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N
umera är det få som 
hajar till över påstå
endet att det finns so
ciala skillnader i häl

sa. Men för bara drygt 20 år 
sedan, 1987, väckte den första 
folkhälsorapporten från 
Social styrelsen stor upp
märksamhet, när den i kon
kreta siffror kunde påvisa en 
betydande social ojämlikhet i 
sjuklighet och dödlighet i lan
det. Det hade mer eller mind
re tagits för givet att sådana 
skillnader skulle elimineras i 
och med välfärdssamhället 
och lagens bestämmelser om 
vård på lika villkor.

Tack vare den medicinska 
utvecklingen har det allmän
na hälsotillståndet sedan 
dess förbättrats på snart sagt 
alla områden. Trots det ser 
man ingen nämnvärd ned

gång när det gäller de sociala 
skillnaderna. Enligt Social
styrelsens senaste hälso och 
sjukvårdsrapport från 2009 
har skillnaderna på vissa 
punkter snarast ökat.

Mest slående är siffrorna för 
så kallad »hälsopolitiskt åt
gärdbar dödlighet«, den död
lighet som beror på livsstil 
och levnadsvanor. Bland låg
utbildade är det i dag tre 
gånger så vanligt att dö på 
grund av trafikolyckor, lung
cancer eller alkoholrelatera
de sjukdomar som bland hög
utbildade. För kvinnor hand
lar det inte ens om relativa 
förändringar, utan om en fak
tiskt ökad dödlighet bland 
lågutbildade främst beroende 
på ändrade rökvanor.

Men inte bara sjukligheten 

skiljer sig mellan olika be
folkningsgrupper. Mer besvä
rande för vården är att även 
den vård man får skiljer sig 
åt. Som exempel får högutbil
dade oftare nya och dyra lä
kemedel, medan polyfarmaci 
är mer frekvent bland låg
utbildade (se faktaruta för 
fler exempel).

– Det verkar som om vi har 
slagit oss till ro med att vi har 
ett förhållandevis jämlikt 
system jämfört med många 
andra länder och trott att al
las rätt till vård garanterar 
att vården ges på lika villkor, 
säger Ingrid Schmidt, pro
jektledare för Socialstyrel
sens hälso och sjukvårds
rapport.

Ett skäl till att Socialsty
relsen fokuserat på ojämlik
heterna i vården är att man 

för första gången konsekvent 
utgått från de numera inter
nationellt etablerade kriteri
erna för god vård, där jämlik
het ingår som ett av sex mål
områden. Mer radikalt, men 
även det uttryck för en inter
nationell trend, är att man 
kopplat ihop frågan om vår
dens kvalitet med hälsans 
fördelning i befolkningen.

– Tidigare har man följt upp 
folkhälsan för sig och vården 
för sig. Den här gången har vi 
försökt titta på hela systemet 
genom att se hur sjukvården 
arbetar och hur man lever 
upp till målet att bid ra till 
bättre hälsa, säger Ingrid 
Schmidt, som betonar att ett 
sådant synsätt är fullt förank
rat i hälso och sjukvårdsla
gens portalparagraf om god 
hälsa för hela befolkningen.

n aktuellt

vård på (o)lika villkor. Enligt hälso och sjukvårdslagen har alla rätt till en god 
hälsa och en vård på lika villkor. Ändå finns det väl dokumenterade skillnader i den 
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Trycket ökar på vården 
att minska hälsoklyftan

n Livslängden för personer 
med bara grundskola är fem år 
kortare än för personer med 
eftergymnasial utbildning.
n Risken för lågutbildade att 
insjukna i hjärtinfarkt är 1,8 
gånger så hög bland män och 
2,4 gånger så hög bland kvin
nor jämfört med hög utbildade.
n Strokerisken är högre bland 
lågutbildade arbetare jämfört 
med högre tjänstemän. 
n Kvinnor ur socialt utsatta 

grupper deltar mindre i mam
mografi och har en mer fram
skriden bröstcancer när de di
agnosticeras.
n Justerat för vårdbehov kon
sumerar högutbildade vård i 
högre grad än lågutbildade. 
Skillnaderna gäller framför allt 
den öppna vården.
n Högutbildade får oftare anti
biotika, Viagra, hormonprepa
rat, antimigränmedel och an
giotensinreceptorblockerare.

n Vid stroke får högutbildade 
oftare warfarin och dipyrami
dol, medan lågutbildade oftare 
behandlas med acetylsalicyl
syra. Vid hjärtsvikt behandlas 
lågutbildade och utlandsfödda 
oftare med loopdiuretika och 
ACEhämmare, medan hög
utbildade och svenskfödda of
tare får ARB.
n Höginkomsttagare genomgår 
revaskularisering oftare än låg
inkomsttagare.

n Vid demens får högutbildade 
oftare läkemedelsbehandling.
n Vid schizofreni får lågutbil
dade oftare äldre antipsyko
tiska medel och oftare flera 
psykofarmaka samtidigt.
n Trots att personer med låga 
inkomster är sjukligare är vård
kostnaderna under det sista 
året i livet högre för personer 
med höga inkomster.

Källa: SKL: Vård på (o)lika villkor. 
Socialstyrelsen: Hälso och sjukvårds
rapport 2009, Folkhälsorapport 2009

n socioekonomiska skillnader i hälsa och vård 
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Kan man alltså säga att 
vårdgivarna inte lever upp till 
lagen?

– Vi uttrycker oss inte riktigt 
så, men det är klart att i någon 
mening kan man säga det. 

Även Sveriges Kommuner 
och landsting, SKL, har på 
senare tid lyft upp frågan om 
social ojämlikhet i hälsa och 
vård. I förra årets öppna jäm
förelser av sjukvården ingick 
för första gången indikatorer 
som belyser social ojämlikhet 
i vården nedbrutet på lands
tingsnivå. I årets öppna jäm
förelser, som utkommer i slu
tet av november, kommer fler 
sådana indikatorer.

– Vi anser att det är en vik
tig kvalitetsaspekt. Det slås 
fast i hälso och sjukvårdsla

gen att vården ska vara jäm
lik, säger Roger Molin, biträ
dande chef för avdelningen 
för vård och omsorg på SKL.

Enligt Bo Burström, professor 
i socialmedicin vid Karolin
ska institutet, genereras soci
ala olikheter i hälsa genom en 
komplex process som inne
fattar flera steg. I grunden 
finns det sociala olikheter i 
hälsotillstånd beroende på 
att hälsans bestämningsfak
torer är ojämnt fördelade i 
befolkningen. Nästa steg 
handlar om hur man översät
ter hälsotillståndet till ett 
upplevt vårdbehov, vilket 
också kan variera mellan oli
ka sociala grupper. Om ett 
upplevt behov sedan omsätts 

i att man efterfrågar vård be
ror också delvis på faktorer 
som påverkas av social ställ
ning. Och slutligen kan den 
vård som ges för samma be
hov variera i relation till 
socio ekonomiska faktorer.

Vad detta tydligt illustrerar 
är att ojämlik hälsa och ojäm
lik vård inte är samma sak. 
De viktigaste faktorerna bak
om ojämlik hälsa är skillna
der i livsvillkor och levnads
vanor. Roten till dessa skill
nader ligger i huvudsak utan
för vården. Ändå kan det 
tolkas som att det är hälso 
och sjukvårdens ansvar att 
göra något åt dessa skillna
der, eftersom lagen inte bara 
talar om rätten till lika vård, 
utan även till god hälsa.

– Sjukvården kan inte göra 
något åt alla sociala skillna
der i hälsa, men vi kan bli 
mycket bättre, säger Bo Bur
ström, som menar att vården 
i mer eller mindre grad kan 
påverka alla steg i kedjan.

– Hälsofrämjande och före
byggande insatser från vår
den kan utjämna skillnader i 
hälsotillstånd. Information 
påverkar hur man upplever 
sitt vårdbehov, medan till
gänglighet, bemötande och 
patientavgifter påverkar hur 
mycket man söker.

Ingrid Schmidt lyfter fram 
bristande tillgänglighet som 
en viktig barriär som hindrar 
vissa grupper att få den vård 
de behöver.

– Det vi ser, och som man 

§2 Hälso- och sjukvårdslagen: 
»Målet för hälso- och sjukvår-
den är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela  
befolkningen.«
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även ser i forskningen, är att 
om man vill åstadkomma för
ändringar i ojämlikheten är 
tillgänglighetsmålet centralt. 
Det handlar om väntetider, 
om bemötande och om hur 
lätt det är att komma till en 
vårdcentral. Det kan vara en 
sådan sak som att när man 
ringer till en vårdcentral och 
ska knappa in olika alternativ 
är det en svensk röst. Men en 
ökande andel invånare är 
inte födda i Sverige.

Som statistiken visar kan 
mycket av ojämlikheten i häl
sa kopplas till att personer ur 
svaga grupper får vård sena
re, ibland till och med för 
sent. En väl fungerande för s
ta linjens vård är därför cen  
t ral i arbetet med att utjämna 
hälsoklyftorna. Här är det 
svaga intresset bland läkare 
för att arbeta inom primär
vården bekymmersamt, me
nar Ingrid Schmidt.

– Frågar man läkarstuden
ter vad de vill jobba med så är 
svaret: Svåra sjukdomar 
inom specialistvården. Ty
värr har det inte samma sta
tus att jobba med gamla och 
sjuka i öppenvården.

Bo Burström tycker att det 
är ett problem i samman
hanget att de valfrihets
modeller som nu införs »på 
bred front« i primärvården 
inte granskats ur ett jämlik
hetsperspektiv. Han nämner 
Läkarförbundets vårdvals
enkät tidigare i år som visade 
att i de landsting som då hade 
infört vårdval hade läkarna 
fått det svårare att prioritera 
kroniskt sjuka patienter.

Också Socialstyrelsen har i 
remissvar påtalat risken för 
att vårdval kan förstärka 
ojämlikheten om man inte 
ser upp.

– Vi är positiva till att pa
tienterna får mer inflytande, 
men vi har sagt att ersätt
ningessystemen måste an
passas efter kriterierna för 
god vård så att det blir intres
sant att jobba i utsatta områ
den och så att man inte sorte
rar bort utsatta patienter, sä
ger Ingrid Schmidt.

När det gäller de socialt re

laterade skill
naderna i frå
ga om val av 
behandlings
alternativ 
som Social
styrelsen och 
SKL kunnat 
påvisa, tror 
Bo Burström 
inte att sjuk
vården diskriminerar medve
tet, annat än möjligen undan
tagsvis.

– Det som sker, sker på ett 
omedvetet plan. Det är lätta
re för mig som manlig svensk 
doktor från medelklassen att 
komma till tals med en pa
tient med samma bakgrund 
än med en turkisk kvinna 
som talar genom tolk. 

Han menar att det krävs en 
ökad medvetenhet om att 
jämlik vård inte betyder sam
ma vård till alla, utan att ge 
mer tid och resurser där be
hoven är större.

– I utbildningen är ledstjär
nan mycket att alla ska be
handlas lika. Men man begår 
ett fel om man behandlar alla 
alltför lika. En person med ett 
slitsamt kroppsarbete kan ha 
en högre biologisk ålder än en 
kontorsarbetare och kan kan
ske inte ges samma behand
ling. På samma sätt kan vissa 
människor ta ansvar för sin 
vård själva medan andra be
höver mer hjälp.

Roger Molin ifrågasätter inte 
den övergripande bilden att 
vården i vissa fall är ojämlik, 
exempelvis när det gäller för
skrivningsmönster av läke
medel. Samtidigt menar han 
att siffrorna kan kräva lite 
ytterligare analys.

– En del skillnader kanske 
ska vara där. Lågutbildade 
kan kanske i högre grad ha 
andra sjukdomar, förutom 
sin stroke eller hjärtinfarkt, 
som gör att de faktiskt ska ha 
en avvikande behandling. 

De geografiska skillnaderna 
i vårdutbudet, där landsting
en bland annat har olika poli
cy för vissa dyra behandling
ar, kan tyckas ha lite med de 
sociala skillnaderna att göra, 
eftersom de berör alla länsin
vånare. Till saken hör dock att 

en patient som vill ha en viss 
behandling som inte finns på 
hemmaplan kan söka sig till 
ett annat landsting och tvinga 
hemlandstinget att betala.

Roger Molin erkänner att 
de geografiska skillnaderna 
kan bidra till den sociala 
ojämlikheten.

– Så kan det vara. Har man 
mer resurser har man säkert 
större förmåga att utnyttja de 
skillnader som finns för att ta 
del av insatser någon annan
stans.

Oavsett vad de beror på me
nar Ingrid Schmidt att det 
inte finns något ödesbestämt 
i de observerade skillnaderna 
i behandling mellan hög och 
lågutbildade.

– Det finns ingen anled
ning att de inte skulle kunna 
minska, på samma sätt som 
olikheterna i behandling 
mellan könen minskat efter 
att man börjat återrapportera 
könsuppdelat.

Det man från Socialstyrel
sens sida kan göra är, enligt 
henne, att ge stöd i form av 
riktlinjer och rekommenda
tioner för att fler patienter 
ska få en optimal behandling 
utifrån de individuella förut
sättningarna. 

Man kan också kontinuer
ligt utvärdera vården och upp
märksamma var det fungerar 

bra och var det finns problem.
Även Roger Molin tror att 

mycket kan åstadkommas 
bara genom att man upp
märksammar att olika grup
per får olika behandling.

– Men det kanske inte räck
er med allmän statistik, utan 
man kanske behöver bryta 
ner siffrorna på enhetsnivå. 
Det tror jag skulle bita bra 
och tvinga de som ordinerar 
att reflektera över vad skill
naderna kan bero på. 

Att såväl landstingen som 
samhället i stort skulle spara 
betydande belopp om lågut
bildade var lika friska som 
högutbildade är klart. I en 
rapport från EUkommissio
nen från 2007 beräknas mer
kostnaderna på grund av 
socio ekonomiskt ojämlik häl
sa uppgå till tusen miljarder 
euro – 9,5 procent av EU:s 
sammanlagda BNP. Samti
digt uppskattas förlusten i 
produktivitet till 1,4 procent 
av EU:s BNP.

Inspirerade av EUkom
missionen har man i Västra 
Götalandsregionen påbörjat 
ett arbete med att skatta hur 
mycket högre bruttoregion
produkten skulle vara om 
lågutbildade hade samma 
hälsoprofil som högutbilda
de. Det handlar både om öka
de intäkter och minskade 
kostnader för socialförsäk
ringar och vård.

– Hälsopolitik blir lätt re
torik, eftersom det är svårt 
att mäta effekterna. Det be
hövs eldunderstöd i form av 
siffror, säger Göran Henriks
son, läkare och samhälls
medicinsk rådgivare på Väst
ra Götalandsregionen.

I nästa steg ska man beräkna 
kostnadseffektiviteten för 
olika specifika insatser mot 
ojämlik hälsa, inom ramen 
för såväl hälso och sjukvår
den som kommunernas folk
hälsoarbete.

– Då tror vi att det blir rik
tigt intressant för beslutsfat
tarna. Det är ju siffror som 
har direkt bäring på resurs
fördelningen inom både vår
dens och regionutveckling
ens ram. n

n aktuellt
vård på (o)lika villkor

Roger Molin Ingrid Schmidt

»Tyvärr  
har det 
inte  
samma 
status att 
jobba med 
gamla  
och sjuka  
i öppen-
vården.« 

Bo Burström

»Sjukvården 
kan inte  
göra något 
åt alla  
sociala 
skillnader  
i hälsa, men 
vi kan bli 
mycket 
bättre.«
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I Göteborg lever män i stads-
delen Bergsjön nio år kortare 
än män i stadsdelen Älvs-
borg. Nu ska ett nytt närsjuk-
hus i Angered vända den då-
liga trenden i Göteborgs 
nordöstra förorter. Patien-
terna får bland annat skriva 
sina egna remisser.

Det har gått en månad sedan 
barn och ungdomsspecia
listcentrum vid Angereds 
närsjukhus i mitten av sep
tember flyttade in i nya loka
ler vid Angereds centrum. 
Hälften av rummen, som en 

slimmad stadsdelsförvalt
ning lämnat efter sig, står 
fortfarande tomma. Där ska 
den blivande gynmottagning
en inrymmas.

På barn och ungdomsmot
tagningen har besöksrum
men fått namn som Ljuset, 
Bondgården, Skogen och 
Djungeln. Tanken är att in
redningen så småningom ska 
följa samma teman.

– Det är för att syskon som 
följer med ska hitta rätt, för
klarar Lars Gelander, verk
samhetschef för barn och 
ungdomsspecialistcentrum 

och chefsläkare för Angereds 
närsjukhus.

Ett skäl till flytten är just att 
besöksrummen i de gamla lo
kalerna var för små för besök 
som omfattar hela familjer.

– Det är inte ovanligt med 
två föräldrar och två eller tre 
barn och ibland tolk. Vi behö
ver dessutom ofta möta bar
nen i team. Det blev för 
trångt i de gamla rummen.

Att det finns en påtaglig un
derkonsumtion av vård i för
hållande till behoven i de fat
tiga och invandrartäta nord

östra stadsdelarna i Göteborg 
har varit känt länge. Grund
problemet menar Håkan Lin
narsson (S), ordförande i häl
so och sjukvårdsnämnd 12 i 
Västra Götalandsregionen, är 
att vården inte har funnits 
där behoven finns.

– Närhet skapar efterfrå
gan medan avstånd skapar 
underutnyttjande, särskilt 
om man inte kan systemet.

Under många år försökte 
man få bukt med problemen 
genom att på olika sätt stärka 
primärvården. Men det har 
visat sig vara väldigt svårt att 
rekrytera personal och entre
prenörer till området. År 
2005 beslutade därför politi
kerna i hälso och sjukvårds
nämnd 12 enhälligt att pröva 
ett helt nytt spår: ett hälso
främjande närsjukhus med 
uppdrag att vara en motor i 
det lokala folkhälsoarbetet.

– Det som är unikt är att 
verksamheten byggs orga
niskt i samverkan med alla 
möjliga parter, och att den 
byggs upp helt med utgångs
punkt i människors behov, 
inte ut ifrån organisation, vil
ka läkare som finns eller vil
ken utrustning man har, me
nar Håkan Linnarsson.

Banderoller vid parkerings
platsen utanför Angereds 
centrum förkunnar stolt att 
den nya sjukhusbyggnaden 
ska stå klar här 2011. Det vi
sar sig i efterhand ha varit nå
got optimistiskt. Detaljplane
processen har dragit ut på ti
den, och nu är förhoppningen 
att det nya sjukhuset ska 
kunna slå upp dörrarna 2012 
eller 2013.

När så sker ska de mottag
ningar som i dag är utspridda 
på flera olika adresser runt 
centrum samlas under ett 
tak. Nya verksamheter ska 
komplettera utbudet, som ge
riatrik, ortopedi och kirurgi.

En viktig del i projektet har 
varit att låta utföra en grund
lig behovsanalys. Den visade 
bland annat att dödligheten i 
hjärt–kärlsjukdomar, KOL, 
lungcancer och alkoholrela
terade sjukdomar är avsevärt 
högre i stadsdelarna Berg
sjön, Gunnared, Lärjedalen 

Nytt närsjukhus ska vända 
ojämlik hälsotrend i Angered
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och Kortedala än i regionen 
som helhet. 

– Bara genom att samla och 
analysera befintlig kunskap 
tonade en tydlig bild fram, 
och den är att vi låter folk dö i 
sjukdomar som vi vet hur 
man botar, säger Håkan Lin
narsson.

Uppgiften för Angereds när
sjukhus är att i samverkan 
med andra vårdgivare utveck
la den lokala vårdstrukturen 
så att fler i ett så tidigt skede 
som möjligt ska få den vård de 
behöver. Kärnfrågan, oavsett 
vilken vård nivå det rör sig om, 
är enligt Lars Gelander till
gäng lig heten.

– Vi försöker plocka undan 
alla de hinder som vi i vården 
ställer upp för att folk inte 
ska komma till just oss, just 
nu med just de besvären. På 
barn och ungdomsspecia
listmottagningen har vi tagit 
bort åldersgränsen. Till oss 
kommer man om man är barn 
eller ungdom, inte om man 
har en viss ålder.

Att riva gränser är extra 
viktigt när det handlar om 
människor som inte har kun
skap om vårdsystemet.

– Det är ingen tillfällighet 
att det är ovanligt många 
akut besök från det här om
rådet. Akuten är enda stället 
man kan få vård utan att 
ringa först. Men där botar 
man den akuta infektionen 
utan att det finns någon pro
cess för att identifiera den 
kroniska sjukdomen som lig
ger i botten.

Egenremisser är ett annat 
grepp för att öka tillgänglig
heten. Trots att möjligheten 
finns på många håll är det få 
landsting som aktivt infor
merar patienter om att de 
själva kan skriva sin remiss 
till specialistläkare, antagli
gen av rädsla för att dränkas i 
obefogade remisser. På Ange
reds närsjukhus uppmuntras 
tvärtom patienterna till det. 
Om det finns språkhinder 
kan man boka tid för att få 
hjälp att fylla i remissen.

Visst blev det ett ökat inflö

de, särskilt i början, medger 
Lars Gelander. Men de flesta 
egenremisser har faktiskt fog 
för sig, menar han.

– Det har visat sig att de 
som misstänker att de har en 
lungsjukdom ofta har det. Och 
om man tror att ens barn har 
ADHD så är det i allmänhet 
rätt.

För att undvika hack i vård
kedjan finns också en direkt
telefon till sjukhuset som 
andra vårdgivare eller social
tjänst kan använda för att 
omgående boka in specialist
besök.

– Vi vet att det kan bli pro
blem när man skickar en kal
lelse. Det kan till exempel stå 
andra namn på dörren. Med 
direkttelefonen kan en social
sekreterare som sitter med en 
barnfamilj där hon ser hälso
problem ringa och tala med 
en läkare och se till att famil
jen får en tid i handen.

En viktig lärdom under den tid 
som verksamheten varit i gång 
är att man även inom specia
listvården måste se patienten 
som en helhet, och inte foku
sera på »sitt« organ, eftersom 
många har fler dia gnoser än 
den de söker för. Inte minst på 
barnsidan är det också viktigt 
att se till situationen runt pa
tienten. Det kan till exempel 
vara just de barn som vid en 
medicinsk utredning konsta
teras vara friska som det är 
viktigast att gå vidare med om 
man vill förhindra framtida 
kronisk ohälsa.

– Ta till exempel ett barn 
med dålig viktökning där 
man genom en standard
utredning kan utesluta mag
åkomma eller allergi. De fal
len handlar i stor utsträck

ning om barn som far illa i sin 
hemmiljö och riskerar att 
successivt kräva ett allt stör
re vårdbehov framöver, säger 
Lars Gelander.

Så kallad transkulturell kom
petens är också viktig när man 
har att göra med patienter 
från alla världens hörn. 
Marian Wysocki, kardiolog på 
det vuxenmedicinska specia
listcentret, har kunnat kon
statera att personer med röt
ter i exempelvis Mellanöstern 
inte förväntar sig att leva lika 
länge som infödda svenskar 
gör.

– Jag träffar inte sällan pa
tienter i 50–60årsåldern 
som tänker att livet är slut, 
fast de inte har så många 
riskfaktorer och har goda 
chanser att leva många år till. 
Om man tänker att man bara 
kommer att leva tio år till 

kanske man inte tycker att 
det är värt att sluta röka. Där 
kan det krävas lite motive
rande samtal.

Oavsett hur mycket det sat
sas på närsjukhuset betonar 
både Lars Gelander och Hå
kan Linnarsson att det måste 
bli kontinuitet i första linjens 
vård om man ska lyckas vän
da den dystra folkhälsostati
stiken. Med stafettläkare 
som avlöser varandra på 
vårdcentralerna blir det hart 
när omöjligt att följa upp pa
tienter med kroniska pro
blem. Men även här verkar en 
vändning vara på gång. I sam
band med att regionen inför
de vårdval den första oktober 
har fem nya vårdcentraler 
öppnat i Nordost, berättar 
Håkan Linnarsson.

– Vi har en tydlig profil i 
vårt ersättningssystem mot 
patienter med omfattande 
vårdbehov. Men jag vet att en 
del vårdgivare sagt att när
heten till Angereds närsjuk
hus också är viktig. Som an
svarig primärvårdsläkare är 
det en trygghet att ha direkt 
access till någon som tar 
hand om din patient i stället 
för till en anonym massa 
uppe på Sahlgrenska. 

Michael Lövtrup

n aktuellt

Angereds närsjukhus
Angereds närsjukhus började sin verksamhet 2007 och omfat
tar för närvarande psykiatrisk öppenvårdsmottagning, medicin
mottagning, smärtcentrum, barn och ungdomsspecialist
centrum, röntgenmottagning, neurologopedi och laboratorium.

Sjukhusets uppdrag är bland annat att samverka med andra 
aktörer för att erbjuda en välfungerande hälso och sjukvård för 
befolkningen i nordöstra Göteborg och att utvecklas till ett 
centrum för utveckling och forskning inom närsjukvård i ett 
mångkulturellt samhälle.

Stora hälsopolitiska utmaningar 
n Ohälsotalen i de fyra stadsdelarna i Nordost (Bergsjön, Gun
nared, Kortedala och Lärjedalen) är mer än dubbelt så höga som 
i den mer välmående stadsdelen Askim.
n Andelen som röker dagligen är mellan 14 och 28 procent, att 
jämföra med 8 procent i Askim.
n Dödligheten i hjärtinfarkt bland män i Bergsjön är 70 procent 
högre än i riket.
n Den alkoholrelaterade dödligheten i Gunnared är fyra gånger 
så hög och dödligheten i KOL dubbelt så hög som i riket.
n Befolkningen i Nordost har en överrepresentation av infek
tionssjukdomar, tuberkulos, magsår och posttraumatiskt stress
syndrom.

»Det som är unikt är att verksam-
heten byggs ... med utgångspunkt 
i människors behov, inte ut ifrån 
organisation, vilka läkare som finns 
eller vilken utrustning man har.«

Håkan Linnarsson

 vård på (o)lika villkor


