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Mycket tyder på att svenska
folkets hälsa i stort kan förbätt-
ras ytterligare. Individens risk
att vid en viss ålder drabbas av
sjukdomar och skador kan i
många fall fortsätta att minska,
med undantag för allergier och
diabetes. Men samhällets totala
sjukdomsbörda ökar antagli-
gen, främst beroende på att vi
lever längre och blir allt fler
äldre. Detta i kombination med
förbättrade möjligheter att åt-
gärda hälsoproblemen samt be-
gränsade ekonomiska ramar
ställer samhället inför en stor
utmaning.

Att spekulera om hur befolknings-
förändringar och sjukdomspanorama
kommer att påverka hälso- och sjuk-
vårdens förutsättningar och arbete i
framtiden är inte lätt. Det är kanske
inte heller prognosresultaten som är
det viktiga, utan snarare diskussionen
och dialogen om vilka faktorer som
kan påverka denna utveckling. I bästa
fall kan diskussionen leda till en
ökad beredskap om vilka problem som
måste hanteras i framtiden.

Vi redovisar vår diskussion i tre
delar. Den första behandlar möjlig-
heter och begränsningar med olika
mått och modeller när det gäller att
prognostisera det framtida sjukdoms-
panoramat. Den andra delen tar upp
faktorer i samhället som påverkar den
framtida sjukdomsbilden, medan den
avslutande delen diskuterar tänkbar

utveckling för några större sjukdoms-
grupper.

Epidemiologiska mått
tjänar olika syften
Innan vi ger oss in i ett försök att spe-

kulera om det framtida sjukdomspano-
ramat kan det vara viktigt att analysera
vilka epidemiologiska mått som är
lämpliga för vilka syften. Incidensen,
antal nyinsjuknade under en viss tids-
period, är ett mått som anger risken att
insjukna i en viss sjukdom. Preventiva
åtgärder, vare sig de görs av hälso- och
sjukvården eller av andra instanser i
samhället, kan påverka risken att in-

sjukna, medan sjukvårdens behand-
lande insatser inte kan minska denna
risk. Förbättrad överlevnad på grund av
sjukvårdens insatser kan dock öka ris-
ken att drabbas av andra sjukdomar.

Prevalensen, andelen i befolkningen
som vid ett visst tillfälle har en viss
sjukdom, påverkas av såväl incidens
som sjukdomens varaktighet. Sjukdo-
mens varaktighet påverkas i sin tur av
såväl sjukdomens naturalförlopp som
möjligheterna att bota eller förhindra
för tidiga dödsfall. Prevalensen är ofta
ett bra mått på hur tung belastningen är
på sjukvården. Illustrationen med ett
badkar är fortfarande gångbar när det
gäller att belysa sambanden mellan des-
sa epidemiologiska mått (Figur 1).

Storleken på dessa mått är i grunden
beroende av befolkningens storlek,
köns- och ålderssammansättning, det
vill säga demografi. Sjukdomsbördan,
slutligen, kan ses som en sammanväg-

ning av antalet sjuka och sjukdomens
allvarlighetsgrad. Den påverkas av så-
väl incidens som överlevnad och be-
handling, även den behandling som
lindrar besvär snarare än att bota. Sam-
manfattande mått på morbiditeten och
mortaliteten i samhället arbetar man
med inom de världsomspännande pro-
jekten med »Global burden of disease»,
som nyligen genomförts i Sverige ge-
nom beräkningen av svenska »disabili-
ty adjusted years of life» (DALYs) [1].

Dödlighet och sjuklighet
Förhållandet mellan dödlighet och

sjuklighet är komplicerat. Det kan fin-
nas både konkurrensförhållanden och
synergieffekter mellan olika sjukdomar
och dödsorsaker. Det är till exempel så
att om man räddar fler från död i akut
hjärtinfarkt, genom snabb och adekvat
behandling, ökar risken för att man
drabbas och kanske dör av stroke och
hjärtsvikt. Förbättring av överlevnad i
cancer leder till en ökning av antalet
personer som lever med cancer. Risken
för att man drabbas av annan sjukdom
kan öka, dels som följd av en allmän
förlängning av den tid man exponeras
för risken att bli sjuk, dels som följd av
att den tidigare sjukdomen kan utgöra
en riskfaktor för den senare.

Prognosmodeller
Många prognoser av det framtida

sjukdomspanoramat bygger på enkla
och linjära trendframskrivningar.
Risken för felslut är här uppenbara.
Fram till 1980 ökade dödligheten i
kranskärlssjukdomar för medelålders
män. En enkel trendframskrivning vid
den tidpunkten hade inneburit ett hisk-
ligt felslut. Vi befann oss vid den tid-
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punkten vid ett trendbrott, och den
åldersstandardiserade dödligheten har
sedan den tidpunkten nästan halverats.
En linjär trendframskrivning hade ock-
så blivit helt missvisande när det gällde
att prognostisera alkoholproblemens
utveckling. Fram till 1980 ökade död-
ligheten i alkoholrelaterade sjukdomar,
men har sedan dess minskat under tjugo
år. 

En mer sofistikerad analys är ko-
hort–period–åldersanalyser, där man
samtidigt tar hänsyn till att varje gene-
ration växt upp under olika förutsätt-
ningar än den föregående, att risk-
mönstren ändras med åldern och att hi-
storiska förändringar i samhället och
hälso- och sjukvården åstadkommer
förändringar i risk- och dödlighets-
mönstren över tid. Sådana modeller kan
göra bättre prognoser än enkla fram-
skrivningar. 

Dessa modeller har dock fortfarande
brister. Man utnyttjar till exempel inte
all kunskap som finns om riskfaktorer,
och man räknar inte med att många
historiska förändringar påverkar olika
kohorter och åldersgrupper selektivt.
Som exempel kan nämnas folkhälso-
insatser som under en begränsad tidspe-
riod inriktas mot ungdomar (antirök-
kampanjer) eller grupper i riskåldrar,
för vilka man inför hälsoscreening som
inte tidigare funnits. 

Om vi använder de kunskapskällor
om riskfaktor er som är tillgängliga i
Sverige kan prognosmodellerna ytterli-
gare förfinas. Exempel på riskfaktor-
modeller är de regressionsmodeller
som använts främst inom hjärt–kärl-
området. Hade vi utgått från kunskap
om riskfaktorernas förändring och la-
tenstider hade nedgången i kranskärls-
sjukdomar antagligen kunnat förutses.
Rökningen hade sedan början av 1960-
talet börjat minska bland männen. För
att förutse den accelererade nedgång i
dödligheten som sedan skedde under
mitten av 1980-talet hade det också
krävts en god gissning om utvecklingen
av medicinska metoder. 

Riskfaktormodeller analyserar ris-
ker på individnivån. För att genom dem
få kunskap om utvecklingen i befolk-
ningen måste de kombineras med infor-
mation om demografiska förändringar
och andra samhällsförändringar som
kan påverka sjukdomspanoramat. Ef-
fektiva prognosmodeller behöver ta
hänsyn till såväl riskfaktorexponering
som sociala förhållanden och utveck-
lingen av medicinska metoder. Man be-
höver också ett historiskt synsätt där så-
väl äldre som yngre och framtida gene-
rationers förhållanden återspeglas. 

Det finns ofta orealistiska förvänt-
ningar på att man kommer att finna all-
mängiltiga modeller som kan förutsäga
sjukdomspanoramat i sin helhet. Den

teoretiska kunskapen på området räcker
inte till detta, men än mer begränsande
är epidemiologernas bristande tillgång
till data. Trots att Sverige har en inter-
nationellt sett sällsynt god datatillgång
saknas fortfarande mycket stora delar
av den grundläggande information vi
skulle behöva för att göra bra progno-
ser, speciellt med avseende på befolk-
ningens exponering för hälsorisker.
Den diskussion som förs här görs
utifrån denna bristsituation.

Den epidemiologiska
transitionen
Övergången från ett samhälle där in-

fektionssjukdomar och bristsjukdomar
utgjorde de huvudsakliga hälsoproble-
men till ett samhälle där välfärdssjuk-
domarna dominerar har skett succes-
sivt. Under en lång period, som motsva-
rar en normal livstid, förändras befolk-
ningens sammansättning. I början se-
lekterades individerna kraftigt med av-
seende på infektioner och bristsjukdo-
mar så att den äldre befolkningen blev
sammansatt av dem som kunde över-
leva denna fas.

Ju längre tid välfärdssamhället har
existerat, desto svagare blir den tidiga
selektionens effekter. Det gamla sam-
hället ersätts av ett där de flesta indivi-
der överlever tills åldrandets sjukdomar
sätter in. Detta innebär att den befolk-
ning som överlever kan ha andra egen-
skaper än de som överlevde förr i värl-
den, att sambanden mellan exponering
och sjukdom förändras och att miljö-
exponering och levnadsvanor föränd-
ras. Dessutom förändras hälso- och
sjukvårdens möjligheter att bota och
lindra hälsoproblem. 

Samhällsförändringar
och framtida vårdutnyttjande
Politiska och etiska värderingar, som

till exempel om alla människor i sam-
hället ska ha en möjlighet att få vård på
lika villkor eller inte, ställer specifika
krav. De ekonomiska ramarna i samhäl-
let sätter naturligtvis en annan gräns för
vad som kan göras. Den medicinska ut-
vecklingen och möjligheterna att åtgär-
da de problem som sjukdomar orsakar
sätter ytterligare en gräns. 

Tillf älliga samhällsförändringar, som
upp- och nedgångar i marknadsekono-
min, påverkar främst det omedelbara
insjuknandet i sjukdomar med korta la-
tenstider. Sjukdomar med långa latens-
tider, till exempel cancer, påverkas inte
nämnvärt. Man kan inte vänta sig att den
kris i sysselsättningen som drabbade
Sverige under 1990-talets första hälft
ska slå igenom på utvecklingen av de
stora folksjukdomarna. Från folkhälso-
synpunkt är det därför inte särskilt
intressant att studera kortsiktiga kon-
junkturer – det är främst långsiktiga

strukturförändringar i de ekonomiska
och sociala systemen som påverkar
framtidens sjukdomspanorama. På
grund av detta är den historiska kunska-
pen av stort värde. 

Det kan vara svårt att förutsäga vilka
av de förändringar vi nu ser i dagens
samhälle som är av bestående karaktär.
En av de mest markanta förändringarna
i dagens samhälle är dock internationa-
liseringen av marknadsekonomierna.
Vi är i ökande grad beroende av utveck-
lingen i andra länder. Sysselsättningen
påverkar vår förmåga att betala för sam-
hällsservice. Den sjukvårdsorganisa-
tion vi har idag bygger på en hög sys-
selsättningsgrad. Ökande problem att
sysselsätta befolkningen kan leda till en
nedåtgående spiral när det gäller hälsa
och tillgången på resurser till hälso- och
sjukvård. Å andra sidan kan man tänka
sig ett positivt scenario där ökad ekono-
misk styrka leder till ökade resurser och
bättre hälsa. 

Även med en positiv ekonomisk ut-
veckling är det emellertid svårt att tän-
ka sig att vi kan undvika sjukdomar och
besvär när vi blir äldre. Den demogra-
fiska utvecklingen har därför stor bety-
delse för sjukdomsbördan i samhället.
Här kan en positiv ekonomisk spiral
med förbättrad överlevnad leda till en
ökad förekomst av sjukdomar som före-
kommer i hög ålder. Om vi fortsätter att
utveckla välfärdsstaten som hittills är
detta en mycket sannolik bild av framti-
dens sjukdomspanorama.

Det är inte bara den absoluta ekono-
miska nivån i ett samhälle som har be-
tydelse för folkhälsan. Om ekonomiskt
välstånd ska kunna omsättas i folkhälsa,
det vill säga hälsa för stora grupper av
människor, krävs att tillgångarna är re-
lativt jämnt fördelade i befolkningen.
Detta gäller såväl ekonomiska resurser
som utbildning och sociala nätverk.
De sociala skillnaderna i hälsa är fort-
farande stora mellan olika befolknings-
grupper i Sverige. Risken att dö för ti-
digt är omkring 50 procent högre bland
arbetare än tjänstemän. Även här kan
man tänka sig både en från hälsosyn-
punkt negativ utveckling med ökad
polarisering och en positiv spiral där
ökande kunskaper och resurser kommer
allt flera till del.

Demografiska förändringar
Fler äldre och vårdbehövande:Den

ökande andelen gamla kommer att vara
den viktigaste avgörande faktorn i
framtidens sjukdomspanorama. År
1968 hade vi cirka 365000 personer
som var 75 år eller äldre, vilket utgjor-
de knappt 5 procent av befolkningen.
1998 fanns det nästan 700000, om-
kring 8,5 procent, och år 2020 beräknar
SCB att vi kommer att ha omkring en
miljon personer i dessa åldrar. De
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mycket gamla kommer då att utgöra
mer än en tiondel av befolkningen.
Denna utveckling kommer att ha en av-
görande inverkan på framtidens sjuk-
domspanorama, som kommer att domi-
neras kraftigt av de sjukdomar som till-
hör åldrandet. 

Förklaringen till denna ökning av
andelen äldre ligger i stor utsträckning i
den dramatiska ökningen av medel-
livslängden i Sverige. Sedan 1960 har
medellivslängden i Sverige ökat med
5,3 år för män och 6,6 år för kvinnor.
Förbättringen har även fortsatt under
1990-talet. Mellan 1991 och 1996 öka-
de medellivslängden med 1,6 år för män
och 1 år för kvinnor [2].

Ökad omflyttning: Sammansätt-
ningen av den svenska befolkningen
kommer i ökande grad att påverkas av
in- och utflyttning i landet. Internatio-
naliseringen av arbetsmarknaden och
dess regelverk och en ökad likformighet
i välfärdssystemen kommer att öka
arbetskraftens rörlighet, åtminstone
inom EU-området. Få tecken tyder på
att befolkningen kommer att föryngras.
Sverige har hittills haft ett invand-
ringsöverskott, men detta mönster kan
förändras när skillnaderna mellan län-
derna minskar. Yngre svenskar kan väl-
ja att utvandra, medan äldre personer
stannar i Sverige. Ett sådant mönster
kan försvåra möjligheterna att finan-
siera välfärden. En stor del av migratio-
nen består av återflyttare. För svensk
del kan det innebära att vi i äldre ål-
dersgrupper kommer att se återflyttning
av utlandssvenskar och en samtidig ut-
flyttning av utländska medborgare från
Sverige. 

Förändrade levnadsvanor
Förändringar i befolkningens lev-

nadsvanor kommer på sikt att medföra
minskade risker att drabbas av sjuk-
dom. I viss mån kan riskfaktorförbätt-
ringarna också påverka sjukdomspro-
gnosen för de människor som ändå in-
sjuknar. 

Den enskilda riskfaktor som spelat
störst roll för hälsan under de senaste
decennierna är utan tvekan tobak. Den
förklarar både uppgångar och ned-
gångar. När det gäller lungcancer är
det inte svårt att sia om rökbeteendets
effekter den närmaste tjugoårsperio-
den, eftersom det beteende som för-
klarar incidensen i stor utsträckning
kan observeras redan idag. Kvinnlig
lungcancer kommer, som en följd av
den ökade rökningen bland unga
kvinnor, att öka, medan den manliga
lungcancern kommer att fortsätta att
sjunka. Samma utveckling kan för-
utsägas när det gäller kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom. Hjärt- och kärlsjuk-
domar är dock inte lika ensidigt be-
stämda av rökvanor utan beror även

på andra levnadsvanor och sjukvår-
dens insatser.

Matvanorna hos svenska folket har
blivit allt bättre från folkhälsosynpunkt.
Konsumtionen av grönsaker, ris och
pasta har ökat, medan konsumtionen av
fett- och sockerrika produkter har mins-
kat [3]. Andelen personer som motione-
rar minst en gång i veckan har också
ökat bland såväl män som kvinnor se-
dan 1980. 

Drygt 2,5 miljoner svenskar i åldern
16–74 år var år 1997 överviktiga, det
vill säga har ett body mass index, BMI=
vikt (kg)/längd (m2), som är över 25. Av
dessa var drygt 470000 kraftigt över-
viktiga, det vill säga med ett BMI på 30
eller mer. Sedan 1980 har antalet över-
viktiga ökat med 780000, varav antalet
kraftigt överviktiga ökade med drygt
170000 [Gunnel Boström, Stockholm,
pers medd, 1999]. 

Trots generella förbättringar i såväl
mat- som motionsvanor har alltså ande-
len överviktiga ökat kraftigt. Förkla-
ringarna till dessa lite förvånansvärda
resultat kan vara flera. En tänkbar för-
klaring är att svenska folket rör sig
mindre i vardagssituationer, till exem-
pel på arbetsplatsen och i hemmen. En
annan kan vara att de som motionerar
fått ökad muskelmassa och därigenom
ökat i vikt.

Alkoholvanorna har förändrats i
Sverige under de senaste decennierna,
både genom en minskad och en föränd-
rad alkoholkonsumtion. Förändringen
har inneburit en övergång från en
mycket hög spritkonsumtion till en
ökad vinkonsumtion. Dödligheten i al-
koholrelaterade sjukdomar och skador
har också minskat. Hittills har inte in-
trädet i EU märkbart förändrat konsum-
tionsmönstret, men det har inte heller
skett några större förändringar i till-
gänglighet eller pris. Däremot är det
sannolikt att vi får lägre alkoholpriser i
framtiden, vilket skulle leda till en ökad
alkoholkonsumtion och ökade alko-
holskador.

Arbetsmiljön och
arbetsmarknaden  
Arbetsmiljöns utveckling kommer

att påverkas av den ekonomiska utveck-
lingen och arbetsmarknadsläget i stort.
Historiskt sett har arbetsmiljön förbätt-
rats i huvudsak under perioder av ex-
pansion, vilket förklaras både av att det
då funnits ekonomiskt utrymme för att
öka kunskapen om arbetsmiljöns risker
och att genomföra förbättringar, och av
att arbetstagarna haft en stark ställning
och kunnat genomdriva förändringar av
lagstiftning med mera [4]. Under förut-
sättning av en på lång sikt expande-
rande ekonomi kan man därför anta att
åtminstone den fysiska arbetsmiljön
kommer att utvecklas positivt, det vill

säga i riktning mot ökad kunskap och
ökat skydd mot kemiska, mekaniska
och fysiska skaderisker i arbetet.

Utvecklingen av den psykosociala
arbetsmiljön är svårare att förutse. Å
ena sidan har många studier påvisat
samband mellan arbetslöshet och ohäl-
sa. Å andra sidan har flera studier ock-
så påvisat negativa hälsoeffekter av en
psykiskt pressande arbetssituation där
möjligheterna till inflytande över det
egna arbetet är beskurna samtidigt som
kraven på prestationer är höga.

Arbetsskadorna är svårmätta genom
att den officiella statistiken är knuten till
ersättningssystemen och därför påver-
kas av möjligheterna att få ersättning
för skador. Det verkar dock rimligt att
anta att arbetsskador generellt kommer
att minska men att ökade prestations-
krav i arbetslivet‚ tillsammans med
minskad anställningstrygghet‚ ökar ris-
kerna för psykosociala problem.

Sjukvårdens möjligheter
Sjukvårdens möjligheter att påverka

såväl livslängd som livskvalitet har tidi-
gare redovisats internationellt och dis-
kuterats i Läkartidningen [5]. Totalt sett
har de största framstegen skett inom
hjärt–kärlområdet. Sjukvårdens möj-
ligheter att idag rädda livet på svårt
hjärtsjuka personer kommer, samtidigt
med att detta förbättrar hälsan, att leda
till en ökning av antalet personer som
lider av tillstånd som hänger samman
med de diagnoser där framgångarna
skett. På detta sätt kommer vi till exem-
pel att se en fortsättning på den redan
starkt ökande förekomsten av hjärt-
svikt, ett direkt resultat av att fler hjärt-
infarktpatienter räddas. Detta leder
också till en ökning av stroke, vasku-
lära demenssjukdomar och Alzheimers
sjukdom, liksom av andra kardiovasku-
lärt betingade besvär.

Det paradoxala är att sjukvårdens
framgångar skapar nya problem för
sjukvården. Genom större framgångar
när det gäller behandling av livshotande
tillstånd kommer man att dra på sig en
ökande mängd personer med svåra
sjukdomar som kräver vård. Sjukvår-
dens insats kan bidra till att vården av de
äldre i livets slutskede sträcks ut i tiden,
och därmed ökade krav på omhänderta-
gande av stora grupper äldre.

Effektivare sekundär prevention har
införts genom tidigare upptäckt av en
rad sjukdomar som orsakar besvär eller
död. Exempel kan vara vissa former av
cancer. Befolkningsbaserad screening
kan vara motiverad när den tidiga upp-
täckten reducerar funktionsnedsätt-
ningen och/eller ökar sannolikheten för
bot. Detta kan sägas vara fallet när det
gäller kvinnlig bröstcancer och psykis-
ka besvär, men är mer tveksamt till ex-
empel i fallet prostatacancer. På cancer-
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området kommer man antagligen att ut-
veckla både diagnostisk teknik och
screeningmetoder, till exempel inom
områdena gastrointestinal cancer och
cervixcancer. Upptäckt av genuppsätt-
ningar, virus och bakterier som hänger
samman med cancer kan ge tidigare
upptäckt inom allt fler cancerformer. 

Genom att följa familjer med ärftliga
anlag eller andra identifierade riskgrup-
per kan framtidens insatser riktas med
mer precision än vad man kan göra idag.
Oönskade effekter, till exempel de
falskt positiva sjukdomsbesked som
många drabbas av även där screeningen
har hög träffsäkerhet, bör därför kunna
begränsas alltmer.

Trender i sjukdomsrisk
och sjukdomsbörda
I det följande diskuteras tänkbar ut-

veckling för några större sjukdoms-
grupper, avseende både sjukdomsrisk
(incidens) och sjukdomsbörda (preva-
lens). De sjukdomsgrupper vi valt att
kommentera är cancer, hjärt- och kärl-
sjukdomar samt diabetes, psykisk ohäl-
sa och missbruk, allergier, skador och
olycksfall samt ålderssjukdomar (se
Ruta).

Cancer – avstannande eller mins-
kande risk? Prognoser om utveckling-
en av cancer har redovisats både inter-
nationellt [6, 7] och nationellt [8, 9].
Bailar hade inga större förhoppningar
om framsteg, men under senare år har
man i USA sett en minskning av den ål-
dersstandardiserade dödligheten [7].
Wiklund och Hakulinen redovisade för
ett antal år sedan prognoser på cancer-
utvecklingen i de nordiska länderna.
Enligt dessa skulle vi se en ökning av
antalet cancerfall med drygt 20 procent
från 1985 till 2005 [8]. Adami och med-
arbetare redovisade en kohortanalys
som också prognostiserade en ökning
av cancerrisken i yngre ålderskohorter
[9]. Det finns dock några faktorer som
talar för att utvecklingen kan bli mer po-
sitiv än vad dessa analyser prognostise-
rat. Bland annat har vi haft en positiv ut-
veckling av rökvanorna i befolkningen,
även om den har skiftat mellan ålders-
grupper och mellan könen. Cancerinci-
densen rapporteras som antal fall av ny
cancer, men förekomsten av flera nya
cancerfall per person har ökat med
ökande medellivslängd. Antalet perso-
ner med cancer ökar alltså inte i samma
snabba takt.

Prevalensen, det vill säga antalet per-
soner som lever med cancer, har ökat
kraftigt i Sverige. Mellan 1965 och
1995 har antalet personer som insjuknat
under den föregående femårsperioden
fördubblats [10]. Huvuddelen av denna
ökning förklaras av att befolkningen har
ökat i antal och blivit äldre, samtidigt
som chansen att överleva cancer har

ökat. Endast omkring en fjärdedel av
ökningen kan tillskrivas en verklig
riskökning. Slutsatsen av detta blir att
huvuddelen av denna utveckling inte är
ett bekymmer för folkhälsan. Däremot
är utvecklingen kanske alarmerande
från hälso- och sjukvårdens utgångs-
punkt, eftersom antalet patienter i vår-
den förefaller öka lavinartat.

I allmänhet kan vi se en utveckling
mot tidig upptäckt, bättre diagnostik
och mindre allvarliga cancerformer.
Framgång i behandling för enstaka can-
cerformer leder till ökning av antalet
sjuka levande personer, liksom upp-
täckten av en större andel »kliniskt in-
signifikanta» cancertumörer, som inte
förkortar livet men som (åtminstone
statistiskt) ökar sjukdomsförekomsten,
kanske dock utan att öka sjukdomsbör-
dan eller den nedsatta funktionsförmå-
gan i motsvarande grad. 

Diabetes, övervikt och fysisk inak-
tivitet – ett allt tyngre problem: Inci-
densen av diabetes typ 1 ökar. En ök-
ning av andelen överviktiga kan ha bi-
dragit till denna ökning. Andelen med
såväl måttlig som kraftig övervikt har
ökat kraftigt bland både ungdomar och
vuxna. Mot denna bakgrund kan det fin-
nas anledning att oroa sig för en fortsatt
ökning av prevalensen för diabetes.
Detta kan i sin tur tänkas öka riskerna
för bland annat hjärt–kärlbesvär. 

Kan den dramatiska nedgången i
hjärt–kärlsjukdomar f ortsätta? Den
dramatiska nedgång som observerats i

den åldersstandardiserade hjärtinfarkt-
incidensen  under 1980- och 90-talen
kan fortsätta att minska en del, om an-
delen i befolkningen som röker eller har
höga blodtryck och höga kolesterolvär-
den minskar. De största vinsterna kan
antagligen uppnås om vi genom till ex-
empel kostförändringar kan förändra
kolesterolnivåerna i befolkningen. I
dagsläget har mer än hälften av den
svenska befolkningen kolesterolvärden
som överstiger 5,2 mmol/l. Den ökande
andelen överviktiga kan, liksom en
ökad incidens av diabetes, motverka en
fortsatt nedgång i hjärt- och kärlsjukdo-
mar. Mortaliteten kommer troligen att
fortsätta att sjunka mer än incidensen
eftersom de effekter av behandlingsför-
bättringar som vi sett inte fullt slagit
igenom. Detta leder till att risken att dö
för dem som drabbas radikalt minskar.

En sådan utveckling kommer att öka
antalet personer som lever med en tidi-
gare hjärtinfarkt, vilket påverkar både
förekomsten av andragångsattacker och
insjuknandet i andra hjärt- och kärl-
sjukdomar som stroke och hjärtsvikt.
Speciellt det senare kommer att öka
som en effekt av att hjärtinfarktpatien-
terna räddas. På detta sätt kan således
hälso- och sjukvården i framtiden kom-
ma att få en ökad betydelse för incidens-
utvecklingen, men kanske i motsatt rikt-
ning mot den förväntade: sjukvårdens
framgångar kommer att medföra ökad
incidens i relaterade sjukdomar. Den
troliga utvecklingen är således en ök-
ning av prevalensen av hjärt- och kärl-
sjukdomar och därmed en ökning av be-
lastningen på hälso- och sjukvården.
Denna tendens förstärks av att andelen
riktigt gamla blir större.

Psykisk ohälsa och missbruk – sta-
tus quo? När man försöker uppskatta
sjukdomsbördan i dess helhet, som till
exempel gjorts inom det svenska
DALY-projektet, kommer de psykiska
handikappen att inta en tätposition som
det hälsoproblem som skapar den störs-
ta nedsättningen i funktionsförmåga i
Sverige. Delar av den psykiska ohälsan
är betingade av medfödda anlag, neuro-
degenerativa sjukdomar och kronisk
psykisk sjukdom. Sekundär prevention
och behandlingsframgångar kan här
innebära att funktionsnedsättningar
som resulterar av långvarig obehandlad
sjukdom reduceras. Det skulle kunna
innebära en minskad morbiditet genom
att den genomsnittliga allvarlighetsgra-
den i handikappet reduceras, även om
fullständig bot inte kan uppnås. 

Den psykiska ohälsan är delvis ock-
så beroende av den sociala miljön. Det
finns idag en större kunskap om de psy-
kiska problemen och hur de kan be-
handlas. Tidig upptäckt och adekvat
medicinering, kombinerad med rätt te-
rapi, kan ge goda resultat i framtiden,
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men den sociala levnadsmiljön har ock-
så en avgörande betydelse. Det är dock
svårt att sia om de sociala riskfaktorerna
och deras utveckling. En ökad kader
gamla ensamboende kan bidra till en
ökning av de sociala problem som
hänger samman med isolering och bris-
tande nätverk. En utveckling av vår för-
måga att sysselsätta personer i me-
ningsfullt arbete verkar vara en väsent-
lig del i framtidens preventiva arbete på
den sociala sidan.

Ökad allergiförekomst – förbätt -
rad diagnostik och reell ökning: Al-
lergiförekomsten ökar för närvarande i
samhället. Till en del kan det vara en
skenmässig ökning som beror på att
problem i högre grad uppmärksammas
och därför också diagnostiseras mer än
tidigare. Till en del har det troligen skett
en verklig ökning som beror på en
komplicerad samverkan av miljöfakto-
rer, där individer å ena sidan kanske le-
ver i en alltför infektionsskyddad miljö
i barndomen men å andra sidan kan ut-
sättas för arbets- och bostadsmiljöer
som är olämpliga. Om man antar att
kunskapen om miljöerna ökar och leder
till preventiva insatser kvarstår dock
problemet att övergången till välfärds-
samhället medför att befolkningen
skyddas från de förhållanden som
åstadkommer ett ökat immunskydd mot
allergiska angrepp. Sammantaget får
man därför räkna med att ökningen fort-
sätter. Allergierna ökar inte med ålder. I
motsats till mer åldersrelaterade sjuk-
domar kommer de därför sannolikt inte
att öka som en följd av befolkningens
åldrande.

Inom allergiområdet behövs en ut-
veckling av såväl epidemiologisk meto-
dik som mer kunskap om orsaksmeka-
nismerna. 

Säkrare samhälle ger minskad
risk för skador: Olycksfallsförebyg-
gande insatser kommer troligen att
minska risken för olycksfall i hemmet,
trafiken och arbetet. En åldrande be-
folkning innebär dock att antalet fall-
olyckor ökar. Antalet personer vårdade
i sluten vård för skador till följd av fall-
olyckor har ökat från cirka 735 per
100000 invånare år 1990 till 822 per
100000 år 1996. Detta beror delvis på
att vi blir fler äldre, men det är också en
ökning i varje separat åldersgrupp. Vi
har ingen bra förklaring till denna för-
ändring, men det är möjligt att äldre
människor i dag är friskare och mer ak-
tiva, vilket kan leda till en ökad expo-
nering för olycksfallsrisker.  

Ålderssjukdomar: De farliga sjuk-
domarna kommer troligen att bli
mindre livshotande. I samband med
detta ökar prevalensen av överlevande
personer med en historia av dessa
åkommor. En enkel framskrivning av
antalet vårdtillfällen i akut vård med

hjälp av SCBs befolkningsprognoser på
30 års sikt räknar inte med dessa för-
ändringar, men de ger ändå vid handen
att stora ökningar kan ske i de starkt
åldersrelaterade och vårdkrävande sjuk-
domarna. Hjärtsvikt och stroke kan,
med nuvarande vårdintensitet, få cirka
50–60 procents ökning av antalet vård-
tillf ällen, medan cancer och kranskärls-
sjukdomar ökar i något mindre omfatt-
ning, det vill säga 30–40 procent. Detta
mönster kan alltså komma att förstärkas
ytterligare om de livräddande insatser-
na blir bättre, till exempel inom cancer-
området och när det gäller akut hjärtin-
farkt. Samtidigt vet vi att antalet vård-
dagar per vårdtillfälle sjunker i akut-
sjukvården. Detta gäller också om man
kontrollerar för det faktum att äldre i allt
större utsträckning vårdas i kommunal
regi.

År 1996 avled drygt 94000 personer
i Sverige, varav 93 procent hade vårdats
minst en gång på akutsjukhus under pe-
rioden 1987 till 1996. De som vårdats
hade under denna tioårsperiod i genom-
snitt nästan 7 vårdtillfällen och cirka 63
vårddagar per person.

De funktionsnedsättande sjukdo-
marna, till exempel höftfrakturer, de-
mens och allergi, kan öka, speciellt vad
gäller de två förstnämnda diagnoserna.
Höftfrakturer förekommer i stor ut-
sträckning, tillsammans med annan
sjuklighet och återspeglar delvis natur-
liga åldersrelaterade processer. Ök-
ningen kan ses som en effekt av ökande
prevalens av sjukliga personer. Ålders-
relaterad demens och Alzheimers sjuk-
dom kommer att öka, dels eftersom de
är åldersrelaterade, dels därför att de
hänger samman med cirkulations-
besvär, som kommer att bli en alltmer
förekommande åkomma i befolk-
ningen. Med användning av prevalens-
siffror från Kungsholmen [11] kan man
räkna med en ökning fram till år 2010
från 85000 till knappt 100000 fall av
demens, motsvarande en ökning från
drygt 11 till knappt 12,5 procent av den
befolkning som är 75 år eller äldre.

Slutsats: Mindre risker,
men ökad belastning
Det står klart att framtidens sjuk-

domspanorama kommer att domineras
kraftigt av åldrandets problem. Allt fler
av oss överlever till hög ålder på grund
av att risken att bli allvarligt sjuk och
risken att dö för tidigt på grund av all-
varlig sjukdom båda minskar.

Den epidemiologiska debatten har
ibland handlat om huruvida man kan
vänta sig att det moderna samhället,
förutom en hög medellivslängd, kom-
mer att kännetecknas av förkortande av
den sjuklighet som föregår döden eller
av dess motsats: en förlängning av den-
na sjukdomsperiod. 

Medan risken att drabbas och att dö i
livshotande sjukdomar troligen mins-
kar är det mycket som talar för att sjuk-
ligheten i icke livshotande sjukdomar
kommer att öka. Allt fler sjukdomar
kommer att innebära långa sjukdoms-
perioder istället för omedelbar död. Allt
fler människor kommer att behöva vård
under långa tidsperioder. Allt detta
kommer att leda till kraftiga ökningar
av belastningen på hälso- och sjukvår-
den och de sociala skyddsnäten i sam-
hället. Samtidigt minskar den andel av
befolkningen som kan tänkas betala för
denna service. I ännu längre perspek-
tiv kan man fråga om den ökande oba-
lansen mellan yngre betalare och äldre
förmånstagare kan leda till att »den
goda spiralen» vänder och blir till en
»ond spiral» kännetecknad av de pro-
blem som vi idag förknippar med
utvecklingsländerna, det vill säga att
tillräcklig medicinsk och teknisk kun-
skap finns för att hjälpa men att tekni-
ken är för dyr för att tillämpas i prak-
tiken.

Framtidens sjukvård kommer så-
ledes inte bara att ställas inför den tek-
niska utmaningen att förstå och avhjäl-
pa sjukdom, den kommer också att få
anta utmaningen att konstruera ett
system som fungerar i en värld där en
allt mindre andel av befolkningen är
unga och fullt produktiva samhällsmed-
borgare. 
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