vattenburna epidemier. En delega-
tion från Sverige med en representant
från epidemiologiska enheten åkte ner i
början av augusti. Det övervaknings-
system som då redan etablerats av de
polska myndigheterna i de 19 drabbade
länen var mycket imponerande: från di-
striktsläkare till distriktsnivå, och vida-
re till regional och nationell nivå, sked-
de rapportering av ett tiotal specificera-
de sjukdomar två gånger dagligen (!).
Övervakningen var aktiv i så måtto att
även frånvaro av fall skulle rapporteras.
(Ett problem vid all rutinmässig »sur-
veillance» är ju annars att en utebliven
rapport antingen kan betyda »inga fall»
eller »glömt att rapportera».)

Vid kontakt med polska Smitt-
skyddsinstitutet i mitten av augusti be-
rättade man att det snarast var färre fall
av vattenburna infektioner i de över-
svämningsdrabbade områdena än i
resten av Polen.

Mjältbrand i Skottland
I slutet av juli dog en ko i vad som vi-

sade sig vara mjältbrand i Lanarkshire i
Skottland. Ytterligare ett djur på gården
var smittat. Sjukdomen finns alltså fort-
farande såväl väster som öster om oss.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet
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