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I svensk sjukvård har utgifternas an-
del av BNP varierat från 7,1 procent
1970 upp till 9,6 procent 1982 för att
därefter successivt sjunka till 7,2 pro-
cent 1995. Man kan få intryck av att
sjukvården idag skulle ha ungefär lika
mycket resurser som 1970 och att det
skulle ha skett en omfattande neddrag-
ning av resurserna sedan 1982. Jämför
vi med den aktuella situationen i andra
OECD-länder uppkommer stora varia-
tioner: från Danmarks och Storbritanni-
ens små andelar på knappt 7 procent av

BNP till situationen i USA där sjuk-
vårdsutgifternas andel numera översti-
ger 14 procent av BNP [1].

Andel av BNP
svårtolkat mått
Man måste dock vara medveten om

att utgifternas andel av BNP är ett svår-
tolkat mått på sjukvårdens resurser, och
detta av flera skäl [2]. Det kan finnas
flera förklaringar till en bestämd ut-
veckling över tiden eller till skillnader
mellan olika länder. Den svenska sjuk-
vården har inte haft den omvälvande ut-
veckling i resurser som andelen av BNP
ger sken av. Det är inte heller så att man
i USA satsar dubbelt så mycket reala re-
surser på sjukvården som i t ex Dan-
mark, Storbritannien och Sverige.

En första svårighet vid tolkning av
BNP-andelar beror på att definitionen
på vilka tjänster som skall ingå i hälso-
och sjukvårdsutgifterna kan variera.
För svenskt vidkommande gäller att ut-
gifter för omsorg om psykiskt utveck-
lingsstörda inte ingår i statistiken sedan
1985. Dessa utgifter redovisar national-
räkenskaperna numera under posterna
utbildning och social service. På samma
sätt har utgifter för långtidssjukvård
lyfts ur statistiken sedan 1992 till följd
av Ädelreformen. Enbart effekterna av
Ädelreformen svarar för en minskning
av sjukvårdsutgifternas andel av BNP
på drygt 1 procentenhet.

En andra svårighet handlar om att
förändringar i sjukvårdsutgifternas an-
del av BNP förklaras inte enbart av änd-
rade utgifter för hälso- och sjukvård,
utan även av variationer i den totala
ekonomin, dvs av förändringar i BNP.
En stabil andel av BNP över tiden inne-
bär inte något annat än att sjukvårdsut-
gifterna följer BNP; de faktiska utgif-
ternas utveckling känner vi inte utan
kompletterande information. På mot-
svarande sätt behöver en sjunkande an-
del av BNP inte betyda att sjukvårdsre-
surserna reducerats. En annan tänkbar
förklaring är att BNP helt enkelt ökar i
snabbare takt än sjukvårdsutgifterna.

Felaktig fokusering
på utgifter
Det finns också en mera allvarlig kri-

tik av jämförelser av BNP-andelar som

grund för uttalanden om sjukvårdens
resurser, framför allt vid jämförelser
mellan länder. Denna kritik menar att
måttet, och fokuseringen på utgifter,
egentligen inte alls återspeglar de »rik-
tiga» kostnaderna. Det man borde in-
tressera sig för (istället för utgifter) är
den alternativkostnad som uppstår när
resurser används till produktion av
vårdtjänster [3]. Alternativkostnaden
av att producera viss volym vårdtjänster
representeras då av de andra varor och
tjänster som skulle ha kunnat produce-
ras av de personella och andra resurser
som nu används för att producera vård.
Vi kan t ex tänka oss att lönerna för all
sjukvårdspersonal sänks med 10 pro-
cent under viss given period, exempel-
vis ett år. Resultatet blir att utgifterna
och även sjukvårdens andel av BNP
minskar. Alternativkostnaden är dock
oförändrat lika med värdet av de varor
och tjänster som berörd vårdpersonal
skulle ha kunnat producera om den inte
varit sysselsatt inom hälso- och sjukvår-
den.

Av resonemanget om sjukvårdens
alternativkostnader följer också att en
hög eller låg kvot mellan sjukvårdsut-
gifter och BNP inte kan betraktas som
ett problem i sig. Det intressanta är
istället om värdet av det som produce-
ras i vården motsvarar de alternativ-
kostnader som uppkommer till följd av
att resurser i form av personal, läkeme-
del, utrustning, byggnader m m utnytt-
jas för ändamålet.

Reala resurser
kompletterande mått
Med hänsyn till de svårigheter som

är förknippade med tolkningen av sjuk-
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vårdsutgifternas andel av BNP behövs
kompletterande mått på sjukvårdens re-
surser. Ett sådant mått är hälso- och
sjukvårdens reala resurser i form av ar-
betskraftens storlek och struktur. Perso-
nalen är förvisso endast en av flera ty-
per av resurser som används för att pro-
ducera vårdtjänster, men den är den i
särklass viktigaste. I svensk sjukvård
utgör personalkostnaden ungefär två
tredjedelar av totalkostnaden.

En beskrivning och internationell
jämförelse av personalens utveckling
ger en helt annan bild av den svenska
hälso- och sjukvårdens resurser än den
som vanligen förmedlas via översikter
av sjukvårdsutgifternas andel av BNP.
För att illustrera detta skall vi jämföra
Sverige, Danmark, Storbritannien och
USA. En jämförelse mellan dessa län-
der är intressant av flera skäl. För det
första återspeglar urvalet skilda sätt att
organisera och framför allt finansiera
vården. För det andra fångar det länder
som vanligen utgör ändpunkterna i
OECD-jämförelser av sjukvårdsutgif -
ternas andel av BNP. Danmark och
Storbritannien har traditionellt legat på
en mycket låg nivå. USA har på motsva-
rande sätt legat på en mycket hög nivå.
Av Tabell I framgår hur olika utveck-
lingen varit över tiden för länderna i vårt
urval.

Personalexpansionen
snabbast i Sverige
Utvecklingen vad gäller andel av

BNP återspeglar dock inte alls perso-
nalresursernas utveckling. I Sverige
ökade antalet läkare och sjuksköterskor
under perioden 1970–1988 med 115 re-
spektive 140 procent. Det skall jämfö-
ras med motsvarande expansion i USA,
som samma period var 75 procent för
läkare och 120 procent för sjuksköters-
kor [4]. Antalet läkare och sjuksköters-
kor har alltså ökat i snabbare takt i Sve-
rige än i USA och inte tvärtom, som
man kan förledas att tro om sjukvårds-
utgifternas andel av BNP studeras.

I början av 1950-talet var läkartäthe-
ten i Sverige lägre än i flertalet andra in-
dustrialiserade länder. Bristen på läkare
kvarstod under hela 1960-talet och sto-
ra delar av 1970-talet, trots en kraftig ut-
byggnad av läkarutbildningen. Vid slu-
tet av 1970-talet hade situationen änd-
rats, och det fanns nu fler läkare i rela-
tion till befolkningen i Sverige än i län-

der som England och USA [5]. Läkar-
expansionen i Sverige fortsatte under
1980- och 90-talen. Som framgår av Ta-
bell II har Sverige numera flest läkare
per capita, följt av Danmark, USA och
sist Storbritannien.

Sverige har även den högsta siffran
vad gäller sjuksköterskor per 1000 in-
vånare, följt av USA, Danmark och sist
Storbritannien. Jämförelsen mellan
sjuksköterskor är dock mera besvärlig
då definitioner mellan länder kan skilja
sig. Uppgifterna skall därför tolkas med
stor försiktighet. Det är dock viktigt att
så långt möjligt se till helheten vid jäm-
förelser av personalresurser, eftersom
olika personalgrupper delvis kan fylla
olika funktioner i skilda länder. Med be-
aktande av tillgängliga data tycks då
inte den låga läkarsiffran i Storbritanni-
en bero på att man skulle ha särskilt
många sjuksköterskor.

Om vi vidgar vårt resonemang och
även jämför med andra europeiska län-
der kan noteras att vår jämförelse är del-
vis missvisande, åtminstone vad gäller
läkarna. Flera länder, däribland Bel-
gien, Tyskland, Norge och många syd-
europeiska länder, redovisar fler läkare
per invånare än Sverige. Samtidigt skall
påpekas att antalet sjuksköterskor per
invånare i länder som Italien, Spanien
och Grekland är betydligt lägre än i de
nordeuropeiska länderna, vilket försvå-
rar jämförelser.

Sjukvårdspersonalens andel
av totala sysselsättningen
Övriga personalgrupper i vården är

svåra att jämföra då det finns stora skill-
nader mellan länder vad gäller defini-
tion av undersköterskor, vårdbiträden
och skötare. Det finns emellertid en del

uppgifter om den totala sysselsättning-
en inom sjukvården, inklusive förvalt-
ningspersonal, administration mfl. Ser
man till senaste tillgängliga uppgifter
om hur stor andel sysselsättningen
inom sjukvårdssektorn utgör av den to-
tala sysselsättningen i respektive land
ligger USA högst med ca 7,3 procent. I
Sverige är andelen 6,9 procent, i Stor-
britannien 4,6 och i Danmark 4,4 pro-
cent. Denna rangordning motsvarar den
som uppkommer vid jämförelse av
BNP-andelar, men skillnaden är myc-
ket mindre.

Det finns flera tänkbara förklaringar
bakom de skillnader som uppkommer
vid rangordning enligt olika kriterier:
sjukvårdsutgifternas andel av BNP,
sjukvårdspersonal per invånare eller
sjukvårdens andel av den totala syssel-
sättningen. En första förklaring är att
personalresurserna endast fångar en del
av totalkostnaderna; i den svenska sjuk-
vården cirka två tredjedelar. En mera in-
tensiv och frekvent vård, ett sämre ka-
pacitetsutnyttjande av sjukhusresurser
och högre administrationskostnader
skulle då delvis kunna förklara skillna-
den mellan USA och övriga tre länder.
En annan viktig förklaring är att relativ-
priserna på olika insatsfaktorer skiljer
sig, inte minst lön till kvalificerad per-
sonal.

Svag löneutveckling
Det har visat sig svårt att få fram

uppgifter om löneutvecklingen för
svenska läkare och sjuksköterskor. Man
måste ta hänsyn till och granska jourtid,
övertidsersättning, ledigheter mm i
varje enskilt avtal. Dessutom försvårar
ändrade definitioner av befattningar
inom respektive yrkesgrupp jämförel-
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Tabell I. Sjukvårdsutgifternas andel av BNP. (Källa: OECD Health Data 1997.)

1970 1975 1980 1985 1990 1992 1993 1994 1995

Sverige 7,1 7,9 9,4 8,9 8,6 7,6 7,6 7,4 7,2
Danmark 6,1 6,5 6,8 6,3 6,5 6,7 6,8 6,6 6,4
Storbritannien 4,5 5,5 5,6 5,9 6,0 7,0 6,9 6,9 6,9
USA 7,2 8,2 9,1 10,7 12,7 14,0 14,3 14,3 14,2

Tabell II. Antal läkare och sjuksköterskor per 1 000 invånare samt sjukvårdsanställdas andel
av total sysselsättning (exklusive långtidssjukvård och äldreomsorg) 1994. Sjuksköterskor i
Sverige avser endast offentlig sjukvård. Sjukvårdspersonalens andel av total sysselsättning in-
kluderar förvaltningspersonal, administration med flera. (Källor: OECD, US Bureau of Labor
Statistics, Statistisk årsbok för landsting, Socialstyrelsen.)

Sverige Danmark UK USA

Läkare 3 2,9 1,6 2,5
Sjuksköterskor 8,8 6,72 4,31 7,2
Sjukvårdsanställdas andel
av totala sysselsättningen,
procent 6,9 4,42 4,6 7,32

1 1988
2 1993



ser över tiden på en mera detaljerad
nivå. Enligt uppgifter från Landstings-
förbundet om avtalad grundlön har de
landstingsanställda läkarna, oavsett be-
fattning, haft en kraftig real sänkning
mellan 1970 och 1995. Motsvarande
uppgifter om avtalad grundlön för de
landstingsanställda sjuksköterskorna
ger inte en lika entydig bild av utveck-
lingen. Några sjuksköterskebefattning-
ar har fått en real sänkning under perio-
den medan andra fått en ökning.

En studie från SCB där man jämför-
de bruttoinkomster 1970 och 1990 för
39 typer av högskoleutbildade bekräftar
Landstingsförbundets uppgifter: läkar-
na fick den största realinkomstsänk-
ningen. Detta gällde både manliga och
kvinnliga läkare, vars årsinkomst sjönk
med i genomsnitt 36 respektive 31 pro-
cent. Dock hade läkarna högst genom-
snittsinkomster av de 39 typerna av
högskoleutbildade vid båda mättillfäl-
lena. Inkomstutvecklingen för sjukskö-
terskor visade på realinkomstökningar
för både manliga och kvinnliga sjuk-
sköterskor mellan 1970 och 1990. Män-
nens genomsnittsinkomster ökade med
19 procent och kvinnornas med 23 pro-
cent [6].

I ett internationellt perspektiv, och
sett till uppgifter från OECD och ytter-
ligare källor från respektive land, finns
inget som tyder på att vare sig läkare el-
ler sjuksköterskor i Danmark, Storbri-
tannien eller USA skulle ha haft några
reallönesänkningar under perioden
1970–1990. Det är dock svårt att dra 
några långtgående slutsatser från inter-
nationella lönejämförelser i detta avse-
ende. Förändringar i den den svenska
hälso- och sjukvården återspeglar för-
ändringar i stort på svenska arbetsmark-
naden och i den offentliga sektorn. Det
kan också vara så att svenska läkare
över tiden kompenserats med bättre
villk or för egen forskning och utveck-
ling än utländska kolleger och med
kompensationsledighet för jour och
övertid. Det finns också studier från
1970- och 80-talen som pekar på att den
faktiska genomsnittliga arbetstiden per
läkare i Sverige minskat under denna
period [7, 8].

Det skall noteras att vår analys är be-
gränsad och att vi endast studerat för-
ändringar i relativpriserna för sjuk-
vårdspersonal över tiden. Vi nöjer oss
här med att konstatera att den svaga lö-
neutvecklingen generellt inom offentlig
sjukvård är en bidragande förklaring till
att den kraftiga personalökningen under
1970- och 80-talen inte fullt ut slog ige-
nom på sjukvårdsutgifternas andel av
BNP.

Jämförelser på sjukhusnivå
Jämförelser av sysselsättning och

personalsammansättning i sjukvården

på aggregerad nivå är behäftade med
flera tolkningsproblem eftersom måtten
inte kopplas samman med produktion
eller produktionsförutsättningar. Ett
mera relevant alternativ är att jämföra
hur olika vårdgivare använder persona-
len. Tyvärr finns det få sådana jämförel-
ser publicerade och ingen som är helt
aktuell. En intressant studie gjordes
dock 1990–1991 av Jönsson och Rehn-
berg där man jämförde bl a personal-
sammansättningen vid tre sjukhus, ett i
vardera Sverige, England och USA [9].

Störst andel personal med sjukvår-
dande funktioner hade det svenska sjuk-
huset (78 procent) och minst andel hade
det amerikanska sjukhuset (40 pro-
cent). Dessa skillnader motsvarar de
skillnader som uppkom vid jämförelse
mellan Sverige och USA vad gäller per-
sonalresurserna på aggregerad nivå (se
Tabell II). Jönsson och Rehnberg mena-
de att skillnader mellan sjukhusen till en
del berodde på att det amerikanska sjuk-
huset hade en mycket stor grupp ser-
vicepersonal utan motsvarighet vid det
svenska (eller det engelska) sjukhuset.

En annan intressant skillnad mellan
sjukhusen rörde sjukvårdspersonalens
användning. Personaltätheten per säng
var högst på det svenska sjukhuset följt
av det amerikanska och därefter det
engelska. Siffrorna för det engelska
sjukhuset var anmärkningsvärt låga,
men helt logiska med hänsyn till till-
gängliga personalresurser på aggrege-
rad nivå. Den låga personaltätheten
inom det engelska sjukvårdssystemet
bekräftas också av andra studier [10].

En förklaring till skillnaderna i sjuk-
husens personalresurser är skillnader i

arbetstid och anställningskontrakt. Lä-
karna var vid samtliga sjukhus anställda
med fast lön, men det engelska och det
amerikanska sjukhuset tillämpade i
större utsträckning individuell lönesätt-
ning baserad på utbildning, erfarenhet
och prestationer. Grunden för läkarnas
anställningskontrakt på det engelska
och det amerikanska sjukhuset var pati-
entbelastningen. På båda dessa sjukhus
hade läkarna alltså incitament att utföra
en viss mängd arbete så att inte anställ-
ningskontraktet bröts. Dessa principer
skiljer sig från de svenska läkarnas an-
ställningskontrakt, som baseras på re-
glering av arbetstidens längd och på sär-
skild kompensation för jourtid.

Personalresurser
och kostnadsutvecklingen
Under 1990-talet har svensk hälso-

och sjukvård tvingats till besparingar
och nedskärningar bland personalen till
följd av den offentliga sektorns försäm-
rade finanser. Figur 1 visar att utveck-
lingen under perioden skiljer sig för oli-
ka personalkategorier; tillväxttakten för
läkare och sjuksköterskor har de senas-
te åren avtagit, medan personalreduce-
ringarna varit betydande för övrig sjuk-
vårdspersonal.

Tvärtemot vad man skulle kunna tro
mot bakgrund av personalnedskärning-
arna har sjukvårdskostnaderna fortsatt
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Figur 1. Personalutvecklingen i svensk
hälso- och sjukvård (antal personer,
inklusive äldrevård och privat vård).
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att öka i löpande priser, åtminstone fram
till 1996. I fasta priser (justerat för infla-
tion) blir ökningen förvisso endast svag
[11]. Förklaringen är att kostnaderna
för öppen vård och läkemedel har ökat
samtidigt som slutenvårdskostnaderna
minskat. Nettoeffekten har blivit en
svag ökning av de totala kostnaderna,
trots att antalet anställda inom sektorn
minskat.

Under inte minst 1990-talet har det
alltså skett en strukturomvandling inom
vården. Landstingen och andra vårdgi-
vare har utsatts för större kostnadspress,
vilket lett till besparingar även inom
den slutna sjukhusvården. En mycket
betydelsefull faktor är också den teknis-
ka utvecklingen, som inneburit att en
allt större andel av verksamheten till-
handahålls i öppna vårdformer [12].

Reala mått väcker
intr essanta frågeställningar
Till följd av en rad tolkningsproblem

är sjukvårdsutgifternas andel av BNP
ett mått med fler begränsningar än möj-
ligheter vad gäller jämförelser av sjuk-
vårdsresursernas storlek i olika länder.
Likväl används det ofta i just sådana
sammanhang; tex stod att läsa i Läkar-
tidningen 37/96 att Sverige i jämförelse
med 13 andra industriländer är det enda
landet med kraftigt minskade sjuk-
vårdskostnader, baserat på utveckling-
en i sjukvårdsutgifternas andel av BNP.

Om man som mått på sjukvårdsre-
surserna istället använder sjukvårdsper-
sonalens storlek och struktur framgår
att svensk sjukvård aldrig tidigare har
haft så mycket resurser i form av kvali-
ficerad vårdpersonal som idag. Trots
betydande nedskärningar vad gäller
omvårdnadspersonal har inte heller de
totala sjukvårdskostnaderna minskat,
eftersom andra kostnadsposter, där-
ibland läkemedel, ökat.

Jämförelser med reala resursmått
väcker dessutom en rad frågeställning-
ar inom områden som vi menar borde
stå i centrum för framtidsdebatten. Det
gäller inte minst hur läkare och annan
kvalificerad vårdpersonal bäst kan mo-
tiveras att ta itu med nuvarande problem
och möta framtida krav i form av ny tek-
nik och mer krävande patienter.
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Summary

International comparison of health care
expenditure;
expenditure share of the GNP an
inadequate measure requiring
complementation with more valid
measures

Anders Anell, Malin Persson

Läkartidningen 1998; 95: 3315-8

Since the health care expenditure share of
the GNP (gross national product) is a measure
difficult to interpret, its use can yield erroneous
results in comparing health care sector develop-
ment in different countries. A complementary
measure of health care resources is the size and
structure of the health care labour force. Infor-
mation from Sweden, Denmark, the United
Kingdom and the USA shows that development
in expenditure share of the GNP in no way re-
flects development in labour resources in the re-
spective countries. Ranking of national costs
differs depending on the measures used, which
is partly to be explained  by differences in rela-
tive prices in terms of various investment fac-
tors  –  eg, salaries of qualified personnel. The
generally slow wages trend in the Swedish
health care sector is a contributory factor ex-
plaining why the marked increase in the labour
force during the 1970s and 1980s is incom-
pletely reflected in the health care expenditure
share of the GNP. Studies of personnel re-
sources at the hospital level in the above-men-
tioned countries have shown marked national
differences to exist in terms of working hours,
service contracts and job descriptions, which
further explains the differences manifest at an
aggregate level.
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