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Förord 

Enligt uppdrag från Region Stockholm ansvarar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
för de demografiska prognoser som behövs för planeringen av de olika verksamheterna 
inom Regionen och att svara på förfrågningar om befolkningsutvecklingen. Progno-
serna utvecklas kontinuerligt allt eftersom behoven av planerings- och prognosunder-
lag förändras. Till exempel görs basområdesprognoser för inomregional planering, 
långsiktiga prognoser till 2060 för att beräkna utvecklingen av äldre och månadspro-
gnoser per den 1/11 för skatte-, boksluts- och budgetändamål. 

Sedan länge producerar man också ett antal olika demografiska rapporter som ofta ef-
terfrågas. De olika förvaltningarna och bolagen bidrar löpande med frågor vilka ligger 
till grund för analyserna av de demografiska komponenterna i prognosen – fruktsam-
het och mortalitet, migration (flyttningar och flyttare), in- och utvandring, utländsk 
bakgrund, barn och unga, och hushåll och äldre.   

Föreliggande rapport har utarbetats vid Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska 
institutet, som en del i ett uppdrag från Region Stockholm/TRF inom projektet att göra 
demografiska prognoser. Ansvarig forskare har varit Docent Karin Modig. 

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Region Stockholm   
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Sammanfattning 

Den här rapporten presenterar trender över sjukligheten i Stockholms län för några av 
de vanligaste sjukdomarna i befolkningen 65 år och äldre. Dessa är hjärtinfarkt, stroke, 
höftfrakturer, alla cancerformer sammantaget samt specifikt koloncancer, prostatacan-
cer, bröstcancer, malignt melanom och lungcancer. Dessutom presenteras befolknings-
förändringarnas effekt på hälsopanoramat i Stockholms län fram till år 2050. Dessa är 
baserade på den befolkningsprognos (prognos 2018-2027/2060) för Stockholms län 
som statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av-, och i samarbete med, Region 
Stockholm. De ålderspecifika riskerna att drabbas av en viss sjukdom, incidenstalen, 
baseras på registerdata om antal fall av olika sjukdomar från Socialstyrelsen.   

Stockholms län, liksom riket och de flesta andra länder i Europa, har en åldrande be-
folkning. I Stockholms län växer befolkningen både som en följd av att vi lever längre, 
men även som en följd av hög invandring och ett relativt sett högt fruktsamhetstal. När 
befolkningen växer och åldras ökar ofta antalet fall av olika sjukdomar. Ibland talas det 
om en nästan explosionsartad ökning av antalet sjuka personer i framtiden. Denna ut-
veckling beror emellertid inte enbart på hur befolkningen utvecklas, utan även på hur 
riskerna för de olika sjukdomarna utvecklas. Att antalet fall ökar är inte detsamma som 
att de åldersspecifika sjukdomsriskerna ökar. Och omvänt kan sjukdomsriskerna 
sjunka medan antalet fall ändå ökar, beroende på hur stor befolkningstillväxten är. Det 
är helt enkelt en balans mellan den demografiska utvecklingen och sjukdomsriskerna.  

Resultaten i denna rapport visar att de senaste 20 åren har antalet fall av koloncancer, 
malignt melanom, lungcancer, prostatacancer och bröstcancer ökat, medan antalet fall 
av hjärtinfarkt, stroke och bland kvinnor även höftfrakturer har sjunkit – trots en åld-
rande och växande befolkning. Även de åldersspecifika riskerna har sjunkit för både 
hjärtinfarkt och stroke, medan de legat rätt så oförändrade för koloncancer och prosta-
tacancer, och bland män även för höftfrakturer och lungcancer. För malignt melanom, 
lungcancer bland kvinnor och bröstcancer har riskerna att drabbas dock ökat.  

Om vi antar att sjukdomsriskerna skulle förbli oförändrade och stanna på dagens ni-
våer kan vi förvänta oss en ökning av antalet fall för alla inkluderade sjukdomar. Om vi 
istället antar att sjukdomsriskerna fortsätter att utvecklas såsom de har gjort de senaste 
10 åren, ser scenariot annorlunda ut. För hjärtinfarkt och stroke, samt för höftfrakturer 
bland män kan vi istället förvänta oss ett minskat antal fall. För höftfrakturer bland 
kvinnor ungefär samma antal som idag, medan det för alla cancersjukdomarna utom 
koloncancer skulle bli en ännu kraftigare ökning av antalet fall eftersom risken att in-
sjukna har ökat de senaste 10 åren.  

Vad som är mest sannolikt av dessa två scenarion är svårt att säga. För sjukdomar där 
trenden varit nedåtgående i mer än ett decennium förefaller det osannolikt att inga yt-
terligare förbättringar skall inträffa framöver, varför en rak framskrivning förefaller 
som en överskattning av antalet fall. Å andra sidan är möjligen antagandet om att 10-
årstrenden kommer att fortsätta i 30 år till ett alltför positivt antagande, varför 10-
årstrenden i dessa fall kan vara en underskattning av antalet fall. För andra sjukdomar, 
där trenden varit ökande, är det svårt att säga när denna kan tänkas mattas av, varför 
den raka framskrivningen troligen är underskattad, medan 10-årstrenden istället är 
överskattad.  
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Överlevnaden har ökat för samtliga inkluderade sjukdomar, utom för höftfrakturer 
bland kvinnor. Orsaken till avsaknaden av förbättring för det senare bör undersökas 
närmre. För övriga diagnoser innebär den ökande överlevnaden, i kombination med en 
ökad medellivslängd, att vi kan förvänta oss en ökning av antalet personer med en sjuk-
domshistoria, och i vissa fall en funktionsnedsättning, i framtiden.   

En viktig diagnos som ej är med i denna rapport är demenssjukdom, med Alzheimers 
sjukdom som ett tydligt exempel. Demens ökar kraftigt med stigande ålder och sjuk-
domsbördan för demenssjukdom kan förväntas öka framöver, trots att risken för de-
mens inte verkar öka. 

Andra aspekter att vara uppmärksam på då det gäller hälsan hos de äldre och utveckl-
ingen framöver är skillnader mellan olika sociala grupper. Tydliga indikationer finns på 
att både risken att insjukna och chansen att överleva skiljer sig åt mellan högutbildade 
och lågutbildade, och att denna skillnad ökar. Likaså skillnaden i vård och omsorg mel-
lan dem som har nära anhöriga, make/make och/eller vuxna barn och dem som inte 
har det. I takt med skiftet i äldrevården från institutionsboende till att äldre i allt högre 
utsträckning bor hemma med stöd från hemtjänsten, har stöd och hjälp från anhöriga 
kommit att spela en större roll för hälsan.  
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Inledning 

Både i Sverige och i världen blir befolkningen allt äldre. Orsakerna till detta är både en 
minskad andel yngre till följd av låg fruktsamhet och en allt lägre dödlighet vilket ger 
en ökande medellivslängd och påverkar den övre delen av befolkningspyramiden. Än så 
länge ser vi inget brott i den utvecklingen. Även om Sverige har både ett förhållandevis 
högt fruktsamhetstal, och högre invandring i jämförelse med många andra länder i EU, 
så lever vi allt längre vilket trots vårt fruktsamhetstal ger en äldre befolkning. År 2018 
var den förväntade medellivslängden vid födelsen drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 
år för män, vilket kan jämföras med en medellivslängd på 76 år för kvinnor och 71 år 
för män för 50 år sedan i Sverige. Fram till år 2070 beräknas medellivslängden öka till 
drygt 89 år för kvinnor och drygt 87 år för män. År 2018 var nästan var femte person i 
Sverige 65 år eller äldre. I slutet av framskrivningsperioden beräknas var fjärde person 
vara i dessa åldrar. 

Även Stockholms län har en åldrande, och även växande, befolkning. Under perioden 
2017 till 2027 beräknas folkmängden i Stockholms län öka från 2 308 100 till 2 652 
200 personer. Det innebär en ökning med 15 procent, eller en genomsnittlig årlig ök-
ning med 34 400 personer [1] 

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet har i samarbete med Stockholms läns 
landsting tidigare gett ut en serie rapporter om hälsopanoramat till följd av den kom-
mande befolkningsutvecklingen i Stockholms län [2-4], där den senaste publicerades år 
2011 [5]. Föreliggande rapport fokuserar på den delen av befolkningen som är 65 år och 
äldre. I rapporten presenteras hur antal sjukfall respektive insjuknanderiskerna har ut-
vecklats för några av våra vanligaste sjukdomar de senaste två decennierna. Dessutom 
presenteras en projektion av antalet fall fram till år 2050 baserat på den senaste befolk-
ningsprognosen för Stockholms län. Den tydligaste förändringen jämfört med idag är 
att antalet äldre, och framförallt antalet mycket äldre i befolkningen (>85 år), kommer 
att öka drastiskt.  

Dessutom har vi beräknat hur mycket sjukligheten (incidenstalen/antal fall per 100 
000 i befolkningen) skulle behöva sjunka i genomsnitt per år för att kompensera för-
ändringen i åldersstruktur som annars medför en ökning av antalet fall. Detta så kal-
lade ”kompensationstal” jämförs sedan med hur det sett ut de senaste 5 respektive 10 
åren tillbaka i tiden. Detta är ett sätt att bedöma om vi kommer att få ett ökat antal fall 
av de olika sjukdomarna framöver. Beroende på om kompensationstalet är i paritet 
med hur trenden sett ut tidigare, och genom att följa sjukdomsriskerna framåt, kan 
man skapa sig en uppfattning om hur antalet fall kan komma att utvecklas. 

Effekterna av en allt äldre befolkning kan endast skattas i modeller eftersom vi inte 
med säkerhet vet effekterna av åldrandet på sjukdomspanoramat. Vi vet inte heller 
vilka metoder och resurser den framtida sjukvården kommer att ha till sitt förfogande. I 
våra projektioner har vi skattat trenderna utifrån hur det har sett ut, och ser ut idag, 
och räknat in kommande förändring i befolkningsstrukturen. Även om projektionerna 
fram till år 2050 ska tolkas med viss försiktighet finns det ett stort behov av att försöka 
uppskatta sjukligheten framåt i tiden. Hälsostatus, funktionsförmåga och vårdbehov för 
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den allt större andelen äldre har avgörande betydelse för planering av vård, men också 
för pensionssystemet och andra samhällsinstitutioner. 

Syfte 
Syftet med den här rapporten är att för befolkningen 65 år och äldre beskriva sjuk-
domspanoramats förändring på kort och lång sikt med utgångspunkt från forsknings-
projektet ”Den åldrande befolkningen” som bedrivs på Institutet för miljömedicin, 
Karolinska Institutet, samt utifrån befolkningsutvecklingen i Stockholms län. För-
hoppningen är att detta ska bidra med kunskap och underlag för att lättare kunna be-
döma den framtida sjukligheten och hälsoläget hos den äldre befolkningen. 
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Material och metod 

Uppgifter om befolkningens storlek inklusive en prognos om den framtida befolk-
ningsstrukturen i Stockholms län är hämtade från Tillväxt- och Regionplaneförvalt-
ningen, Region Stockholm, Befolkningsprognos 2018-2027/60 [1].  

I befolkningsprognosen har ett antal antaganden gjorts, såsom att fruktsamheten i lä-
nets olika födelsegrupper följer den framtida utvecklingen för hela riket enligt SCB:s 
framskrivning för riket totalt. Beräkningen av framtida dödlighet bygger på SCB:s 
framskrivning av rikets befolkning som antar en reducering av dödsriskerna, vilket in-
nebär en ökning av medellivslängden. Riskerna från framskrivningen för riket juste-
ras efter dödligheten i de olika födelsegrupperna i länet för de senaste åren. Juste-
ringen görs efter en jämförelse mellan rikets och Stockholms läns dödsrisker för 
respektive födelsegrupp, kön och åldersgrupp. Dödsriskerna har justerats regionalt i 
fyra åldersintervall: 0, 20-64, 65-90 och 91-100 år. Vidare baseras inrikes inflyttning 
till länet i prognosen på tidigare observerade trender av olika längd samt den progno-
stiserade befolkningen i övriga riket som har en risk/möjlighet att flytta in till länet. 
Beräkningarna bakom den förväntade omflyttningen mellan Stockholms län och öv-
riga Sverige bygger på in- och utflyttningsrisker per ålder, kön och födelsegrupp. 

Information om sjuklighet och dödlighet är inhämtade från register hos Socialstyrel-
sen inom projektet Den åldrande befolkningen.  

Diagnoser 
Beräkningen av antalet fall samt fall per 100 000 i befolkningen av respektive sjuk-
dom har skett i åldersgrupper om 5 år. Antalet fall av hjärtinfarkt, stroke och höftfrak-
tur har inhämtats som en diagnos i patientregistret eller dödsorsaksregistret med en 
uppföljning till och med 2017. I patientregistret har huvuddiagnos använts och i döds-
orsaksregistret underliggande dödsorsak. Den underliggande dödsorsaken definieras 
av Socialstyrelsen som ”(a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av 
sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid 
olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan”.  

För akut hjärtinfarkt har ICD10-koderna I21 och I22 använts. För stroke ICD10 I61-
I69 samt G45, och för höftfraktur ICD10 S720-S722, S725-S728. Samtliga fall som in-
träffat minst 28 dagar från varandra och med någon av diagnoserna som huvuddia-
gnos vid inläggning i slutenvård, eller som underliggande dödsorsak.  

Antal fall av cancer baseras på cancerregistret med en uppföljning till och med 2016. 
Förutom att rapportera all cancer totalt, har några viktiga diagnoser bland män och 
kvinnor valts ut. Dessa är kolorektalcancer (tjocktarmscancer), lungcancer, och malignt 
melanom (elakartad hudcancer), samt bröstcancer för kvinnor och prostatacancer för 
män.  

Tumörerna har definierats enligt: All cancer: BEN=””, ger samtliga maligna tumörer 
som ingår i cancerregistret enligt definition ICD-7 och PAD. 
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Kolorektal cancer: ICD-10: C18-C21. Lungcancer (bronk och lunga): ICD-10: C34. Ma-
lignt melanom: ICD-10: C43. Bröstcancer: ICD-10: C50. Prostatacancer: ICD-10: C61. 

Beräkning av antal fall och sjuklighet 
Under respektive diagnos presenteras antal fall i absoluta tal samt antal fall per 
100 000 i befolkningen, båda måtten avser alla fall av respektive sjukdom. Antalet fall 
ökar naturligt med en växande befolkning medan antal fall per 100 000 i befolkningen 
inte gör det utan speglar risken att insjukna med hänsyn tagit till ålder och befolknings-
storlek, s.k. incidenstal.  

Prognosen är dels en av rak framskrivning utifrån sjukdomsriskerna/incidentalen år 
2017 (2016 för cancer), dels en tillämpning av utvecklingen de senaste 10 åren (10-
årstrenden). Ökningen av antalet fall beror på tre faktorer; en ökning av befolkningen, 
en förändring av åldersstrukturen i befolkningen samt en förändring i risken att in-
sjukna (incidenstalet). För de flesta diagnoser ökar risken att insjukna med stigande ål-
der, vilket naturligt leder till att sjukdomsfallen ökar då befolkningen blir äldre. I flera 
fall har emellertid utvecklingen de senaste 10 åren, 10-årstrenden, varit negativ vilket i 
prognosen ger en minskning av antalet fall framöver, trots att befolkningen växer och 
åldras.  

I figurerna som visar antal fall fram till år 2050 utgår den raka framskrivningen från 
det observerade antalet fall år 2017, medan 10-årstrenden visar antalet fall om den ge-
nomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren får fortsätta. Eftersom trenden visar me-
deltrenden de 10 tidigare åren (det finns ett intercept i modellen) kan startvärdet mel-
lan den raka framskrivningen och 10-årstrenden i några fall skilja sig lite åt.  
(Alternativet hade varit att tvinga modellen genom sista värdet men det blir en sämre 
prediktion eftersom det mest ålderdomliga året av de 10 åren då får störst hävstång 
för trenden). Den raka framskrivningen är även nedbruten i två delar, effekten av en 
förändrad åldersstruktur respektive effekten av en förändrad befolkningsstorlek. 
Detta har gjorts genom att hålla den ena konstant medan den andra tillåts förändras 
med befolkningsprognosen, för att belysa vilken av de två komponenterna som har 
störst betydelse för antalet sjukfall framöver. Eftersom rapporten endast inkluderar 
populationen 65 år och äldre så har till viss del den förändrade åldersstrukturen re-
dan tagits in i prognosen, varför det framförallt är befolkningsstorlekens förändring – 
alltså fler antal äldre – som spelar roll för utvecklingen av antalet sjukdomsfall i popu-
lationen 65 år och äldre.  

Slutligen har vi även beräknat hur mycket sjukligheten måste minska, relativ årlig ge-
nomsnittlig minskning (utifrån dagens nivåer) för att kompensera för den ökade an-
delen äldre i befolkningen, för att antalet fall ska vara konstant år 2050. Detta har 
gjorts separat för de olika femårsgrupperna och baseras således på befolkningspro-
gnosen. Incidenstalen måste minska i samma takt som befolkningen ökar för att anta-
let fall ska vara konstant i framtiden. Den årliga incidensförändringen som krävs be-
räknades genom exp(ln(n_2017/n_2050)/(2050-2017))-1. 

Vi har i den mån det gått försökt att arbeta med samma skalor på figurerna för kvin-
nor och män. I de fall då skillnaderna är stora är det dock inte möjligt varför vi ber lä-
saren vara observant på skalan på y-axeln vid jämförelse mellan könen.  
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Resultat 
 

I detta kapitel presenteras trender över sjukligheten i Stockholms län för några av de 
vanligaste sjukdomarna i befolkningen 65 år och äldre.  Dessutom presenteras resultat 
för befolkningsförändringarnas effekt på hälsopanoramat i länet.  

Befolkningsprognos 
 
Huvudförklaringen till förändringen av befolkningspyramiden på senare år är att död-
ligheten har sjunkit under en lång tid. Ur Region Stockholms länsprognos [1] beräk-
nas befolkningen i Stockholms län öka från 2 308 100 till 2 652 200 personer under 
perioden 2017–2027 varav antalet personer 80 år eller äldre ökar från 88 100 till 138 
900. Det innebär en ökning med 15 procent, eller en genomsnittlig årlig ökning på 34 
400 personer. Lite drygt hälften förklaras av den naturliga befolkningsökningen och 
resten, 132 000 personer, förklaras av överskottet från inflyttning.  

Den befolkningsprognos som visas nedan baseras på Region Stockholms befolknings-
prognos för Stockholms län 2018-2027/2060. 

Figur 1 Befolkningsutvecklingen Stockholms län år 2017-2050. Den mörkare pyra-
miden speglar befolkningen 2017 och den ljusare 2050, till vänster män och till hö-
ger kvinnor. 
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Vid en jämförelse av befolkningspyramiderna för år 2017 och 2050 ser vi hur befolk-
ningen väntas växa i alla delar av pyramiden. Proportionellt sett sker emellertid en stor 
ökning i åldrarna 75 år och äldre. För mer detaljerad information om befolkningsprog-
nosen för Region Stockholm se [1]. 

Sjukdomspanoramat i befolkningen 65 år och äldre 
 

I detta kapitel presenteras trender över insjuknande för några av de vanligaste sjukdo-
marna bland de äldre i befolkningen. Utöver sjuktalen idag liksom hur dessa utvecklats 
under de senaste 20 åren presenteras en projektion över hur antalet fall kan komma att 
utvecklas framåt i tiden som ett resultat av befolkningsförändringarna. Slutligen pre-
senteras ett så kallat kompensationstal. Denna procentsiffra anger hur mycket insjuk-
nanderisken, incidenstalen, behöver sjunka i genomsnitt per år för att antalet fall av re-
spektive sjukdom inte ska öka framöver när befolkningen växer och åldras. 
Kompensationstalet jämförs med 5- och 10-årstrenden. Ett konfidensintervall finns 
runt 5-årstrenden. 

Akut hjärtinfarkt 
Kardiovaskulära sjukdomar, och hjärtinfarkt i synnerhet, är sjukdomar där trenden va-
rit mycket positiv. Både insjuknanderisken och överlevnaden har förbättrats. Antalet 
fall i befolkningen har minskat kraftigt de senaste åren, trots att befolkningen både ökat 
och åldrats. När det gäller överlevnaden är en mer effektiv vård både i det akuta skedet 
(snabbare transport till sjukhus, påbörjad hjärtvård i ambulans, mm.) och i den efter-
följande vården med bättre mediciner några förklaringar. När det gäller insjuknande-
riskerna är förbättrad primärprevention och en generellt sett sundare livsstil två förkla-
ringar.  

Totalt inträffade år 2010 ca 4000 hjärtinfarkter i Stockholms län varav ca 3000 i åld-
rarna 65 år och äldre. Akuta hjärtinfarkter ökar kraftigt med stigande ålder. Mindre 
än 4 procent av de fall som inträffade under 2017 drabbade en person som var yngre 
än 50 år [6]. Stockholms län hade år 2013 35 798 vårdtillfällen för hjärtsjukvård. Det 
motsvarade 11.5% av slutenvårdstillfällena och 8.8% av vårddagarna, vilket är lägre än 
genomsnittet för riket [7]. Medelvårdtiden för hjärtsjukvård var 3.6 dagar i Stock-
holms län 2013.  
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Män 

Figur 2 Antal fall av hjärtinfarkt i olika åldersgrupper i Stockholms län, män 

 

Figur 2 visar hur antalet fall av akut hjärtinfarkt i Stockholms län har förändrats mellan 
1997 och 2017 för män. De olika linjerna visar antalet fall för olika åldersgrupper. Tidi-
gare skedde flest fall i åldersgrupperna 75–79 år samt 80–84 år. Idag är det ålders-
grupperna 65–69 år samt 70–74 år som står för flest fall. Antalet fall av akut hjärtin-
farkt har minskat i alla åldersgrupper utom bland de yngsta 65–69 år där de legat rätt 
så stabilt samt bland de äldsta, 90 år och äldre där antalet fall ökat. De äldsta ålders-
grupperna är emellertid de åldersgrupper som står för minst antal fall per år.  
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Figur 3 Antal fall av hjärtinfarkt per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, män 

 

Figur 3 visar antalet fall per 100 000 i befolkningen, dvs incidenstalen eller risken att 
insjukna, uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 2. Med hänsyn tagen till storle-
ken på grupperna är risken att drabbas av hjärtinfarkt högst bland de allra äldsta, 90 år 
och äldre. Risken att insjukna har minskat i alla åldersgrupper över perioden.  

 

Figur 4 Projektion av antalet hjärtinfarkter i Stockholms län år 2017 till 2050, män 
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Figur 4 visar hur antalet fall av hjärtinfarkt kommer att utvecklas fram till år 2050 om 
vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek (genom att åldersstrukturen 
hålls konstant och endast storleken på befolkningen tillåts ändras enligt prognosen) 
respektive enbart en förändrad åldersstruktur (genom att befolkningsstorleken hålls 
konstant och endast ålderstrukturen tillåts ändras enligt prognosen). Slutligen visar 
den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om vi istället för oförändrad 
incidens antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom den har gjort de senaste 10 
åren.  

Om det inte skulle ske några ytterligare förbättringar i insjuknanderisken för 
hjärtinfarkt kan vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 1500 till ca 3400 år 2050, 
dvs. mer än fördubblas. Det är framförallt en ökad befolkningsstorlek, fler antal äldre, 
som resulterar i denna ökning. Om vi istället antar att incidenstalen fortsätter att 
förbättras i samma takt som de gjort de senaste 10 åren blir det istället en minskning av 
antalet fall, från ca 1500 fall 2017 till ca 600 fall år 2050.  

 

Figur 5 Kompensationstal för hjärtinfarkt, män 
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Figur 5 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall ökar år 2050, dvs bibehålls på 2017 års 
nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 åren (grön 
linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstrenden. I den 
yngsta åldersgruppen räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år för att 
kompensera den demografiska utvecklingen. Det är också i linje med hur utvecklingen 
har sett ut de senaste 5 och 10 åren. Ju äldre åldersgrupper desto mer behöver inciden-
stalen sjunka. I åldersgruppen 85–89 år behöver incidenstalet till exempel sjunka 4% 
per år för att kompensera befolkningsutvecklingen. Det är ungefär såsom 5-årstrenden 
har varit, medan 10-årstrenden faktiskt visar ännu större förbättring. Som synes är 
emellertid 5-årstrenden skakig, men den indikerar lite mindre förbättring per år än 10-
årstrenden.  

 

Kvinnor 

Figur 6 Antal fall av hjärtinfarkt i olika åldersgrupper i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 6 visar hur antalet fall av akut hjärtinfarkt i Stockholms län har förändrats mellan 
1997 och 2017 för kvinnor. De olika linjerna visar antalet fall för olika åldersgrupper. 
För kvinnorna är det idag, precis som för 10 år sedan, åldersgruppen 85–89 år som står 
för flest antal fall av hjärtinfarkt. Dock är skillnaderna mellan åldersgrupperna rätt så 
små år 2017 för kvinnorna. Antalet fall har sjunkit för alla åldersgrupper utom för de 
allra äldsta, 95 år och äldre. 
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Figur 7 Antal fall av hjärtinfarkt per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, kvin-
nor 

 

Figur 7 visar antalet fall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på samma 
åldersgrupper som i figur 6. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är risken att 
drabbas av hjärtinfarkt högst bland de allra äldsta, 95 år och äldre, och sjunker därefter 
gradvis med sjunkande ålder. Risken att insjukna har minskat i alla åldersgrupper över 
perioden.  

Figur 8 Projektion av antalet hjärtinfarkter i Stockholms län år 2017 till 2050, kvin-
nor 
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Figur 8 visar hur antalet fall av hjärtinfarkt kommer att utvecklas fram till år 2050 om 
vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek (genom att åldersstrukturen 
hålls konstant) respektive enbart en förändrad åldersstruktur (genom att befolknings-
storleken hålls konstant och endast ålderstrukturen tillåts ändras enligt prognosen). 
Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om vi istället för 
bibehållna incidenstal antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom den har gjort 
de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några ytterligare förbättringar i insjuknanderiskerna för 
hjärtinfarkt kan vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 900 till ca 1700 år 2050, dvs 
nästan en fördubbling. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen växer, dvs 
att det blir fler antal äldre kvinnor. Om vi istället antar att incidenstalen fortsätter att 
förbättras i samma takt som den gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss en 
minskning av antalet fall, från ca 900 fall till ca 200 fall år 2050.  

 

Figur 9 Kompensationstal för hjärtinfarkt, kvinnor  
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Figur 9 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall ökar år 2050, dvs bibehålls på 2017 års 
nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 åren (grön 
linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstrenden. I den 
yngsta åldersgruppen räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år för att 
kompensera den demografiska utvecklingen, medan det i den äldsta åldersgruppen 
krävs 5% per år. Både 5-års- och 10-årstrenderna indikerar emellertid större genom-
snittliga årliga förbättringar än så. Dock har incidenstalen sjunkit mer de senaste 10 
åren än vad de har gjort de senaste 5 åren, samt att konfidensintervallet runt 5-årstren-
den indikerar att trenden är skakig. 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för propp (ischemisk stroke) och blödning i hjärnan 
(hemorrhagisk stroke). Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp 
hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken, efter hjärtinfarkt och cancer. Årli-
gen drabbas ca 25 000 personer i Sverige av stroke och ungefär 25% avlider inom 28 
dagar. Stroke inträffar vanligtvis sent i livet och 75% av strokepatienterna är 70 år el-
ler äldre [8, 9]. Totalt inträffade år 2017 ca 4700 fall av stroke i Stockholms län, varav 
ca 3500 i åldrarna 65 år och äldre. Dödligheten i stroke är lägre i Stockholms län än i 
riket [9]. 

Män 

Figur 10 Antal fall av stroke i Stockholms län, män 

 

Figur 10 visar antalet fall av stroke 1997 till 2017 bland män i Stockholms län, uppdelat 
på olika åldersgrupper. Flest fall sker i åldersgrupperna 70–74 år samt 75–79 år. Till 
skillnad från hjärtinfarkt har antalet fall inte minskat i alla åldersklasser utan ökat i 
flera. En minskning har dock skett i åldersgrupperna 75–79 år, 80–84 år samt 85–89 
år. 
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Figur 11 Antal fall av stroke per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, män 

 

Figur 11 visar antalet fall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på 
samma åldersgrupper som i figur 10. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är 
risken att drabbas av stroke högst bland de allra äldsta, 90 år och äldre. Risken att in-
sjukna har minskat i alla åldersgrupper över perioden, utom möjligen bland de allra 
äldsta, 95+, där trenden är skakig.  

 

Figur 12 Projektion av antalet strokefall i Stockholms län år 2017 till 2050, män  
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Figur 12 visar hur antalet strokefall kommer att utvecklas fram till år 2050 om vi antar 
att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak framskrivning 
utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna visar effekten 
av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållna incidenstal antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom 
den har gjort de senaste 10 åren. 

Om det inte skulle ske några ytterligare förbättringar i insjuknanderiskerna för stroke 
kan vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 1500 till ca 3500 år 2050, dvs mer än en 
fördubbling. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället 
antar att incidenstalen fortsätter att förbättras i samma takt som den gjort de senaste 
10 åren kan vi istället förvänta oss en minskning av antalet fall, från ca 1500 fall till ca 
900 fall.  

 

Figur 13 Kompensationstal för stroke, män  

 

Figur 13 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall ökar år 2050, dvs bibehålls på 2017 års 
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nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 åren (grön 
linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år 
för att kompensera för den demografiska utvecklingen. Det är också i linje med hur ut-
vecklingen har sett ut de senaste 5 och 10 åren. Ju äldre desto mer behöver incidensta-
let sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka i genomsnitt 5% 
per år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. 5-årstrenden har statist-
iskt signifikant sjunkit mer än så i åldrarna upp till 89 år, därefter är trenden skakig 
och det är svårt att dra någon statistisk slutsats om hur utvecklingen varit. Även 10-
årstrenden indikerar att om den historiska trenden fortsätter kan den komma att kom-
pensera för den demografiska utvecklingen upp till 89 år. Därefter har 10-årstrenden 
inte varit i paritet med det som krävs för att förhindra en ökning.  

 

Kvinnor 
 

Figur 14 Antal fall av stroke i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 14 visar antalet fall av stroke 1997 till 2017 bland kvinnor i Stockholms län, upp-
delat på olika åldersgrupper. I början av perioden skedde flest fall i åldersgruppen 80–
84 år, medan det numera är åldersgruppen 85–89 år som står för flest antal fall. Anta-
let fall har sjunkit i några åldersklasser, och ökat i andra. Särskilt stor har ökningen va-
rit bland de äldsta, 95+, där antalet fall nästan fördubblats, även om denna åldersgrupp 
fortfarande står för minst antal fall.  
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Figur 15 Antal fall av stroke per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 15 visar antalet fall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på 
samma åldersgrupper som i figur 14. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är 
risken att drabbas av stroke högst bland de allra äldsta, 95 år och äldre, och sjunker 
därefter stegvis med varje åldersgrupp. Risken att insjukna har minskat i alla ålders-
grupper över perioden. 

 

Figur 16 Projektion av antalet stroke i Stockholms län år 2017 till 2050, kvinnor 
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Figur 16 visar hur antalet strokefall kommer att utvecklas fram till år 2050 om vi antar 
att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak framskrivning 
utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna visar effekten 
av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållna incidenstal antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom 
den har gjort de senaste 10 åren. 

Om det inte skulle ske några ytterligare förbättringar i insjuknanderisken för stroke 
kan vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 1600 till ca 3400 år 2050, ungefär en 
fördubbling. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället 
antar att incidenstalen fortsätter att förbättras i samma takt som den gjort de senaste 
10 åren kan vi istället förvänta oss en minskning av antalet fall, från ca 1600 fall till ca 
1000 fall.  

 

Figur 17 Kompensationstal för stroke, kvinnor 

 

Figur 17 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall ökar år 2050, dvs bibehålls på 2017 års 
nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 åren (grön 
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linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstrenden. I de två 
yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år för att 
kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver incidenstalet 
minska, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det minska med nästan 4% per 
år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. 5-årstrenden visar emellertid 
större minskning än så, även om det endast är statistiskt signifikant i de äldre ålders-
grupperna. 10-årstrenden indikerar att om den fortsätter kan den komma att kompen-
sera för den demografiska utvecklingen upp till 95 år. Därefter har 10-årstrenden inte 
varit i paritet med det som krävs för att förhindra en ökning.  

Höftfrakturer 
Höftfrakturer är en vanlig diagnos bland äldre. Var femte kvinna och mer än var tionde 
man drabbas någon gång i livet. Följderna av en höftfraktur har beskrivits som en av de 
allvarligaste hälsoriskerna en äldre person kan drabbas av. Studier visar att personer 
som behandlats för höftfraktur visar på en kraftigt nedsatt fysisk funktionsförmåga 
även lång tid efter frakturen [10]. Ca 30% av patienterna (beroende på ålder) dör inom 
1 år, sällan av frakturen som sådan utan av de komplikationer som uppstår efter operat-
ionen såsom blodproppar, lunginflammationer och andra infektioner. För dem som 
överlever kvarstår oftast problematik med nedsatt rörelseförmåga och förmåga att klara 
sig själv, liksom behov av gånghjälpmedel. 

 

Män 

Figur 18 Antal fall av höftfrakturer i Stockholms län, män 

 

Figur 18 visar antalet höftfrakturer bland män i Stockholms län för åren 1997 till 2017, 
uppdelat på olika åldersgrupper. I början av perioden stod åldersgruppen 80–84 år för 
flest antal fall medan det i slutet av perioden är åldersgruppen 85–89 år som står för 
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flest antal fall. Antalet fall har legat relativt stabilt i de flesta åldersklasser utom i de två 
äldsta där antalet fall har ökat över perioden.  

 

Figur 19 Antal fall av höftfrakturer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, 
män 

 

Figur 19 visar antalet fall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på 
samma åldersgrupper som i figur 18. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är 
risken att drabbas av en höftfraktur högst bland de allra äldsta, 95 år och äldre, och 
sjunker därefter med varje åldersgrupp. Risken att insjukna har minskat i alla ålders-
grupper över perioden, om än svagt jämfört med till exempel hjärtinfarkt och stroke. 
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Figur 20 Projektion av antalet höftfrakturer i Stockholms län år 2017 till 2050, män 

 

Figur 20 visar hur antalet höftfrakturer kommer att utvecklas fram till år 2050 om vi 
antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom de 
har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några ytterligare förbättringar i risken att drabbas av en 
höftfraktur kan vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 800 till ca 2300 år 2050, mer 
än en fördubbling av antalet fall. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen 
växer, fler antal äldre män. Om vi istället antar att incidenstalen fortsätter att förbättras 
i samma (om än långsamma) takt som den gjort de senaste 10 åren kommer det 
fortfarande ske en ökning i antalet fall av höftfrakturer, om än mindre än med 
oförändrad incidens. Från ca 800 fall till drygt 1000 år 2050.  
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Figur 21 Kompensationstal för höftfrakturer, män 

 

Figur 21 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet höftfrakturer ökar år 2050, dvs bibehålls på 
2017 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 
åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstren-
den. I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% 
per år för att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver 
incidenstalet sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka i ge-
nomsnitt 5% per år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. 10-årstren-
den har sjunkit mer än vad som krävs i åldrarna upp till 80 år, men inte bland de 
äldsta. 5-årstrenden har dock inte minskat i paritet med vad som krävs, förutom i ål-
dersgruppen 80–84 år. Dock är 5-årstrenden skakig och skillnaden mellan trenden och 
det som krävs är inte statistiskt signifikant.  

 



29 

 

Kvinnor 

Figur 22 Antal fall av höftfrakturer i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 22 visar antalet höftfrakturer bland kvinnor i Stockholms län för åren 1997 till 
2017, uppdelat på olika åldersgrupper. Åldersgruppen 85–89 år står för flest antal fall, 
både för 20 år sedan och idag. Antalet fall har minskat över perioden i åldersgruppen 
75 till 89 år, medan de har ökat bland de äldsta, 90+.  

 

Figur 23 Antal fall av höftfrakturer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, 
kvinnor  
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Figur 23 visar antalet fall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på 
samma åldersgrupper som i figur 22. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är 
risken att drabbas av en höftfraktur högst bland de allra äldsta, 90 år och äldre, och 
sjunker därefter med varje ålder. Risken att insjukna har minskat i alla åldersgrupper 
över perioden. 

 

Figur 24 Projektion av antalet höftfrakturer i Stockholms län år 2017 till 2050, 
kvinnor 

 

Figur 24 visar hur antalet höftfrakturer kommer att utvecklas fram till år 2050 om vi 
antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom de 
har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några ytterligare förbättringar i risken att drabbas av en 
höftfraktur kan vi förvänta oss att antalet fall ökar från knappt 1800 till nästan 4000 år 
2050, ungefär en fördubbling. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen 
växer och det blir fler antal äldre. Om vi istället antar att incidenstalen fortsätter att 
förbättras i samma takt som de gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss en svag 
minskning av antalet höftfarkturer, från ca 1800 till 1600.  
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Figur 25 Kompensationstal för höftfrakturer, kvinnor 

 

Figur 25 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet höftfrakturer ökar år 2050, dvs bibehålls på 
2017 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 
åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstren-
den. I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% 
per år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behö-
ver incidenstalet sjunka. I den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka drygt 
3% per år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. 10-årstrenden har 
minskat mer än vad som krävs i åldrarna upp till 79 år, därefter i paritet med vad som 
krävs upp till ca 90 år, men inte bland de äldsta. 5-årstrenden har sjunkit mer än vad 
som krävs för alla åldersgrupper utom de yngsta och i gruppen 90–94 år. Dock är 5-
årstrenden skakig och skillnaden mellan trenden och det som krävs är inte statistiskt 
signifikant.  

 

Cancer  
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som alla har det gemensamt 
att celler på någon plats i kroppen har börjat dela sig okontrollerat. Efter hand bildar 
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dessa celler en tumör som växer sig allt större. Cancerfallen är något fler hos män än 
hos kvinnor och sjukdomsmönstret skiljer sig åt mellan könen [11]. Den vanligaste can-
cerformen i Sverige är prostatacancer, som utgör drygt 30 procent av all manlig cancer. 
Därefter kommer bröstcancer, som står för cirka 30 procent av cancerfallen bland kvin-
nor. Här redovisas först siffror för all cancer, därefter för några av de vanligaste ty-
perna. 

 

Män 
 

Figur 26 Antal fall av cancer i Stockholms län, män 

 

Figur 26 visar antalet cancerfall bland män i Stockholms län för åren 1997 till 2016, 
uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–74 år. Antalet fall har 
ökat över perioden i samtliga åldersgrupper. 
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Figur 27 Antal fall av cancer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, män 

  

Figur 27 visar antalet cancerfall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på 
samma åldersgrupper som i figur 26. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är 
risken att drabbas av cancer högst i åldersgruppen 85–89, och lägst i åldersgruppen 65-
69 år. Risken att insjukna har ökat i alla åldersgrupper över perioden, utom möjligen i 
gruppen 80–84 år där trenden i stort varit oförändrad. 

 

Figur 28 Projektion av antalet cancerfall i Stockholms län år 2017 till 2050, män  
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Figur 28 visar hur antalet cancerfall kommer att utvecklas fram till år 2050 om vi antar 
att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak framskrivning 
utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna visar effekten 
av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur, dvs den svarta linjen fast nedbruten i två delar. Slutligen visar den grå 
linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om vi istället för bibehållen incidens antar 
att incidenstalen fortsätter att öka såsom de har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av cancer kan vi förvänta 
oss att antalet fall ökar från ca 4000 fall till nästan 9000 år 2050, ungefär en 
fördubbling. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen växer och det blir 
fler antal äldre. Skulle incidenstalen fortsätter att öka i samma takt som den gjort de 
senaste 10 åren kan vi förvänta oss en ännu större ökning av antalet fall, från nästan 
5000 till 17 000 fall.  

Figur 29 Kompensationstal för cancer, män 

 

Figur 29 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet cancerfall ökar år 2050, dvs bibehålls på 2016 
års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 åren 
(grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstrenden.  
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I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1.5% per 
år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver 
incidenstalet sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 5% per 
år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. Både 5- och 10-årstrenden 
har sjunkit mindre än vad som krävs i nästan alla åldrar. Förutom bland de allra äldsta 
är även 5-årstrenden statistiskt signifikant skild från vad som krävs i form av minsk-
ning för att kompensera den demografiska utvecklingen, vilket betyder att vi kan för-
vänta oss en stor ökning av antalet cancerfall framöver.   

Kvinnor 

Figur 30 Antal cancerfall i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 30 visar antalet cancerfall bland kvinnor i Stockholms län för åren 1997 till 2016, 
uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–74 år. Antalet fall har 
ökat över perioden i alla åldersgrupper. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+



36 

 

Figur 31 Antal cancerfall per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 31 visar antalet cancerfall per 100 000 i befolkningen för kvinnor, incidenstalen, 
uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 30. Med hänsyn tagen till storleken på 
grupperna är risken att drabbas av cancer högst i åldrarna 80–94 år. Risken att in-
sjukna har ökat i alla åldersgrupper över perioden. 

Figur 32 Projektion av antalet cancerfall i Stockholms län år 2017 till 2050, kvinnor 

 

Figur 32 visar hur antalet cancerfall kommer att utvecklas fram till år 2050 om vi antar 
att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak framskrivning 
utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna visar effekten 
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av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att öka såsom den 
har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av cancer kan vi förvänta 
oss att antalet fall ökar från knappt ca 4000 fall till drygt 6000 år 2050. Detta enbart 
som en effekt både av att befolkningen växer. Om vi istället antar att incidenstalen 
fortsätter att öka i samma takt som de gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss en 
betydligt större ökning av antalet fall, från knappt 4000 till 15 000 fall.  

 

Figur 33 Kompensationstal för cancer, kvinnor 

 

Figur 33 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet cancerfall ökar till år 2050, dvs bibehålls på 
2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt senaste 10 
åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-årstren-
den. I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% 
per år för att kompensera för den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behö-
ver incidenstalet sjunka. I den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 3% per 
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år för att kompensera för befolkningstillväxten. Varken 5- eller 10-årstrenden har mins-
kat i paritet med vad som krävs för att kompensera den demografiska utvecklingen, 
särskilt bland de äldsta, vilket betyder att vi kan förvänta oss en stor ökning av antalet 
cancerfall framöver.   

 

Kolorektalcancer 
Cancer i tjocktarmen, kolorektalcancer, är den tredje vanligaste cancersjukdomen hos 
både män och kvinnor. Medianåldern vid insjuknandet var år 2016 74 år och 90% av de 
som drabbas är 60 år eller äldre [11].  

Män 

Figur 34 Antal fall av kolorektalcancer i Stockholms län, män 

 

Figur 34 visar antalet fall av kolorektalcancer bland män i Stockholms län för åren 1997 
till 2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns under senare år i åldrarna 
65–79 år. I åldersgruppen 95 år och äldre finns knappt några fall alls. Antalet fall har 
ökat över perioden i samtliga åldersgrupper. 
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Figur 35 Antal fall av kolorektalcancer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, 
män  

 

Figur 35 visar antalet cancerfall per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, uppdelat på 
samma åldersgrupper som i figur 34. Med hänsyn tagen till storleken på grupperna är 
risken att drabbas av cancer högst i åldrarna 80–89 år. Även de allra äldsta, 95 år och 
äldre uppvisar hög risk men endast senaste året och trenden uppvisar stor fluktuation. 
Risken att insjukna har i stort varit oförändrad över perioden, något sjunkande. 
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Figur 36 Projektion av antalet kolorektalcancerfall i Stockholms län år 2017 till 
2050, män 

 

Figur 36 visar hur antalet fall av kolorektalcancer kommer att utvecklas fram till år 
2050 om vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur, dvs den svarta linjen fast nedbruten i två delar. Slutligen visar den grå 
linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om vi istället för bibehållen incidens antar 
att incidenstalen fortsätter att sjunka något såsom de har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av kolorektalcancer kan 
vi förvänta oss att antalet fall ökar från drygt 400 fall till drygt 900 år 2050. Detta 
nästan enbart som en effekt både av att befolkningen växer och det blir fler antal äldre. 
Om vi istället antar att incidenstalen fortsätter att minska svagt i samma takt som den 
gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss en något mindre ökning av antalet fall, från 
drygt 400 till 760 fall per år.  
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Figur 37 Kompensationstal för kolorektalcancer, män 

 

Figur 37 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av kolorektalcancer ökar till år 2050, dvs 
bibehålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt 
senaste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år 
för att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver inci-
denstalet sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 5% per år 
för att kompensera. 5-årstrenden har dock ökat för alla åldersgrupper utom den yngsta. 
10-årstrenden har minskat mer än vad som krävs för de två yngsta åldersgrupperna 
men inte därefter. Det betyder att vi kan förvänta oss en ökning av antalet kolorektal-
cancerfall framöver.   
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Kvinnor 

Figur 38 Antal fall av kolorektalcancer i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 38 visar antalet fall av kolorektalcancer bland kvinnor i Stockholms län för åren 
1997 till 2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–79 år. 
Antalet fall har ökat över perioden i alla åldersgrupper utom 75–84 år där ingen större 
förändring skett.  

Figur 39 Antal fall av kolorektalcancer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, 
kvinnor 

 

Figur 39 visar antalet cancerfall per 100 000 i befolkningen, dvs sjuktalet eller risken 
att insjukna, uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 38. Med hänsyn tagen till 
storleken på grupperna är risken att drabbas av cancer högst i åldrarna 80–89 år. Ris-
ken att insjukna har i stort varit oförändrad över perioden, något ökande. 
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Figur 40 Projektion av antalet kolorektalcancer i Stockholms län år 2017 till 2050, 
kvinnor 

 

Figur 40 visar hur antalet fall av kolorektalcancer kommer att utvecklas fram till år 
2050 om vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur, dvs den svarta linjen fast nedbruten i två delar. Slutligen visar den grå 
linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om vi istället för bibehållen incidens antar 
att incidenstalen fortsätter att öka något såsom den har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av kolorektalcancer kan 
vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 400 fall till ca 760 fall år 2050. Detta nästan 
enbart som en effekt både av att befolkningen växer och det blir fler antal äldre. Om vi 
istället antar att incidenstalen fortsätter att utvecklas i samma takt som den gjort de 
senaste 10 åren kan vi förvänta oss en något mindre ökning av antalet fall, från ca 400 
till drygt 600 fall per år.  
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Figur 41 Kompensationstal för kolorektalcancer, kvinnor 

 

Figur 41 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av kolorektalcancer ökar till år 2050, dvs 
bibehålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt 
senaste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år, 
medan det i övriga åldersgrupper krävs 3% relativ minskning per år för att kompensera 
den demografiska utvecklingen. 5-årstrenden uppvisar stor fluktuation medan 10-
årstrenden visar att incidenstalen har sjunkit mindre än vad som krävs för alla ålders-
grupper utom 70–74 år, vilket betyder att vi kan förvänta oss en ökning av antalet kolo-
rektalcancerfall framöver.   

 

Malignt melanom 
Malignt melanom är den allvarligaste av hudens tre vanliga cancerformer. Medianål-
dern för insjuknande var år 2016 67 år [11]. 
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Män 

Figur 42 Antal fall av malignt melanom i Stockholms län, män 

 

Figur 42 visar antalet fall av malignt melanom bland män i Stockholms län för åren 
1997 till 2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–79 år, 
och bland de äldsta finns det knappt några fall alls. Antalet fall har ökat över perioden i 
samtliga åldersgrupper. 

Figur 43 Antal fall av malignt melanom per 100 000 i befolkningen i Stockholms 
län, män 

 

Figur 43 visar antalet fall av malignt melanom per 100 000 i befolkningen, dvs sjukta-
let eller risken att insjukna, uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 42. Med hän-
syn tagen till storleken på grupperna är risken att drabbas av malignt melanom högre 
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med ökad ålder, även om kurvorna fluktuerar på grund av få fall, särskilt bland de 
äldsta. Risken att insjukna har ökat över perioden.  

Figur 44 Projektion av antalet fall av malignt melanom i Stockholms län år 2017 till 
2050, män 

 

Figur 44 visar hur antalet fall av malignt melanom kommer att utvecklas fram till år 
2050 om vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att öka såsom de har 
gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av malignt melanom kan 
vi förvänta oss att antalet fall ökar från ca 250 fall till knappt 500 fall år 2050, en 
fördubbling. Detta nästan enbart som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället 
antar att incidenstalen fortsätter att öka i samma takt som de gjort de senaste 10 åren 
kan vi förvänta oss en en kraftig ökning av antalet fall, från ca 250 till ca 4000 fall per 
år.  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Rak framskrivning från 2017 Effekt av förändrad befolkningsstorlek

Effekt av förändrad åldersstruktur Utvecklingen om 10-årstrenden fortsätter



47 

 

Figur 45 Kompensationstal för malignt melanom, män 

 

Figur 45 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av malignt melanom ökar till år 2050, dvs 
bibehålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt 
senaste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I den yngsta åldersgruppen räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år för 
att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver incidensta-
let sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 5% per år för att 
kompensera för den demografiska förändringen. Varken 5- och 10-årstrenden har 
minskat i paritet med vad som krävs. Tvärtom har den legat över 0 för alla åldersgrup-
per utom för 85–89 år. Det gör att vi kan förvänta oss en stor ökning av antalet fall av 
malignt melanom framöver.   
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Kvinnor 

Figur 46 Antal fall av malignt melanom i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 46 visar antalet fall av malignt melanom bland kvinnor i Stockholms län för åren 
1997 till 2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–74 år. 
Antalet fall har ökat över perioden i samtliga åldersgrupper. 

 

Figur 47 Antal fall av malignt melanom per 100 000 i befolkningen i Stockholms 
län, kvinnor  
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Figur 47 visar antalet fall av malignt melanom per 100 000 i befolkningen, dvs inciden-
stalen, uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 46. Med hänsyn tagen till storle-
ken på grupperna är risken att drabbas av malignt melanom högre med ökad ålder. Ris-
ken att insjukna har ökat över perioden.  

Figur 48 Projektion av antalet fall av malignt melanom i Stockholms län år 2017 till 
2050, kvinnor 

 

Figur 48 visar hur antalet fall av malignt melanom kommer att utvecklas fram till år 
2050 om vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av förändrad befolkningsstorlek respektive förändrad åldersstruktur, dvs 
den svarta linjen fast nedbruten i två delar. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall 
kommer att utvecklas om vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen 
fortsätter att öka såsom de har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av malignt melanom kan 
vi förvänta oss att antalet fall ökar från knappt 200 fall till drygt 300 fall år 2050. Detta 
nästan enbart som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället antar att 
incidenstalen fortsätter att öka i samma takt som den gjort de senaste 10 åren kan vi 
förvänta oss en kraftig ökning av antalet fall, från knappt 200 till ca 2500 fall per år.  
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Figur 49 Kompensationstal för malignt melanom, kvinnor 

 

Figur 49 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av malignt melanom ökar till år 2050, dvs 
bibehålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt 
senaste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år 
för att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver inci-
denstalen sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 3% per år 
för att kompensera. 5-årstrenden fluktuerar mycket över åldersgrupperna och det är 
svårt att ge en samlad bild. 10-årstrenden är mer stabil och har inte minskat i paritet 
med vad som krävs för någon av åldersgrupperna. Det betyder att vi kan förvänta oss 
en stor ökning av antalet fall av malignt melanom framöver.   

 

Lungcancer 
Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige men den vanligaste cancer-
relaterade dödsorsaken. Sjukdomen har minskat bland män sedan 1980-talet men har 
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samtidigt ökat stort bland kvinnor. Ökningen bland kvinnor speglar kvinnors ändrade 
rökvanor sedan 1950-talet. Andelen rökande kvinnor är i dag större än andelen rö-
kande män [11]. 

Män 

Figur 50 Antal fall av lungcancer i Stockholms län, män 

 

Figur 50 visar antalet fall av lungcancer bland män i Stockholms län för åren 1997 till 
2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–74 år. Antalet 
fall har i stort ökat över perioden. 

 

Figur 51 Antal fall av lungcancer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, män 
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Figur 51 visar antalet fall av lungcancer per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, upp-
delat på samma åldersgrupper som i figur 50. Med hänsyn tagen till storleken på grup-
perna är risken att drabbas av lungcancer högst i åldrarna 70–84 år. Risken att in-
sjukna har ökat över perioden för några åldersgrupper, medan den varit oförändrad i 
andra. Få antal fall i vissa åldersgrupper gör att kurvorna visar stora fluktuationer.  

 

Figur 52 Projektion av antalet lungcancerfall i Stockholms län år 2017 till 2050, 
män 

 

Figur 52 visar hur antalet fall av lungcancer kommer att utvecklas fram till år 2050 om 
vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att sjunka såsom de 
har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av lungcancer kan vi 
förvänta oss att antalet fall ökar från ca 230 fall till ca 460 fall år 2050. Detta nästan 
enbart som en effekt av att befolkningen växer. Även om man antar att incidenstalen 
utvecklas i samma takt som de gjort de senaste 10 åren är ökningen av antal fall ungefär 
samma som vid den raka framskrivningen. Dock är antalet fall få och trenden skakig 
varför de exakta siffrorna är att betrakta som okända.  
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Figur 53 Kompensationstal lungcancer, män 

 

Figur 53 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av lungcancer ökar till år 2050, dvs bibe-
hålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt sen-
aste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år 
för att kompensera för den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver in-
cidenstalet sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 5% per år 
för att kompensera för befolkningsökningen. 5-årstrenden har dock minskat mer än 
vad som krävs i alla åldersgrupper utom 70–74 år där den legat i paritet med vad som 
krävs. 10-årstrenden har minskat i paritet med vad som krävs i de två yngsta ålders-
grupperna samt bland de allra äldsta, 95 år och äldre. Diskrepansen och det faktum att 
konfidensintervallet är mycket brett gör det svårt att sia om utvecklingen av antalet 
lungcancerfall.   
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Kvinnor 

Figur 54 Antal fall av lungcancer i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 54 visar antalet fall av lungcancer bland kvinnor i Stockholms län för åren 1997 
till 2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 70–74 år. Anta-
let fall har ökat över perioden i samtliga åldersgrupper utom bland de allra äldsta. 

 

Figur 55 Antal fall av lungcancer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, kvin-
nor 

 

Figur 55 visar antalet fall av lungcancer per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, upp-
delat på samma åldersgrupper som i figur 54. Med hänsyn tagen till storleken på ål-
dersgrupperna är risken att drabbas av lungcancer fortfarande högst i åldrarna 70–74 
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år, följt av 75-79 år och 80-84 år. Risken att insjukna har ökat över perioden utom 
bland de allra äldsta där den varit oförändrad.  

 

Figur 56 Projektion av antalet lungcancerfall i Stockholms län år 2017 till 2050, 
kvinnor 

 

Figur 56 visar hur antalet fall av lungcancer kommer att utvecklas fram till år 2050 om 
vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att öka såsom de har 
gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av lungcancer kan vi 
förvänta oss att antalet fall ökar från knappt 300 fall till knappt 500 fall år 2050. Detta 
enbart som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället antar att incidenstalen 
utvecklas i samma takt som den gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss upp emot 
1000 fall år 2050. Dock är antalet fall få, trenden skakig och 5-årstrenden annorluna 
varför de exakta siffrorna i framtiden är att betrakta som okända.  
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Figur 57 Kompensationstal för lungcancer, kvinnor 

 

Figur 57 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av lungcancer ökar till år 2050, dvs bibe-
hålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt sen-
aste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I den yngsta åldersgruppen räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år för 
att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver incidensta-
let sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka drygt 3% per år för 
att kompensera för den demografiska utvecklingen. 5-årstrenden är mycket skakig och 
konfidensintervallet brett. 10-årstrenden har inte sjunkit i paritet med vad som krävs. 
Om vi utgår från den kommer antalet lungcancerfall att öka mer än vad befolkningen i 
sig ger. Dock är trenderna skakiga och osäkerheten därmed stor.    
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Prostatacancer 
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform med en livstidsrisk på ca 12%. Cirka 
en tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer. Medianåldern vid insjuknandet 
var 2016 70 år[11]. 

Figur 58 Antal fall av prostatacancer i Stockholms län, män 

 

Figur 58 visar antalet fall av prostatacancer i Stockholms län för åren 1997 till 2016, 
uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65-74 år. Antalet fall har 
ökat över perioden i åldersgrupperna upp till 79 år, därefter har de legat stabilt eller 
sjunkit. 

 

Figur 59 Antal fall av prostatacancer per 100 000 i befolkningen i Stockholms län, 
män 
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Figur 59 visar antalet fall av prostatacancer per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, 
uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 58. Med hänsyn tagen till storleken på 
åldersgrupperna är risken att drabbas av prostatacancer högst i åldrarna 70–79 år. Ris-
ken att insjukna har minskat något över perioden för de flesta åldersgrupperna.  

 

Figur 60 Projektion av antalet fall av prostatacancer i Stockholms län år 2017 till 
2050, män 

 

Figur 60 visar hur antalet fall av prostatacancer kommer att utvecklas fram till år 2050 
om vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att sjunka något 
såsom de har gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av prostatacancer kan vi 
förvänta oss att antalet fall ökar från ca 1200 fall till ca 2300 fall år 2050. Detta enbart 
som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället antar att incidensen utvecklas i 
samma takt som den gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss en ökning från ca 
1600 till ca 4300 år 2050.  
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Figur 61 Kompensationstal för prostatacancer  

 

Figur 61 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av prostatacancer ökar till år 2050, dvs bi-
behålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt sen-
aste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år 
för att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver inci-
denstalet sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 5% per år 
för att kompensera. 5-årstrenden har minskat mer än vad som krävs i den yngsta ål-
dersgruppen, samt i åldrarna över 85 år, men inte däremellan. 10-årstrenden däremot 
har minskat mindre än vad som krävs i samtliga åldersgrupper, vilket indikerar ett ökat 
antal fall av prostatacancer framöver. 
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Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor med en risk på ungefär 10% 
att drabbas någon gång under livet. Prognosen är emellertid god och idag lever 86% av 
de som drabbas 10 år efter diagnosen. Den inträffar relativt tidigt med en medianålder 
på 66 år. [11] 

Figur 62 Antal fall av bröstcancer i Stockholms län, kvinnor 

 

Figur 62 visar antalet fall av bröstcancer för kvinnor i Stockholms län för åren 1997 till 
2016, uppdelat på olika åldersgrupper. Flest fall återfinns i åldrarna 65–74 år. Antalet 
fall har ökat över perioden i åldersgrupperna upp till 79 år, därefter har de legat stabilt 
eller sjunkit. 

 

Figur 63 Antal fall av bröstcancer per 100 000 i befolkningen, kvinnor 
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Figur 63 visar antalet fall av bröstcancer per 100 000 i befolkningen, incidenstalen, 
uppdelat på samma åldersgrupper som i figur 62. Med hänsyn tagen till storleken på 
åldersgrupperna är risken de senaste 5 åren att drabbas av bröstcancer högst i åldrarna 
70–74 år. Risken att insjukna har ökat över perioden för alla åldersgrupper utom de 
allra äldsta där fluktuationerna är så stora att någon trend inte går att skönja.  

 

Figur 64 Projektion av antalet bröstcancerfall i Stockholms län år 2017 till 2050, 
kvinnor 

 

Figur 64 visar hur antalet fall av bröstcancer kommer att utvecklas fram till år 2050 om 
vi antar att incidenstalen bibehålls på 2017 års nivå (svart linje), alltså en rak 
framskrivning utifrån befolkningsprognosen. De prickade respektive streckade linjerna 
visar effekten av enbart en förändrad befolkningsstorlek respektive enbart en förändrad 
åldersstruktur. Slutligen visar den grå linjen hur antalet fall kommer att utvecklas om 
vi istället för bibehållen incidens antar att incidenstalen fortsätter att öka såsom de har 
gjort de senaste 10 åren.  

Om det inte skulle ske några förändringar i risken att drabbas av bröstcancer kan vi 
förvänta oss att antalet fall ökar från ca 800 fall till ca 1400 fall år 2050. Detta enbart 
som en effekt av att befolkningen växer. Om vi istället antar att incidensen utvecklas i 
samma takt som den gjort de senaste 10 åren kan vi förvänta oss drygt 3000 fall år 
2050.  
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Figur 65 Kompensationstal för bröstcancer 

 

Figur 65 visar hur mycket incidenstalen behöver sjunka i genomsnitt per år i olika ål-
dersgrupper för att förhindra att antalet fall av bröstcancer ökar till år 2050, dvs bibe-
hålls på 2016 års nivå. Dessutom visas trenden de senaste 5 åren (lila linje) samt sen-
aste 10 åren (grön linje). Den grå skuggan visar det 95% konfidensintervallet runt 5-
årstrenden.  

I de två yngsta åldersgrupperna räcker det med att incidenstalet sjunker med 1% per år 
för att kompensera den demografiska utvecklingen. Ju äldre desto mer behöver inci-
denstalet sjunka, och i den äldsta åldersgruppen 95+ år behöver det sjunka 3% per år 
för att kompensera för den demografiska utvecklingen. 5-årstrenden har minskat mer 
än vad som krävs i alla åldersgrupper utom 80–84 år. 10-årstrenden däremot har inte 
minskat i paritet med vad som krävs.  
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Överlevnad och återstående medellivslängd för olika 
sjukdomsgrupper 
 

Överlevnaden har ökat för samtliga studerade sjukdomar de senaste 20 åren.  

För hjärtinfarkt i Stockholms län, första infarkten, har andelen som dör inom 28 dagar 
minskat från 46% till 26% för män, och från 45% till 31% bland kvinnor. Den högre siff-
ran för kvinnor beror på att det är fler äldre kvinnor. 1-årsdödligheten har minskat från 
55% till 35% för män, och från 55% till 40% för kvinnor. I en pågående studie har vi es-
timerat den återstående livslängden för hjärtinfarktpopulationen jämfört med den to-
tala populationen. Resultaten visar att år 1997 var den återstående medellivslängden 
vid 65 år för män som hade haft en hjärtinfarkt 7.9 år. År 2017 hade den ökat till 13.3. 
Motsvarande siffror för kvinnor var 8.1 år 1997, och 12.8 år 2017. Det är en snabbare 
ökning av medellivslängden än för den totala befolkningen under samma period, vilket 
betyder att skillnaden i livslängd mellan populationen som insjuknat i hjärtinfarkt och 
den totala befolkningen har minskat.  

För stroke i Stockholms län, första stroke, har andelen som dör inom 28 dagar varit 
konstant för männen om vi endast observerar andelen som dör, 20%. Tar vi dock hän-
syn till att strokepatienterna blivit äldre och ålders-standardiserar andelen som dör så 
har överlevnaden förbättrats, från 29% döda till 26% för män, och från 28% döda till 
25% för kvinnor. 1-årsdödligheten har minskat från 44% till 40% för män, och från 43% 
till 37% för kvinnor. Den återstående medellivslängden vid 65 år för strokepopulat-
ionen ökade från 8.9 år 1997 till 13.4 år 2017 för män, och från 10.5 år 1997 till 13.4 år 
2017 för kvinnor. Även för stroke har det skett en snabbare ökning av medellivslängden 
än för totala befolkningen under samma period, vilket betyder att skillnaden i livslängd 
mellan populationen som insjuknat i stroke och den totala befolkningen minskat.  

För höftfrakturer har överlevnaden inte förbättrats under perioden. I en tidigare publi-
kation visade vi hur dödligheten 3 månader efter frakturen var 18% för män både 1995 
och 2010 [12]. För kvinnor var det till och med en liten ökning från 10% till 12%. Även 
1-årsmortaliteten efter höftfraktur var oförändrad. I den nyare studien där vi estimerar 
återstående medellivslängd, och tittar fram till och med 2017, så syns en liten förbätt-
ring. Återstående medellivslängd vid 65 år var för männen 8.2 år 1997 och ökade till 9.5 
år 2017. För kvinnor är motsvarande siffror 13 och 12.4, dvs ingen ökning utan snarare 
en minskning.   

Prognosen för cancerpatienter i Sverige har utvecklats i positiv riktning sedan början 
på 1970-talet. Den relativa 5-årsöverlevnaden skattades då till 35 procent för män och 
48 procent för kvinnor. I dag är motsvarande siffror 75 procent för män och 74 procent 
för kvinnor [9], vilket innebär en ökning med 40 respektive 26 procentenheter. Även 
specifikt för Stockholm så visar statistik från Regionalt cancercentrum (RCC) Stock-
holm–Gotland en kontinuerligt tydligt förbättrad 5-årsöverlevnad inom i stort sett alla 
cancerdiagnoser [11]. Variationen är dock stor, och de mest uttalade förbättringarna ses 
bland de tre stora tumörsjukdomarna (bröst-, kolon och prostatacancer). Orsakerna till 
den förbättrade överlevnaden kan sökas inom flera områden, t ex tidigare upptäckt och 
bättre behandlingar. 
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Då det gäller återstående medellivslängd vid 65 år har vi tittat på bröstcancer, kolorek-
talcancer samt lungcancer. För bröstcancerpopulationen var den återstående medel-
livslängden vid 65 år 1997 15.3 år, vilket ökat till 19.1 år 2017. Det är mer än vad medel-
livslängden har ökat för den totala befolkningen vilket betyder att gapet i livslängd 
minskat mellan dem som drabbats av bröstcancer och totala befolkningen. Detsamma 
gäller för kolorektalcancer där förväntade medellivslängden vid 65 år var 7.7 respektive 
9.4 för män respektive kvinnor år 1997 och 11.1 respektive 12.4 år 2017. För lungcancer 
var ökningen ett drygt år för både män och kvinnor. Dock är medellivslängden kort, 
endast 2.4 respektive 3.3 år vid 65 år.  



65 

 

Diskussion 

Befolkningen i Stockholms län kommer både att bli större och förändras till sin ål-
dersstruktur under de kommande decennierna. Antalet och andelen äldre och mycket 
äldre kommer att öka. Om sjukdomsriskerna skulle ligga kvar på dagens nivå kan vi 
förvänta oss en stor ökning av antalet sjukdomsfall framöver. Det gäller samtliga in-
kluderade diagnoser i den här rapporten.  

Det kan tyckas motsägelsefullt att antalet fall ökar kraftigt medan sjukligheten ligger 
kvar eller till och med minskar för vissa diagnoser. Man ska då ha i åtanke att antalet 
fall ökar i huvudsak till följd av att antalet äldre blir betydligt fler. Även om risken att 
insjukna är oförändrad så ökar ändå antalet fall när befolkningen blir äldre, eftersom 
sjukligheten är högst i denna grupp.  

I våra tidigare rapporter gjorde vi en projektion över sjukligheten framåt i tiden ge-
nom att låta utvecklingen framåt i tiden till stor del följa den utveckling vi haft de sen-
aste åren. Med tiden fick historien mindre vikt och befolkningsförändringen blev det 
som primärt styrde förändring i antalet sjukfall. I denna rapport har vi istället presen-
terat hur antalet fall utvecklas under två olika scenarion, oförändrad incidens, samt 
en fortsatt utveckling av den trend som varit de senaste 10 åren tillbaka. För vissa 
sjukdomar en sjunkande trend (framförallt hjärtinfarkt och cancer) och för andra en 
ökande trend (framförallt cancer). Vi har även beräknat hur mycket sjukligheten 
måste sjunka för att kompensera för den ökade andelen äldre för att antalet sjukfall 
ska vara konstant år 2050. Det är förstås möjligt att scenariot kan komma att se an-
norlunda ut än de senaste 10 åren för vissa diagnoser. Till exempel kommer kanske 
den nedgång vi har sett i stroke och hjärtinfarkt det senaste decenniet inte att fort-
sätta med samma takt de närmast kommande åren om t.ex. diabetes och övervikt fort-
sätter att öka. Att saker skulle försämras är emellertid mindre sannolikt. Vilket som är 
det mest sannolika av dessa två scenarion är svårt att säga. För sjukdomar där tren-
den varit nedåtgående i mer än ett decennium förefaller det osannolikt att inga ytterli-
gare förbättringar skall inträffa framöver, varför en rak framskrivning förefaller som 
en tydlig överskattning av antalet fall. Å andra sidan är möjligen antagandet om att 
10-årstrenden kommer att fortsätta i 30 år till ett alltför positivt antagande, varför det 
i dessa fall kan vara en underskattning av antalet fall. För andra sjukdomar, där tren-
den varit ökande, är svårt att säga när denna kan tänkas mattas av, varför den raka 
framskrivningen troligen ger en underskattning av antalet fall, medan 10-årstrenden 
ger en överskattning. Således ligger det troliga scenariot någonstans mellan den raka 
framskrivningen och den som baseras på den historiska trenden. Genom att följa inci-
densutvecklingen framåt i tiden, och jämföra med det beräknade kompensationstalet 
som vi presenterar kan man få en uppskattning åt vilken av de två kurvorna det lutar.  

Hjärtsjukdom och stroke 
Antalet fall av hjärtinfarkt har totalt sett minskat mellan 1997 och 2017 bland både 
män och kvinnor, dock inte bland de allra äldsta. Däremot har risken att insjukna, an-
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talet fall per 100 000 i befolkningen, minskat för alla åldersgrupper. Enligt våra be-
räkningar kommer den demografiska utvecklingen att vägas upp av minskad sjuklig-
het om incidenstrenden fortsätter att utvecklas såsom den gjort de senaste 10 åren. 
För männen ser emellertid 5-årstrenden lite annorlunda ut, denna har inte varit lika 
starkt nedåtgående som 10-årstrenden. Möjligen kan detta ses som en indikation på 
att minskningen i incidens kommer att vara lite lägre än vad som setts de senaste 10 
åren. Oavsett så är det sannolikt att vi slipper en kraftig ökning av just hjärtinfarkter. 
Enligt Riksstrokes årsrapport så beror nedgången i stroke på bättre förebyggande åt-
gärder i hälso- och sjukvården samt förändringar i livsstil och riskfaktorer i befolk-
ningen [14]. Rapporten pekar också på ett flertal områden där det fortsatt finns ett 
tydligt behov av förbättringar och som behöver särskilt fokus i kvalitetsarbetet. Hit 
hör att var femte patient fortsatt inte vårdas på rätt avdelning från början, och att re-
habiliteringsutbudet ser mycket olika ut i olika delar av landet [14]. 

När det gäller stroke så har det i en tidigare studie om strokeutvecklingen i Europa [15] 
bedömts att antalet strokefall kommer att öka från 1.1 miljoner år 2000 till fler än 1.5 
miljoner år 2025, till följd av de demografiska förändringarna. Det är en ökning med ca 
36 procent.  Våra resultat visar också att om ingen ytterligare förbättring sker av insjuk-
nanderisken i stroke så kommer antalet fall att mer än fördubblas till år 2050. Men om 
utvecklingen fortsätter såsom den har varit de senaste 5 och 10 åren vägs den demo-
grafiska förändringen upp.  

Dock ska man ha i åtanke att överlevnaden efter stroke ökat ännu mer än vad insjuknan-
derisken har sjunkit. Detta och det faktum att strokepatienter lever allt längre leder till 
att antalet personer med olika grad av funktionsnedsättning efter stroke sannolikt ökar, 
och kommer att ställa krav på sjukvårdens resurser. 

Höftfrakturer 
Höftfrakturer uppvisar inte samma positiva utveckling som hjärtinfarkt och stroke. An-
talet fall har ökat lite och insjuknanderiskerna legat ungefär oförändrade. Det gör att den 
raka projektionen visar en ökning av antalet fall, medan 10-årstrenden ger en mindre ök-
ning för männen och ett i stort sett oförändrat antal fall bland kvinnor. Vi kan således 
dra slutsatsen att det är osannolikt att vi skulle få en minskning av antalet fall av höft-
fraktur. Att insjuknandet inte sjunker för männen jämfört med kvinnorna som ändå upp-
visar små förbättringar kan möjligen förklaras av en ökande medellivslängd samt en 
lägre förskrivning av läkemedel mot benskörhet. Män har fått en relativt större ökning i 
livslängd jämfört med kvinnor de senaste åren och eftersom höftfrakturerna tenderar att 
öka exponentiellt efter 70–75 års ålder kan små skillnader i överlevnad få ett stort ge-
nomslag på frakturförekomst och även incidens. Överlevnaden i höftfraktur har som 
nämnts inte förbättrats nämnvärt. Det är anmärkningsvärt då alla andra diagnoser uppvi-
sat tydliga förbättringar i överlevnad.  

Cancer 
Antalet diagnostiserade cancerfall har ökat i Sverige under de senaste 20 åren. Precis 
som för övriga sjukdomar ökar antalet fall av cancer då befolkningen växer och blir 
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äldre. Men till skillnad från hjärtinfarkt och stroke ökar även antal fall per 100 000 i 
befolkningen. En del av denna utveckling, särskilt när det gäller prostatacancer, kan 
bero på en ökad diagnostisk intensitet som gör att man hittar cancrarna i tidigare ske-
den. I Stockholms län är andelen PSA-upptäckta fall bland de högsta i landet vilket ta-
lar för att den diagnostiska intensiteten också är hög. Det kan även vara så att man 
diagnostiserar tidig cancer som inte skulle utvecklats till kliniska cancrar. På det hela 
taget är det dock förändringen i befolkningens storlek och ålderssammansättning som 
påverkar cancerutvecklingen mest medan förändring i sjukdomsrisker har förhållan-
devis begränsad betydelse.  

Kolorektalcancer uppvisar ett ökat antal fall under de senaste 20 åren, dock har inte 
insjuknanderisken ökat nämnvärt. I Stockholms läns landsting introducerades scre-
ening för kolorektalcancer år 2008. Provtagning erbjuds vartannat år till personer 
mellan 60 och 69 år. Man kan också se en ökning i antalet fall av kolorektalcancer 
runt denna period för åldersgruppen 65–69 år, och även för åldrarna 70–79 år, men 
inte i insjuknanderisken, antal fall per 100 00. Dvs antalet fall har ökat som en följd 
av att dessa födelsekohorter är stora. När hänsyn tas till befolkningens storlek är ris-
kerna oförändrade. 

Malignt melanom har ökat mycket, särskilt de senaste 10 åren. Inte enbart som en 
följd av en större och äldre befolkning utan även räknat som fall per 100 000 har det 
skett en ökning i alla åldersgrupper. Därför blir skillnaden också stor mellan den raka 
framskrivningen, med ungefär en fördubbling av antalet fall, och en fortsatt utveckl-
ing med stigande incidens till år 2050, vilket skulle ge en närmast explosionsartad ut-
veckling. Detta är sannolikt en grov överskattning, men en minskning av antalet ma-
ligna melanom förefaller osannolikt.  

Utvecklingen av lungcancer, främst bland kvinnor, är särskilt oroväckande eftersom 
lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige och i Europa. 
Sjukligheten ökar i alla åldersgrupperna utan tecken på avmattning. Dock är det väl-
digt få som insjuknar bland de allra äldsta. År 2006 var första året då fler kvinnor än 
män drabbades av lungcancer i Stockholms län. En viktig bakomliggande orsak är 
rökning, som minskat mer bland män än bland kvinnor. Det anses ta upp till 20 år in-
nan en lungcancer utvecklas varför dagens diagnostiserade fall är ett resultat av de 
rökvanor som rådde för cirka 20 år sedan. Oroande är också att man idag ser en ök-
ning av lungcancer hos individer som aldrig rökt. 

Antalet fall av prostatacancer har ökat de senaste 20 åren, medan risken att drabbas 
har sjunkit. År 2013 och 2014 finns en pik i prostatacancer-incidensen för åldrarna 65 
till 74 år. Det är en pik i både antal fall och insjuknanderisk för de två yngsta ålders-
grupperna.  Sådana här pikar speglar sällan en reell ökning i sjukligheten utan oftare en 
förändring i diagnosticeringsmetod, klassificering eller liknande. Möjligen skulle piken 
kunna bero på att Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården 
inte bör erbjuda screening för prostatacancer med test av prostataspecifikt antigen, för-
kortat PSA [16]. Avgörande för rekommendationen var att de negativa effekterna, i 
form av oro, diagnostik och behandling av prostatacancer som inte skulle behöva be-
handlas och påverkan på sexualfunktion och urininkontinens efter operation och strål-
behandling, var för omfattande vid screening med PSA-test. Trots att incidenstrenden 
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de senaste 10 åren varit oförändrad eller svagt nedåtgående, så har den ökat lite bland 
de allra äldsta. Detta, tillsammans med befolkningstillväxten gör att antal fall trots 
detta bedöms öka även om den historiska trenden fortsätter. De åldersspecifika kom-
pensationstalen (figur 61) visar också att 10-årstrenden minskat mindre än vad som 
krävs för att motverka en ökning av dagens antal fall.   

När det gäller bröstcancer har både antalet fall och risken att insjukna ökat. Även om 
vi inte skulle ha någon förbättring av incidenstalen från dagens nivå, skulle vi få ett 
ökat antal fall fram till år 2050. Om incidenstrenden fortsätter att utvecklas som un-
der de senaste 10 åren blir ökningen ännu större. Samtidigt ser vi en stor förbättring i 
överlevnad efter bröstcancer, och jämfört med totala befolkningen har den återstå-
ende livslängden vid 65 år närmat sig den totala befolkningens, det skiljer år 2017 
endast 2 år.  

Övriga kommentarer 
En viktig diagnos som ej är med i denna rapport är demenssjukdom, med Alzheimers 
som ett tydligt exempel. Demens ökar kraftigt med stigande ålder och sjukdomsbör-
dan för demenssjukdom kan förväntas öka. Flera studier visar att de åldersspecifika 
incidenstalen av demens sjunker [17, 18]. Trots det förväntas prevalensen öka som en 
följd av en större befolkning och där demenssjuka lever allt längre.  

Som nämnts är projektionerna i denna rapport just projektioner som baseras på ut-
vecklingen fram till idag och den beräknade befolkningsförändringen framåt i tiden. 
Vi har räknat på förändring per femårsgrupp, vilket ger en mer rimlig bild än att t.ex. 
anta en generell ökning eller minskning av sjukligheten i hela befolkningen. Detta ef-
tersom trenderna kan se olika ut bland de olika åldersgrupperna, tex en förbättring 
upp till en viss ålder, men inte bland de allra äldsta.  
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Framtidsspaning 

Detta stycke är en fristående reflektion kring några av de resultat som vi sett, i denna 
rapport men även kring andra aspekter av äldres hälsa, bland forskningen om äldres 
hälsa och samhällets utveckling. Scenarion som beskrivs ska inte läsas som en konklus-
ion utan som en reflektion från författaren av denna rapport.  

Samhället är under ständig förändring, både sociodemografiskt och vad gäller folkhäl-
san. Vi är nu inne i det femte stadiet av den ”epidemiologiska transitionen” där livsstils-
sjukdomar dominerar sjukdomspanoramat, där död primärt inträffar i hög ålder, och 
där riskfaktorer såsom fetma och stillasittande är stora problem. Generellt sett har häl-
san förbättrats vilket ses i både insjuknanderiskerna (undantaget cancer) och överlev-
naden (undantaget höftfrakturer). Andelen som rapporterar sin hälsa som god eller 
mycket god har också ökat [19].  Även om andelen som rapporterar kroniska sjukdomar 
har ökat, har andelen som upplever sig begränsade av dessa minskat. Det betyder att 
dessa tillstånd behandlas bättre idag, och att hjälpmedel finns så att individer upplever 
sig friskare och med en högre funktionalitet och självständighet. Parallellt med detta 
har emellertid sociala och geografiska aspekter kommit att bli alltmer avgörande för ni-
vån av ohälsa i befolkningen. 

De etiska principerna för en offentligt finansierad vård inbegriper bland annat att de 
som har störst behov ska prioriteras. Därför är det märkligt i ett jämställt land som Sve-
rige, att det skiljer flera år i livslängd mellan olika grupper (socioekonomiska, samman-
boende/ensamstående, föräldrar/ barnlösa). Det finns omotiverade skillnader mellan 
olika befolkningsgrupper, där sämre socioekonomisk status ofta indikerar både högre 
risk att insjukna och lägre överlevnad [6, 7]. Målet för folkhälsopolitiken är att minska 
och förebygga ojämlik hälsa i befolkningen. Detta talar för att mindre och svagare pati-
entgrupper måste lyftas fram på ett bättre sätt för att nå målet att alla ska ges samma 
möjligheter till bättre vård och överlevnad [13, 6]. Men inte enbart socioekonomisk sta-
tus eller utbildning definierar grupper där skillnad i vård och omsorg finns eller kan 
tänkas uppstå. Vi vet till exempel att partnerskap och att ha vuxna barn förbättrar pro-
gnos och överlevnad efter sjukdom bland äldre [20-24]. Det finns flera möjliga förkla-
ringar till det, där strukturellt och emotionellt stöd är en vanlig teori [25]. Det har också 
konstaterats att vuxna barn lägger allt mer tid på att vårda, hjälpa eller stödja sina åld-
rande föräldrar [22]. De senaste två decennierna har det skett ett skifte i äldrevården 
från institutionsboende till att äldre i allt högre utsträckning bor hemma med stöd från 
hemtjänsten [22, 24, 26]. Forskning visar emellertid att hemtjänsten inte når upp till 
samma omsorgsnivå som den som tidigare gavs inom äldreboenden [22]. I en kontext 
där vårdtiden på sjukhus blir allt kortare, och vården decentraliseras till hemmet ställs 
det höga krav på välfärdssamhället att kompensera de grupper som inte har tillgång till 
ett socialt nätverk eller anhöriga. Detta för att undvika att vissa grupper släpar efter vad 
avser risk för komplikationer och förkortad överlevnad efter sjukdom.  

Relaterat till detta kommer sannolikt samordningen och samverkan mellan vårdens 
olika huvudmän, slutenvården, regionen, kommunen men även inom varje system att 
bli ännu viktigare framöver. Sverige har bland den lägsta andelen sjukhusplatser per 
invånare av samtliga OECD länder, vårdtiderna har blivit kortare och utskrivningen 
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snabbare. Särskilt boende står för en allt mindre del av äldreomsorgen medan hem-
tjänsten ökar, och äldre bor kvar hemma i större utsträckning [27]. Samtidigt har över-
levnaden efter sjukdomar ökat, vilket gör att äldre lever längre efter sjukdom, och hin-
ner ofta drabbas av flera olika sjukdomar.  

Denna utveckling ställer ytterligare krav på koordinationen mellan vårdgivare. Koordi-
natfunktionen kommer att vara central och ju mer av detta som lämnas åt de äldre 
själva eller deras anhöriga, desto tydligare kommer troligen skillnader mellan olika 
grupper att bli.   

Anhöriga står redan idag för en betydande del av omsorgen om äldre, ofta vuxna barn. 
Studier visar att över 40% av de äldre får informell hjälp av barn minst en gång per 
vecka [22]. En sårbar grupp är därmed äldre med omsorgsbehov som saknar anhöriga 
eller barn.  

Vad gäller hemtjänsten så finns utmaningar i bemanning framöver. En mätning hösten 
2016 visar att äldre i genomsnitt mötte 15 olika personer från hemtjänsten under två 
veckor [28]. Siffran låg på samma nivå som 2015. Resultatet varierar stort mellan kom-
munerna, från 4 till 26 personer. Hur bemanningen inom hemtjänsten och den nära 
vården skall lösas är en central fråga. Det finns en brist på personal i allmänhet och på 
utbildad personal i synnerhet. Omsättningen av personal är också stor inom hemtjäns-
ten.  

Av dem som år 2017 bodde i Stockholms län var 25% utrikesfödda. Folkhälsomyndig-
heten har undersökt hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland personer som mi-
grerat till Sverige jämfört med personer som är födda i Sverige. Hälsan påverkas av fak-
torer både före och efter migrationen till Sverige, men nyanlända har generellt bättre 
hälsa än de som bott i Sverige i några år [29]. Dock är så kallade välfärdssjukdomar 
som diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma vanligare bland utrikes födda som 
bott i Sverige i fem år eller mer jämfört med personer som bott kortare tid än fem år. 
Självrapporterad psykisk ohälsa varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön 
och födelseland men är generellt vanligare bland utrikes födda [29]. 

Slutligen finns anledning att reflektera över det ökande utbudet av behandlingar, medi-
ciner och hjälpmedel. Vilka patienter ska erbjudas vad? Hur ska vården förhålla sig till 
det ökande utbudet, och en allt större grupp välutbildade äldre som själva läser och 
skaffar sig kunskap om vad som finns att tillgå. Förmodligen kommer det att ställas 
högre krav på upphandling inom region och kommun, på vad som kan och bör ingå 
inom den offentligt finansierade vården, och vad som möjligen kan bekostas själv. Den 
högteknologiska utvecklingen gör att efterfrågan troligen kommer att öka på alltifrån 
smarta rullatorer som fungerar som en robot, till exoskelett som hjälper funktionshind-
rade att röra sig. Utvecklingen av hjälpmedel kommer troligen att öka än mer och det 
faller på kommun och region att styra upphandling och subventionering av dessa, lik-
som att bedöma dessa hjälpmedels effektivitet.  
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