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Inledning
0B

För att kunna utveckla såväl hälso- och sjukvård som folkhälsoarbete på ett bra sätt är det
viktigt att utgå från de behov som finns. Behoven kan då bli en naturlig del i ett utvecklingsarbete enligt nedanstående figur:

Hälso- och sjukvårdskansliet har ansvar för att ta fram ett samlat behovsunderlag. Tanken är
att det bl a ska vara ett underlag i hälso- och sjukvårdsnämndernas roll som befolkningsföreträdare i strävan efter en effektiv styrning av hälso- och sjukvården och som ett underlag
för folkhälsorådens planering av lokalt folkhälsoarbete.
Detta är fjärde gången som ett samlat behovsunderlag tas fram för Skaraborg. Rapporten har
tagits fram av hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad. En strävan med arbetet är att utveckla
analysen av det underlag som tas fram, t e x genom att förslag på mål och åtgärder arbetas
fram.
Rapporten kan användas på olika sätt. Det är viktigt att ha ett klart syfte när den används i
olika sammanhang. Förhoppningsvis kan den vara ett underlag i diskussioner i utvecklingsfrågor, där dialogen blir viktigare än informationen.

Gunbrith O Palo
Hälso- och sjukvårdschef
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Befolkningen
1B

Behovet av hälso- och sjukvård påverkas
framförallt av befolkningens storlek, ålders- och könssammansättning. Åldern är
den faktor som påverkar behovet mest.

åldersgrupperna 20-44 år och 80 år och
äldre.
Andelen av befolkningen som är 65 år och
äldre varierar mellan Skaraborgs kommuner, men är i alla kommuner högt jämfört
med övriga regionen. Andelen totalt för
Skaraborg är 20,5 procent, vilket är 2,8
procent högre än genomsnittet för Västra
Götaland. Motsvarande andel för personer
80 år och äldre är 6,0 procent, vilket är 0,7
procent högre än i Västra Götaland.

Demografi
9B

Antalet invånare i Skaraborg var 256 537
år 2009 (Västra Götaland 1 569 456 invånare). I Skaraborg är gruppen 20-44 åringar underrepresenterad jämfört med Västra
Götaland.
I Skaraborg är andelen kvinnor lägre än i
övriga regionen. Detta gäller speciellt i

Andel av befolkningen, 65 resp 80 år och äldre 2009
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Befolkning i Skaraborg
2015
2009
Antal
Index

0 - 6
7 - 19
20 - 44
45 - 64
65 - 79
80 Totalt
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40
75
68
36
15
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Befolkningsstruktur i förändring
10B

En befolkningsprognos har gjorts av regionutvecklingssekretariatet med basår 2008.
Av tabellen framgår prognosåren 2015 och
2020.
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Fakta: Regionutvecklingssekretariatet och SCB
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2020

96
91
93
98
122
112
100

Totalbefolkningen i Skaraborg beräknas
vara oförändrad till 2015 respektive 2020.
Befolkningen i Västra Götaland förväntas
öka med tre procent till 2015 och med ytterligare tre procent till 2020.

Kommentar
Befolkningen kommer att minska i vissa
områden och öka i andra. Detta kommer att
påverka det lokala vårdbehovet.
De äldre kommer att bli fler och de yngre
färre. Det ökande antalet äldre kommer att
medföra ökat vårdbehov förutsatt nuvarande konsumtionsmönster.

Andelen äldre ökar
1B

I Skaraborg förväntas åldersgruppen 65-79
åringar öka med 16 procent till 2015 och
med ytterligare sex procent till 2020. Det
motsvarar 8 100 personer mellan 2009 och
2020. Åldersgruppen 80 år och äldre beräknas öka med ca 700 personer till 2015
och med ytterligare 1 100 personer till
2020.

Ett aktivt åldrande handlar om att fortlöpande kunna vara delaktig i sociala, ekonomiska, andliga, kulturella och medborgerliga frågor.
En god hälsa för äldre bygger på de förutsättningar som finns för fysisk aktivitet,
goda matvanor, sociala relationer och ett
meningsfullt liv.

Samtidigt som de äldre ökar beräknas andelen yngre minska i Skaraborg. Gruppen
7-19 år minskar med ca 4 000 personer till
2015 för att sedan öka med 250 personer
till 2020.
Medellivslängden varierar mellan kommunerna i Skaraborg. För åren 2002-2006
varierar livslängden från 76,7 år (män i
Gullspång) till 83,7 år (kvinnor i Tidaholm). Det främsta skälet till att vi lever
längre är en minskad risk att dö i hjärt- och
kärlsjukdomar. Dödligheten i cancersjukdomar och skador har emellertid legat på i
stort sett samma nivå den senaste tjugoårsperioden.
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Levnadsförhållanden
2B

I behovsunderlaget har ett antal mått tagits
fram som på olika sätt visar levnadsförhållanden. Nedan redovisas dessa för Skaraborg jämfört med Västra Götalandsregionen. I bilaga 1 finns motsvarande redovisning på kommunnivå, då i jämförelse med
Skaraborg. Där finns också definitioner
och källor kring måtten.

ses som nyckeltal, dvs. att de inte ger några
direkta svar utan kräver en analys. På
kommunnivå kan vissa av måtten vara
osäkra ur statistisk synpunkt. Flera av
kommunerna i Skaraborg är relativt små.
Det innebär att slumpmässiga variationer
kan spela en större roll där än i större
kommuner. I en mindre kommun kan därför antalet fall av en viss händelse variera
kraftigt mellan ett år till ett annat. Därför
ska kommundiagrammen tolkas med viss
försiktighet.

Diagrammen ska vara ett underlag för diskussion om folkhälsa och folkhälsoarbete,
kanske främst på lokal nivå. Bilderna kan

Levnadsförhållanden i Skaraborg jämfört med Västra
Götaland (grönt tolkas som bra)
Brottslighet
Karies, sexåringar
Ohälsotal
Arbetslöshet 18 - 24 år
Arbetslöshet 16 - 64 år
Ekonomiskt bistånd
Barnfattigdom
Eftergymn utbildn saknas
Saknar behörighet till gymnasieskolan
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I Skaraborg är ungdomsarbetslösheten hög,
under 2010 har den dock minskat med cirka två procent.

Kommentar
Det finns skillnader i levnadsförhållanden
mellan Skaraborg och övriga Västra Götaland. På liknande sätt finns det skillnader
mellan kommunerna i Skaraborg.

Arbetslösheten påverkar både levnadsförhållanden och hälsa.

Det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället som
speglas i de indikatorer som beskrivs.
5

Hälsoläge och förslag till åtgärder
3B

Folkhälsoinstitutet har på regeringens uppdrag tagit fram en folkhälsopolitisk rapport. Syftet med rapporten är:
• visa hur förutsättningarna för hälsan i Sverige har utvecklats med
fokus på perioden 2004–2009
• redovisa åtgärder som har genomförts
• rekommendera framtida åtgärder

folkningen. Förutsättningarna för en god
hälsa påverkas av livsvillkoren (exempelvis utbildning, sysselsättning, ekonomiska
villkor och tillgång till hälso- och sjukvård), av de omgivande livsmiljöerna (den
fysiska och psykosociala miljön där vi bor
och arbetar och tillbringar vår fritid) och av
individens egna val och levnadsvanor.
I behovsunderlaget finns beskrivning av
levnadsvillkor för invånarna i Skaraborg
jämfört med Västra Götaland och hur det
ser ut i kommunerna i Skaraborg.

Det övergripande målet för folkhälsan – läget och utvecklingen
12B

Hälsan i Sverige mätt som medellivslängd
har förbättrats under många årtionden, och
många hälsoproblem har minskat över tid.
Det hänger samman med ökade ekonomiska resurser, höjd utbildningsnivå, bättre
sjukvård och ökade kunskaper om hur man
kan främja hälsa och förebygga ohälsa. Det
finns dock tydliga skillnader i hälsa mellan
olika grupper. Personer med låg utbildning
eller låg inkomst har kortare medellivslängd och uppger en sämre hälsa än den
övriga befolkningen. Kvinnors självrapporterade hälsa är generellt sämre än mäns,
medan män har kortare medellivslängd än
kvinnor. Personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund eller hbt-identitet
rapporterar också en sämre hälsa än den
övriga befolkningen.

En viktig faktor för att skapa goda livsvillkor är skolan. Där kan man konstatera att
nära en fjärdedel av eleverna i årskurs 9
inte når kunskapsmålen i ett eller flera ämnen. I gymnasiet är det en lika stor andel
som inte når slutbetyg inom fyra år.

Positiva och negativa trender
14B

Det finns flera områden inom hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor där
man inte kan se några förbättringar under
perioden 2004 – 2009. Exempel är skador
och olycksfall, sexualitet och reproduktiv
hälsa samt matvanor och fysisk aktivitet.
Utvecklingen har däremot varit positiv när
det gäller alkohol och tobak.
Det finns flera viktiga skäl till att skapa
bättre förutsättningar för folkhälsan, t e x:
• Alla människor har lika värde och
varje individ ska ha möjlighet att nå
en god hälsa och livskvalitet
• Ohälsosamma levnadsvanor och
olycksfall kostar samhället minst
120 miljarder per år. Dessa kostnader kan minskas, bland annat genom att skapa förutsättningar för
sundare matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat bruk av alkohol
och tobak samt genom att förebygga skador
• Det finns ett ömsesidigt samband
mellan hälsa och ekonomisk till-

Ojämlik hälsa
13B

Hos dem som har sämst hälsa bidrar många
faktorer till ohälsan. En sammanställning
av olika svenska studier visar att risken för
dödlighet bland barn och unga är 30 procent högre i socioekonomiskt svaga grupper jämfört med socioekonomiskt starka
grupper. Dessutom är risken för skador 40
procent högre och risken för depression
och ångest 100 procent högre.
Ovanstående visar att det övergripande
målet för folkhälsan i Sverige inte är uppnått. Det krävs ett fortsatt aktivt arbete för
att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela be6

växt. Hälsa är en förutsättning för
ekonomisk tillväxt och tillväxten
påverkar hälsoläget i befolkningen.

Inom området hälsofrämjande livsmiljöer
och levnadsvanor föreslås bland annat följande åtgärder:
• Införa en mer hälsoinriktad samhällsplanering, t e x genom att skapa säkra och aktiva miljöer som
främjar fysisk aktivitet
• Införa konceptet hälsofrämjande
arbetsplats i fler organisationer
• Öka tillgången till hälso- och sjukvård och ungdomsmottagningar
som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Öka tillgången till stödjande miljöer för goda matvanor för barn och
deras familjer

Åtgärder för en god hälsa
15B

I rapporten föreslås ett antal åtgärder som
särskilt viktiga för att befolkningen ska nå
en god hälsa på lika villkor. Några av dessa
är:
• Ge barn och unga en bra start i livet
och följ utvecklingen noga
• Skapa goda sociala och ekonomiska förutsättningar för alla genom
tillgång på arbete och sociala
trygghetssystem
• Stärka delaktighet och inflytande,
framför allt för ungdomar och äldre
• Utveckla och erbjuda en hälsofrämjande hälso- och sjukvård på lika
villkor

Folkhälsoinstitutet har också uppmärksammat att det behövs en ökad samordning
mellan de aktörer som arbetar med samma
frågor och att aktörerna behöver få tydligare roller.

7

Alkohol
Inom ANTD-området (alkohol, narkotika,
tobak och dopning) rekommenderar folkhälsoinstitutet att insatserna inriktas mot
fem områden:
• tillgänglighetsbegränsning inklusive tillsyn
• insatser inom hälso- och sjukvården
• föräldrainsatser
• insatser för barn till föräldrar med
alkohol- och narkotikaproblem
• information och opinionsbildning

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat
med över 20 procent från mitten av 1990talet fram till 2004. Däremot har en minskning skett mellan 2004 och 2009.
Alkohol påverkar många av kroppens organ och kan relateras till en lång rad sjukdomar och skador, både kroniska och akuta. Skadliga effekter av alkohol avgörs av
mängden konsumerad alkohol, individens
dryckesmönster och sociala situation samt
av ålder och kön.

Bland de viktigaste åtgärderna inom hälsooch sjukvården är att erbjuda motiverande
samtal och alkoholrådgivning baserad på
screening.

Hälsorisker: Exempel på sjukdomar och
skador som har starka samband med högt
alkoholintag under lång tid är levercirros,
bukspottkörtelinflammation, vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar samt
hjärnskador. Mer akuta skador och sjukdomar, som ofta har samband med berusningsdrickande, är alkoholförgiftning och
olika former av kroppsliga skador i samband med våld och olycksfall. Det finns
samband mellan att må psykiskt dåligt och
att dricka mycket alkohol.

Skaraborg: Alkoholkonsumtionen totalt är
något lägre i Skaraborg jämfört med riket
och Västra Götalandsregionen.
Riskabla alkoholvanor är mycket vanligare
bland män än bland kvinnor. Personer födda i Sverige har mer riskabla alkoholvanor.
Unga personer har betydligt mer riskabla
alkoholvanor än de som är äldre. I gruppen
som är arbetslösa finns en högre andel som
har riskabla alkoholvanor.

Hälsofrämjande: Alkoholproblem reduceras mer effektivt genom generella åtgärder
än genom selektiva. För största möjliga
effekt krävs dock en kombination. Även
om exempelvis höga priser på alkohol verkar dämpande på konsumtionen finns det
ett antal situationer där denna effekt är
otillräcklig och behöver kompletteras med
selektiva åtgärder.

Riskabel alkoholkonsumtion
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Källa: Nationella Folkhälsoenkäten, Skaraborg 2007
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Fysisk aktivitet
16B

domar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och
cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom
livet bidrar till att människor kan leva ett
oberoende liv långt upp i åldern.

Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande
och sjukdomsförebyggande egenskaper.
Om alla följde rådet om minst en halvtimmes motion varje dag skulle svenska folkets hälsa förbättras avsevärt och sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt. Regelbunden fysisk aktivitet har effekt vid ett
antal olika sjukdomstillstånd som diabetes,
hjärt- och kärlsjukdomar, tjocktarmscancer
och depression. Vidare förbättrar fysisk
aktivitet immunförsvaret, konditionen och
muskelstyrkan.

Hälsofrämjande: Insatser från samhället
för ökad fysisk aktivitet bör sträva efter att
skapa stödjande vardagsmiljöer för aktiviteter som tilltalar både barn och vuxna,
speciellt de med en stillasittande fritid. Om
den fysiska aktiviteten hos en stor del av
befolkningen ska öka krävs sektorsövergripande samhällsplanering för att skapa
attraktiva inne- och utemiljöer.

Det är framför allt aktivitetsnivån på fritiden och fritidens kvalitet som har betydelse för hur man mår med avseende på fysisk
förmåga, allmän hälsa, social förmåga,
emotionell- och mental hälsa. Den fysiska
aktiviteten bör vara regelbunden och kännas lätt ansträngande. Den största risken
för ohälsa är att ha en stillasittande fritid.

Förbättrad hälsopedagogisk utbildning för
läkare, sjuksköterskor, lärare, fritidsledare
m.fl.
Insatser för att främja fysisk aktivitet på
individ- och gruppnivå bör basera sig på ett
flertal metoder, som hälsovägledning och
motiverande samtal. Interventioner som
inbegriper socialt stöd, hanterar hinder och
stärker självförtroende är nyckelfaktorer
för att främja fysisk aktivitet.

Den sociala ställningen har betydelse för
den fysiska aktiviteten. Kvinnor och män
med arbetaryrken och kort utbildning är i
större utsträckning stillasittande än andra
grupper. En betydligt större andel kvinnor
födda utanför Norden var stillasittande
jämfört med de födda i Sverige.

Skaraborg: I Skaraborg är det ungefär lika
många män som kvinnor som uppger att de
är fysiskt inaktiva. Andelen som är fysiskt
inaktiva ökar med stigande ålder, men är
lägre i alla åldersgrupper jämfört med
Västra Götalandsregionen.

Hälsorisker: Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjuk-

9

Fetma och övervikt
17B

ning för läkare, sjuksköterskor, lärare, fritidsledare m.fl. Åtgärder för förbättrad
självkänsla bland barn och ungdomar.

Fetma och övervikt* följs av en rad hälsoproblem med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen och vissa cancerformer.

Samhällsbaserade insatser för att främja
goda matvanor i befolkningen bör skapa
stödjande strukturer och miljöer som underlättar hälsosamma val av mat. Det finns
också stöd för att målgruppsanpassade insatser ger god effekt.

Fetma utvecklas genom en kombination av
livsstil, miljöfaktorer och arv. Centralt är
hur fysiskt aktiva vi människor är, liksom
vilka matvanor vi har. En hög konsumtion
av energitäta livsmedel och sötade drycker
i förhållande till energiförbrukning, är en
viktig orsak till övervikt.

När det gäller metoder för att minska och
förebygga övervikt och fetma bland barn
finns det starkt vetenskapligt stöd för insatser som engagerar föräldrarna och hela
familjen. Här är mödra- och barnhälsovården, förskola, skola och fritidsverksamhet
viktiga samverkanspartners och arenor.

Övervikt är vanligare bland män än bland
kvinnor enligt den Nationella folkhälsoenkäten. Andelen kvinnor och män med fetma var lika stor. Det är en betydligt större
andel med fetma bland arbetslösa och personer med sjukpenning eller sjuk- aktivitetsersättning än bland sysselsatta. Bland
personer i arbetaryrken finns en större andel med fetma än bland tjänstemannayrken. En större andel kvinnor och män födda utanför Sverige hade fetma jämfört med
svenskfödda.

Skaraborg: Andelen med fetma är ungefär
lika stor hos män och kvinnor. Andelen
med fetma är något högre i Skaraborg jämfört med Västra Götalandsregionen.
Andelen med fetma i befolkningen ökar
med stigande ålder.

Hälsorisker: Vid fetma före 65 års ålder
föreligger en klar ökad risk för olika sjukdomar och förtida död. Risken ökar med
grad av fetma, speciellt bukfetma. De vanligaste följdsjukdomarna är typ-2-diabetes,
högt blodtryck, hjärtinfarkt, sömnapné,
ledbesvär, vissa cancersjukdomar och
barnlöshet. Mobbning av överviktiga barn
är också vanligt förekommande.

Fetma, (BMI>=30)) Skaraborg 2007
25
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Hälsofrämjande: Skapande av naturliga
förutsättningar för ökad fysisk aktivitet
t.ex. vad gäller kommunikationer, bostadsområden, gång och cykelvägar. Genom
utbildning och information öka befolkningens kunskaper om bra mat. Det krävs
även en förbättrad hälsopedagogisk utbild-

Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007

*För att mäta fetma och övervikt används BMI (Body Mass
Index). BMI= (vikt i kg) / (längden i m)2. Ett BMI-värde mellan
25 och 30 anger övervikt och ett värde större än 30 innebär
kraftig övervikt eller fetma.
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Tandhälsa
18B

dade, andel biståndsfamiljer, karies hos
yngre respektive äldre barn och ungdomar
samt akuta insatser på vuxna. I Skaraborg
får klinikerna i Gullspång, Falköping, Södra Ryd och Tibro extra resurser utifrån
kartläggningen.

Tandhälsan varierar mellan olika sociala
grupper. Nationellt har var fjärde person
med sämre ekonomi dålig tandhälsa, medan bara var tjugonde med hög inkomst har
dålig tandhälsa. Personer födda utanför
Norden har sämre tandstatus än personer
födda i Sverige.

Av diagrammet ”Andel kariesfria sexåringar per kommun 2010” framgår att Gullspång har en märkbar låg andel kariesfrihet
i åldersgruppen.

Enligt folkhälsoenkäten så har nästan var
åttonde person i Västra Götalandsregionen
mycket eller ganska dålig tandhälsa. 19
procent av alla kvinnor och 17 procent av
alla män i Västra Götaland har haft behov
av att söka hjälp hos tandläkare, men av
olika anledningar inte gjort det.

Kariesfrihet hos sexåringar 2006 - 2010.
Mål i Skaraborg 2010: 75 procent
85
80,0

80
Procent

Skaraborg: Barntandvården möter så gott
som alla barn och ungdomar. Tandhälsan
hos sexåringar har utvecklats positivt sedan
2006. Breda insatser har genomförts med
syfte att förhindra karies i åldersgruppen.
Bland annat har tandvården tillsammans
med barnhälsovården arbetat mot karies
såväl som övervikt.
Folktandvården i Västra Götalandsregionen har gjort en kartläggning av alla kliniker. Syftet är att kunna rikta särskilda insatser till särskilt utsatta områden.

75,0

75
70,3

70
65

Skaraborg
VGR

67,2
63,2

60
55
2006

2007

2008

2009

2010

Kariesfrihet hos 19-åringar 2006 - 2010
40
35

33,0

Procent

31,7

30

32,0

30,2
28,5

Skaraborg
VGR

25
20

Tre socioekonomiska och tre tandvårdsvariabler har valts ut och vägts samman: andel arbetslösa, andel eftergymnasialt utbil-

15
2006

2007

2008

2009

2010

Källa: Folktandvården VGR

Andel kariesfria sexåringar per kommun 2010
95
90

80
75
70
65
60
55

11

Tö
re
bo
da
Sk
ar
Vä
ab
or
st
ra
g
G
öt
al
an
d

da
ho
lm

Ti

Ti
br
o

Sk
öv
de

st
ad
ar
ie

bo
rg

M

Hj
o

Ka
rls

på
ng

Va
ra

G
ul
ls

Sk
ar
a

50

Es
su
ng
a
Fa
lk
öp
in
g
G
rä
st
or
p
G
öt
en
e
Li
dk
öp
in
g

Andel i procent

85

Rökvanor
tolvfingertarmen samt Chrons sjukdom
(inflammation i tarmens slemhinna).

Tobaksrökning är den vanligaste orsaken
till sjukdom, lidande och förtida dödsfall i
vårt land. Över en miljon svenskar röker
och nästan lika många snusar.

Hälsofrämjande: Inom ANTD-området
(alkohol, narkotika, tobak och dopning)
rekommenderar folkhälsoinstitutet att insatserna inriktas mot fem områden (se
stycket om alkohol).

Enligt Nationella folkhälsoenkäten är något fler kvinnor än män dagligrökare. Under de senaste årtiondena har rökningen
minskat markant. 1983 rökte drygt 31 procent av alla gravida kvinnor vid inskrivning till mödrahälsovården, 2009 rökte 7,5
procent.

Det tobaksförebyggande arbetet inriktas på
åtgärder för att minska efterfrågan på och
tillgången till tobak. Det görs genom att
påverka de bakomliggande faktorerna för
tobaksbruk: pris, social acceptans och tillgänglighet. Förutom att begränsa möjligheterna att köpa tobaksvaror är även rökfria
miljöer en faktor som begränsar tillgängligheten för rökning.

Folkhälsoenkäten visar att var femte kvinna och knappt var femte man med kort
utbildning var dagligrökare jämfört med
var tjugofemte kvinna respektive var sjuttonde man med lång utbildning. En betydligt större andel personer födda i övriga
Europa var dagligrökare jämfört med personer födda i Sverige.

Skaraborg: Andelen dagligrökare är lägre
i Skaraborg än i övriga Västra Götaland.
Fler kvinnor är män röker dagligen. Flest
rökare finns i åldersintervallet 45-64 år, det
gäller både män och kvinnor.

Hälsorisker: Alla som röker skadas av sin
rökning och ett 40-tal sjukdomar, varav
flera dödliga, har ett direkt samband med
rökning. Det gäller bl.a. cancer i lungorna,
magen, levern, näsan, munnen, luftstrupen,
matstrupen, svalget, bukspottkörteln, njurarna, urinblåsan och blodet. Det gäller
även hjärtinfarkt, kärlkramp, slaganfall,
benskörhet, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), långvarig luftrörsinflammation, lungtuberkolos, utbuktning på stora
kroppspulsådern, andra sjukdomar i kroppens blodkärl, blödning i hjärnans hinnor,
inflammation i tandköttet, sår i magen och

Röker dagligen, Skaraborg 2007
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007
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65-84

Psykisk hälsa
19B

Skaraborg: Andelen med nedsatt psykiskt
välbefinnande är något lägre i Skaraborg
jämfört med Västra Götalandsregionen.

Förekomsten av de allvarligaste psykiska
sjukdomarna har inte nämnvärt ändrats i
befolkningen över tid. Däremot har andelen av befolkningen som känner sig oroliga, ängsliga eller har ångest ökat. Ökningen har pågått sedan början av 1900-talet
och gäller alla åldersgrupper, med undantag av kvinnor över 65 år.

General Health Questionnaire 12 (GHQ
12) är tolv frågor, som ingår i folkhälsoenkäten. GHQ 12 är utformat för att mäta två
huvudsakliga problem, oförmåga att klara
av sina ”normala” funktioner och uppkomsten av nya former av kriser eller utmattningstillstånd.

Hälsorisker: Vid psykisk ohälsa förekommer ofta problem inom flera områden,
såväl medicinska, psykologiska som sociala. Ytterligare hälsorisker är missbruk och
ökad självmordsbenägenhet.

Det är vanligare att kvinnor än män lider
av psykisk ohälsa. Särskilt tydligt märks
detta i de yngre åldrarna vilket framgår i
bilden nedan.

Hälsofrämjande: Flertalet av samhällets
basverksamheter har ett förebyggande
uppdrag och ska utveckla former för tidig
upptäckt och behandling. Exempel är mödra- och barnhälsovård, förskola, skola,
ungdomsmottagningar, socialtjänst, primärvård samt övrig somatisk vård. En viktig del av det förebyggande arbetet ska
även riktas mot familjen, bl.a. vid psykisk
sjukdom hos förälder. Arbete mot droger är
ett viktigt uppdrag för att förhindra psykisk
ohälsa.

nedsatt välbefinnade (GHQ12) i Skaraborg 2007
30
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Goda sociala nätverk, känsla av sammanhang och möjlighet att förstå och kunna
påverka sin livssituation påverkar individers psykiska välbefinnande i positiv riktning. Ytterligare faktorer som är positiva är
stödjande miljöer, meningsfull sysselsättning, social gemenskap, socialt stöd och
fritid.

25-44

45-64
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2007

De vanligaste problemen för de yngre barnen är familjerelationsproblem, medan
depression, anpassningsproblem, ångest
och ätstörningar är de vanligaste problemen för de äldre tonåringarna.
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Självupplevd hälsa
20B

Självrapporterat allmänt hälsotillstånd utgör ett grovt mått på individens hälsa. Hur
en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har dock visat sig vara ett bra mått på
den faktiska hälsan. Vetenskapliga undersökningar har visat att dålig självskattad
hälsa är tydligt relaterad till ökad sjuklighet och kortare återstående livslängd.

Skaraborg: Enligt folkhälsoenkäten uppgav de med lång utbildning en bättre hälsa
än de med kort utbildning. Bra hälsa är
vanligare bland män än bland kvinnor.
Både för kvinnor och män minskar andelen
med bra hälsa med stigande ålder.
Det är fler kvinnor i åldern 45-84 år som
uppger att de har en dålig hälsa.

Upplevelsen av hälsa är individuell. För att
belysa detta kan man titta på det s.k. hälsokorset. Man kan må dåligt utan att i medicinsk mening vara sjuk (fältet A i bilden).
Å andra sidan kan man känna livslust och
må bra fast man är medicinskt sjuk (fältet
D i bilden).

Det är en betydligt större andel med självupplevd dålig hälsa bland arbetslösa och
personer med sjukpenning eller aktivitetsersättning än bland sysselsatta.

Frisk

A

B

Må
dåligt

Må
bra

C

D
Sjuk
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Preventionsforskningen visar att ju fler
risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp
och samhällsnivå som kan påverkas desto
större blir den förebyggande effekten. Det
är viktigt att insatser görs för hela befolkningen.

Kommentar
Frågor om levnadsvanor behöver prioriteras ytterligare. En framgångsfaktor är att
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser sker i bred samverkan mellan
primärvården, Skaraborgs Sjukhus, Folktandvården i Skaraborg, folkhälsoplanerare/-råd, kommunerna och folkrörelserna.

Det är viktigt att personal inom hälso- och
sjukvården tar upp frågor om levnadsvanor
(t e x alkohol och rökning) i mötet med
patienterna.

Kommunernas samhällsplanering, som
bostadsområden, förskole- och skolgårdar,
anläggningar för rekreation och idrott och
inomhusmiljöer samt hur vi transporterar
oss har stor betydelse för hälsan och för
olika former av fysisk aktivitet.

Hälso- och sjukvården kan många gånger
vara en alarmklocka för att uppmärksamma
ojämlikhet i hälsa och levnadsvillkor.

Avgörande för utformningen av förebyggande åtgärder är att man har kunskap om
vilka de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna är och hur dessa ska kunna motverkas respektive främjas.
Frågor om psykisk hälsa och stressrelaterade sjukdomar kräver ökad uppmärksamhet. Det gäller både ur ett förebyggande
och ur ett behandlande perspektiv.
Unga kvinnors psykiska hälsa behöver
uppmärksammas ytterligare.
Förutsättningarna och hälsoläget i kommunerna i Skaraborg ser olika ut. Dessa olikheter kräver riktade insatser.
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Sjukdomsgrupper
4B

I rapporten beskrivs följande sjukdomsgrupper: hypertoni, cancer, astma/KOL,
demens, diabetes och stroke. Dessa grupper kräver ofta långvariga sjukvårdskontakter och omfattande samhällsresurser.
Sjukdomarna skapar stort lidande för de
som drabbas.

Skaraborgs Sjukhus och kommunerna.
Sådana program finns för flera av de stora
folksjukdomarna. Information om vårdprogrammen kan hämtas från hemsidan för
Vårdsamverkan i Skaraborg
www.vardsamverkanskaraborg.se under
mappen Vårdpolicy.

Fakta till beskrivningarna är i första hand
hämtat från de organisatoriska vårdprogrammen för respektive tillstånd, regionala
vårdprogram, nationella riktlinjer samt
vårddatabasen Vega. Beskrivningarna är
framtagna i samarbete med bland annat
Vårdpolicygruppen i Skaraborg samt de
medicinska sektorsråden och onkologiskt
centrum i Västra Götalandsregionen.

De regionala vårdprogrammen/riktlinjerna
finns på www.vgregion.se/vardprogram

Inom hälso- och sjukvården i Skaraborg
utarbetas organisatoriska vårdprogram
gemensamt av Primärvården Skaraborg,

I det fortsatta arbetet med behovsunderlaget kommer fler stora sjukdomsgrupper att
beskrivas.

Diagnos
Hypertoni
Cancer
Astma/KOL
Demens
Diabetes
Stroke

HU

UH

HU

U

De nationella riktlinjerna finns på
www.socialstyrelsen.se/AZ/Sakomraden/
Nationella riktlinjer
HU

U

Statens beredning för medicinsk utvärdering www.sbu.se
U

Antal i Skaraborg som har
diagnosen (år 2008-2009)
33 891
11 431
9 316
2 119
14 344
3 267

Andel i Skaraborg som har diagnosen
(i procent år 2008-2009)
13,2
4,5
3,6
0,8
5,6
1,3
Källa: Vårddatabasen i Västra Götalandsregionen, Vega
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Hypertoni
21B

Hypertoni är detsamma som högt blodtryck. Ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller
mer brukar definieras som högt. Ett normalt blodtryck ligger omkring 110-130/80
mm Hg.

käten ”Hälsa på lika villkor?” samt uppmätt prevalens i Intergene-studien 1 .
Många invånare i Västra Götaland har hypertoni utan att de känner till det eller behandlas för det.

mild hypertoni

Hypertoni förekommer hos minst hälften
av alla personer med typ 2-diabetes. Förutom risken att insjukna i stroke och hjärtsjukdom ökar högt blodtryck dessutom
risken för utveckling av demens och njurskador. Hos diabetespatienter behandlas
blodtrycket även om det är lägre än gränsen för hypertoni.

F

140–159/90–99 mm Hg

måttlig hypertoni 160–179/100–109 mm
Hg
svår hypertoni
≥180/≥110 mm Hg
Ett måttligt förhöjt blodtryck betecknas
inte som sjukdom men ökar risken för att
insjukna i kranskärlssjukdom, stroke och
annan hjärt- och kärlsjukdom (till exempel
hjärtsvikt) och förtida död. Blodkärlen i
njurarna, ögonen och benen kan också skadas av högt blodtryck.

F

Samhällsperspektiv: Hypertoni är den
enskilt största diagnosen som föranleder
läkarbesök. Läkemedel utskrivna mot hypertoni svarar för en stor del av den samlade läkemedelsförskrivningen. Hypertoni
leder dock inte i sig till några stora kostnader för samhället men det gör däremot de
sjukdomar som kan undvikas genom en
behandling av högt blodtryck. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör följande
beaktas vad det avser behandlingen av högt
blodtryck:
• att förekomsten av högt blodtryck
förebyggs genom att positiva livsstilsfaktorer stimuleras,
• att patientgrupper för vilka en behandling kan anses kostnadseffektiv identifieras och behandlas, samt
• att behandling, när sådan ges, sker
så rationellt som möjligt.

Högt blodtryck kan vara allvarligt om det
inte kontrolleras och behandlas men ger
oftast inte några påtagliga symtom eller
varningstecken. Med ett välbehandlat blodtryck kan komplikationer undvikas och
livslängden bli normal. Alla vuxna personer bör ibland kontrollera sitt blodtryck.
Högt blodtryck är ovanligt före 45 års ålder
men det blir sedan snabbt vanligare med
ökande ålder. Det är totalt sett en liten
skillnad mellan könen, men bland yngre
människor och i medelåldern är högt blodtryck vanligare hos män. Hos de äldre är
högt blodtryck något vanligare hos kvinnor.

Valet av läkemedel är av stor betydelse för
behandlingens kostnadseffektivitet. Att –
när det så är möjligt – använda det billigaste av likvärdiga läkemedel ökar kostnadseffektiviteten i behandlingen av hypertoni.
Det är mer kostnadseffektivt att ytterligare

10 - 15 procent av befolkningen i Västra
Götaland uppskattas ha fått diagnosen hypertoni. Den verkliga förekomsten uppskattas till nära 30 procent av Västra Götalands befolkning.
I diagrammet nederst på följande sida visas
förekomsten av hypertoni i Västra Götaland uppmätt på tre olika sätt: registrering i
vårddatabasen Vega, självrapporterat i en-

1

Intergenestudien omfattar 623 patienter från sjukhus i Västra Götaland. Kontrollpersonerna är förstagradssläktingar till fallen, 400 personer, samt ett
slumpmässigt urval av 3610 friska individer från
samma population som fallen. Undersökningarna
genomfördes under perioden 2001-2004.
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•

sänka blodtrycket hos patienter med hög
eller måttlig risk än att påbörja en behandling av patienter med låg risk. Generellt
anses underbehandlingen av hypertoni vara
stor samtidigt som stora variationer i val av
läkemedel har kunnat konstateras mellan
olika typer av vårdgivare och sjukvårdshuvudmän.

Det finns ett starkt samband mellan
högt blodtryck, diabetes och fetma.
Vissa blodtryckssänkande läkemedel tycks öka risken för diabetesutveckling. Det är dock oklart hur
detta påverkar risken för framtida
hjärt- och kärlsjukdom, varför studier över lång tid behövs.

Riskfaktorer: Kända riskfaktorer är ärftlighet, rökning, övervikt, fysisk inaktivitet,
stora mängder alkohol och psykisk stress.

Det finns många områden där ny kunskap
behövs om blodtryckssänkande behandling
ur ett befolkningsperspektiv:
• Man behöver utveckla metoder för
att förbättra patienternas följsamhet
till blodtryckssänkande behandling.
• Det behövs nya läkemedel som på
ett effektivare sätt sänker det systoliska, övre, blodtrycket.
• Det finns mycket få studier som utvärderar effekter på hjärt- och kärlsjukdom av icke farmakologisk behandling.
• Eftersom antalet äldre personer
ökar är det av intresse att studera
blodtrycksänkande behandling och
demensutveckling.

Hälsofrämjande: Rökstopp, viktnedgång,
regelbunden motion, ökat intag av frukt,
grönsaker och produkter med låg fetthalt
samt minskat intag av salt och alkohol.
Andra områden att arbeta med kan vara
dialogen med patienten för att få patienten
delaktig och intresserad av behandlingen,
samt att arbeta med kulturförändring så att
recept på fysisk aktivitet blir lika naturligt
som att ordinera blodtryckssänkande medicin.

Andel med högt blodtryck i befolkningen i Västra Götaland enligt tre olika källor:
diagnos registrerad i vårddatabasen VEGA, självrapporterat i enkäten "Hälsa på lika
villkor?", respektive uppmätt prevalens i Intergene-studien.
100
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Cancer
2B

Cancer drabbar oftare äldre personer än
yngre. När man blir gammal ökar risken att
cellerna skadas och förändrar sitt sätt att
växa. Mer än 60 procent av dem som drabbas av cancer är 65 år eller äldre. Endast en
procent av alla cancerfall diagnostiseras
hos personer under 25 år. I Sverige insjuknar varje år mellan 250 och 300 barn i cancer. Barn får andra typer av cancer än vuxna. Ungefär hälften av alla cancersjukdomar hos barn är leukemier och hjärntumörer. 75 procent av alla barn som får en cancerdiagnos blir idag botade.

Cancer kan uppstå i nästan alla de cirka
200 celltyper som finns i kroppen. Det
finns alltså många typer av cancer men
gemensamt för dem alla är att det någonstans i kroppen sker en okontrollerad celldelning. En tidigare frisk cell vet inte när
det är dags att stoppa delningen och de nya
cellerna, cancercellerna, fortsätter att dela
sig okontrollerat. Efterhand bildas en
klump av cancerceller – en elakartad (malign) tumör. Tumören kan växa sig mycket
stor på en plats i kroppen och förstöra omkringliggande organ. I många fall sprider
sig cancerceller till andra platser i kroppen
och bildar dottertumörer, så kallade metastaser. Det finns även godartade (benigna)
tumörer, dessa räknas dock inte som cancer. Vårtor och fettknölar i huden är exempel på sådana godartade tumörer.

Sedan 1970-talet har cancerinsjuknandet i
befolkningen ökat. Dödligheten i cancer
har däremot inte ökat. Cancerformer som
har ökat är bröstcancer, prostatacancer,
malignt melanom och lungcancer bland
kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av
att befolkningen blir äldre men även av att
fler fall upptäcks genom bland annat screening och förbättrade diagnostiska metoder. Cancerformer som minskat sedan
1970-talet är bland annat livmoderhalscancer där minskningen kan härledas till gynekologiska cellprovskontroller samt magsäckscancer där minskningen anses bero på
ändrade kostvanor och färre infektioner
med magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Det är inte alltid så att cancercellerna
klumpar ihop sig till en tumör. Vid leukemi (blodcancer) förvandlas istället blodbildande celler till cancerceller. Dessa finns i
benmärgen och cirkulerar i blodet. Till slut
är de så många och tar så mycket plats från
friska celler att de normala funktionerna
blir nedsatta.
Cancer är mycket vanligt. I Sverige upptäcks cirka 50 000 nya cancerfall per år.
Var tredje svensk person drabbas någon
gång under sin livstid av cancer. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer och bröstcancer som står för en
tredjedel av alla cancerfall. Därefter följer
tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och
lungcancer. Cirka 20 000 personer om året
dör i en cancersjukdom i Sverige. Därmed
är cancer den vanligaste dödsorsaken för
personer mellan 15 och 75 år och den näst
vanligaste dödsorsaken totalt (efter hjärtoch kärlsjukdomar). Prognosen vid en cancerdiagnos har dock förbättrats avsevärt
under de senaste decennierna till följd av
framsteg inom forskningen och utveckling
av effektivare behandlingsmetoder.

I Västra Götaland finns cirka 70 000 personer som någon gång fått en cancerdiagnos. År 2006 fick drygt 9 000 personer i
Västra Götaland diagnosen cancer. 54 procent av dessa var män och 46 procent var
kvinnor.
Samhällsperspektiv: Antalet personer
som lever med en cancerdiagnos förväntas
öka. Tidig upptäckt genom bättre diagnostisering och bättre behandlingsmetoder
leder till fler patienter som behöver aktiv
uppföljning i sjukvården.
I Cancerfondens årliga rapport så uppskattades 2006 att de årliga kostnaderna i Sverige var 33 miljarder kronor, varav läke19

medel och sjukvård stod för 16,5 miljarder
kronor.

signaler kan man öka möjligheten att upptäcka cancern tidigt.

I och med ett ökat antal cancerfall och
kraftig medicinsk utveckling prognostiserades den årliga kostnaden om 33 miljarder
kronor att öka till 53 miljarder kronor inom
en 15-års period. Läkemedel och sjukvård
bedömdes stå för den största ökningen.

I samband med cancer används ofta begreppen relativ fem- och tioårsöverlevnad.
Dessa beskriver hur stor andel av cancerpatienterna som lever efter fem respektive
tio år jämfört med en normalbefolkning i
samma ålder. Överlevnaden har ökat kraftigt jämfört med 1970-talet. Idag är femårsöverlevnaden nästan 70 procent för båda
könen. Tioårsöverlevnaden är cirka 60
procent för män och 64 procent för kvinnor. Det är dock stor skillnad mellan olika
typer av cancersjukdomar. När det gäller
till exempel testikelcancer hos unga män
och akut lymfatisk leukemi hos barn kan
man idag bota nästan alla. Andra cancersjukdomar, till exempel lungcancer och
bukspottskörtelcancer, har däremot fortfarande mycket hög dödlighet.

Kända riskfaktorer: I 5-10 procent av
alla cancerfall spelar ärftlighet stor roll.
Vid vissa cancerformer, till exempel bröstoch tjocktarmscancer, finns en förhöjd risk
om flera nära släktingar har haft denna
cancertyp. För de flesta cancertyper har
man dock inte hittat några tydliga ärftliga
samband.
Omkring 70 procent av alla cancerfall i
Sverige orsakas av kända livsstilsfaktorer.
Rökning anses vara den enskilt främsta
orsaken till cancer. Cirka 20 procent av
alla cancerfall tros ha en koppling till rökning. Framförallt ökar risken för lungcancer men också för flera andra typer av cancer, till exempel i matstrupen, urinvägarna
och bukspottskörteln. Andra livsstilsfaktorer som kan leda till cancer är hög alkoholkonsumtion, överdriven solning, övervikt
och felaktig kost. Ytterligare orsaker till
cancer kan vara radioaktiv strålning, vissa
kemikalier och virus. Vanligt åldrande
ökar också avsevärt risken att drabbas av
cancer.
Hälsofrämjande/förebyggande insatser:
Att helt utesluta risken att få cancer går
inte. En sund livsstil, med till exempel rökfrihet, goda kostvanor och motion minskar
risken.
Det finns idag effektiva screeningmetoder
för att upptäcka många typer av cancer, till
exempel mammografi för bröstcancer, cytologprov för livmoderhalscancer. Det är
viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Även
vaccination till tonårsflickor kan förebygga
uppkomsten av livmoderhalscancer. Genom att vara uppmärksam på sin kropps
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Astma/KOL
23B

Astma bronkiale är en sjukdom med förträngning i luftvägarna på grund av inflammation (slemhinnesvullnad, slembildning och ökad retbarhet) och muskelkramp, som går tillbaka efter behandling. I
Sverige lider mer än en miljon människor
av astma, emfysem eller kronisk bronkit.

Cirka 20 procent av alla barn drabbas av
astmasymtom före två års ålder. Bland dem
som fötts under de senaste decennierna är
förekomsten högre än hos äldre personer.

KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är
en sjukdom med en långvarig förträngning
i luftvägarna på grund av inflammation,
muskelkramp eller skador i lungans struktur med minskad elasticitet. Att sluta röka
är det enda som kan stoppa utvecklingen
av sjukdomen, som annars fortsätter. KOL
är inte fullt ut behandlingsbar.

Trots att antalet astmatiker har ökat har
såväl dödligheten som sjukligheten mätt i
antalet sjukhusinläggningar minskat. Orsaken är införande av modern behandling
med bättre patientomhändertagande och
förbättrad läkemedelsbehandling.

Underdiagnostisering och underbehandling
är i dag fortfarande betydande.

Kända riskfaktorer: Hos barn - allergi,
ärftlighet och virussjukdomar.
Hos vuxna - yrkesexponeringar kan förklara 15-20 procent av alla nya fall av astma
hos vuxna tex. mjöldamm, isocyanater,
svetsrök m.m. Hos vuxna är även astma av
icke allergisk typ vanlig. Den förekommer
hos hälften av alla som har astma.
KOL - rökning är den vanligaste orsaken.

Ett av de vanligaste måtten på lyckad behandling av dessa sjukdomar är ett bättre
värde på lungfunktionen.
Förekomsten av astma har fördubblats såväl hos barn som hos vuxna under de senaste 20 åren. Idag har 8-10 procent av den
vuxna befolkningen diagnostiserad astma.
När det gäller KOL är siffrorna mer osäkra, men man räknar med att mellan 400
000 och 700 000 personer i Sverige har
KOL.

Hälsofrämjande: Inte börja röka.
För att förebygga astma: sanering och avlägsnade av allergen, patient- och föräldrautbildning och influensavaccinering.
Förbättrad fysisk miljö/arbetsmiljö. Flera
kommuner satsar på att bli tobaksfria kommuner.

Astma/KOL mottagningar (bestående av
läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och
dietist) förbättrar vården. Högt prioriterat
är korrekt diagnos/behandling, adekvat
patientutbildning med rökslutarstöd, sjukgymnastik och kostråd.

För barnet är det viktigt att modern inte
röker under graviditeten. Barn ska inte
vistas i rökiga eller i fuktiga och mögliga
miljöer. Amning har en skyddande effekt.

Samhällsperspektiv: Förekomsten av
astma och KOL ökar. Samhällets kostnader
för astmasjukdomarna är omkring 6 miljarder kronor per år. Den genomsnittliga
kostnaden för en astmatiker är ca 15 000
kronor per år. Sjukvården och medicinerna
svarar för en tredjedel av kostnaden och
förtidspensionering och sjukskrivning för
resten. Samhällets kostnader för KOL är
högre än för astma.

För att förebygga KOL: tobaksförebyggande arbete och rökavvänjning, influensaoch pneumokockvaccinering.
Det finns ett organisatoriskt vårdprogram i
Skaraborg. Nationella riktlinjer finns utgivna 2004. Sedan 2009 finns ett Svenskt
nationellt kvalitetsregister för vård vid
KOL.
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Demens
24B

Med demens menas ett tillstånd med kognitiv svikt. Det innebär minnesstörningar
och i vissa delar nedsatt förmåga att tala,
känna igen samt att utföra eller använda
vissa saker. Sjukdomen är ännu inte möjlig
att bota men det är möjligt att med olika
vård- och omsorgsinsatser underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för de
sjukdomsdrabbade och deras anhöriga.
Med ökade kunskaper hos vårdpersonal,
anhöriga och allmänhet kan tillståndet uppfattas mindre stigmatiserande. Omvårdnaden kräver en gynnsam anpassad miljö till
dessa patienter och bemötandet måste bygga på lyhördhet, känslighet och kompetens.

diagnostik, läkemedelsbehandling, vårdplanering, särskilda boenden och dagverksamhet.

Demenssjukdom anses vara underdiagnostiserad, det finns idag inget enkelt och säkert test att identifiera sjukdomen i tidigt
skede, vilket leder till en underrapportering
i offentlig statistik.

Kända riskfaktorer: Ärftlighet, ålder,
högt blodtryck samt inaktivitet och social
isolering.

Samhällsperspektiv: Idag finns cirka 140
000 personer med demenssjukdom i Sverige. Förekomsten är en procent vid 65 års
ålder och 50 procent vid 90 år.
Att ge omsorg och vård till dessa kostar
samhället cirka 50 miljarder per år och
inom 2-3 år efter diagnos finns hälften av
patienterna på särskilda boenden. Mer än
80 procent av kostnaderna för dessa patienter finns inom kommunal vård och omsorg.

Hälsofrämjande: God kontroll av blodtrycket under medelåldern reducerar risken
för att senare i livet insjukna i demenssjukdom.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom är framtaget av Socialstyrelsen 2010. Riktlinjerna berör både
kommunernas vård och omsorg och regionens hälso- och sjukvård. Den innehåller
rekommendationer för t.ex. utredning och

Sjukdomens utveckling kan fördröjas om
äldre människor kan bibehålla ett aktivt liv.
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Diabetes
25B

Med tanke på den mer utbredda fetman
långt ner i åldrarna kommer risken att insjukna i typ-2-diabetes att öka.

Sjukdomen diabetes mellitus innebär
en brist eller total avsaknad av hormonet
insulin. Detta medför att sockerhalten i
blodet blir för hög och cellerna får för lite
energi.

Högt blodsocker kan leda till att blodkärlen
skadas och orsaka mycket invalidiserande
följdsjukdomar. Vid diabetes ökar risken
att få hjärtsjukdom, slaganfall, cirkulationsstörningar, mag- tarmstörningar, muskel- och ledsjukdomar, sexuella störningar
samt minskad möjlighet att fullfölja en
normal graviditet.

Det finns olika typer av diabetes. De vanligaste är typ 1 och typ 2.
Typ 1-diabetes kan utvecklas i alla åldrar,
men brukar komma tidigt i livet och kallas
därför också för barn- eller ungdomsdiabetes och är insulinberoende.
Typ 2-diabetes är vanligast och debuterar
oftast i vuxen ålder. Ungefär 85 procent av
alla med diabetes har typ 2. Därmed är
diabetes vanligare bland äldre. Man vet
inte varför vissa personer får diabetes typ
1, förutom att ärftlighet spelar in. Typ 2
diabetes har ett tydligare samband med
ärftlighet och olika riskfaktorer än typ 1

Vid diabetes är sjukdomsförebyggande
behandling av förhöjda blodsockervärden,
blodtryck, blodfetter, övervikt m.m. effektivt och mångfalt billigare än att behandla
uppkomna komplikationer från ögon, njurar, hjärta och fötter.
Kontroll av ögonbottenstatus och medicinsk fotvård har ett stort värde för att tidigt upptäcka/undvika komplikationer.

I Sverige har cirka fyra procent av befolkningen diabetes. Risken att insjukna i diabetes mellitus under livstiden uppskattas
till 15 procent och med stigande ålder ökar
risken att drabbas. Sverige och Finland har
världens högsta insjuknande i typ 1 diabetes bland barn och unga.

Kända riskfaktorer främst för typ 2 diabetes: ärftlighet, vissa läkemedel, hög
ålder, stress, övervikt och då framför allt
bukfetma, låg fysisk aktivitet, graviditetsdiabetes och påvisad insulinresistens och
nedsatt glukostolerans ( förstadium till
typ2 diabetes)
H

H

I Skaraborg har antalet diabetessjuka fördubblats på 15 år. Cirka 220 barn har diabetes i Skaraborg. Incidensen (nyinsjuknandet) ökar i Skaraborg och i hela Norden. Detta får konsekvenser eftersom det är
en livslång sjukdom, som obehandlad leder
till döden.

H

H

Hälsofrämjande: Det viktiga är att ha
sunda levnadsvanor. Vilket innebär regelbunden motion, rätt kost, undvika att röka,
undvika övervikt, undvika stress och vid
diagnostiserad diabetes skall vårdprogrammet följas som innebär regelbundna
kontroller i hälso- och sjukvården.

Samhällsperspektiv: Det är samhällsekonomiskt lönsamt att hitta personerna med
diabetes innan komplikationer uppstått.
Därefter tillhandahålla en bra diabetesvård
för kontroll av sjukdomen.

Nationella riktlinjer publicerades januari
2010 (ej för barndiabetes) där prioriterade
områden lyfts fram.

Allmän screening rekommenderas inte,
men riktad screening av riskgrupper har
gett goda resultat.

Ägaruppdrag för diabetesvården 20102012 gavs ut i juni 2010 till följd av nya
nationella riktlinjer för diabetesvården.
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•
•

Det finns ett organisatoriskt vårdprogram i
Skaraborg för diabetes. Vårdprogrammet
uppdaterades 2008 och ytterligare uppdatering avvaktas tills ett regionalt vårdprogram är fastställt.

Diabetesfoten
Diabetes – individuell vårdöverenskommelse.

De kan nås www.vgregion.se/vardprogram

Det finns även regionala vårdprogram/riktlinjer från 2008 som berör olika
patientgrupper och viktiga områden såsom:
• Diabetes och äldre
• Barn och ungdomsdiabetes
• Diabetes och graviditet

Nationella Diabetesregistret, nya NDR, är
rikstäckande nationellt kvalitetsregister
som från 2008 inkluderar all diabetes.
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Stroke
26B

•

Stroke är en urakut kärlsjukdom som innebär att en del av hjärnan plötsligt drabbas
av utebliven cirkulation orsakat av hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) eller hjärnblödning. Av dem som fått stroke har cirka 85
procent fått en hjärninfarkt och cirka 15
procent en hjärnblödning.

•

TIA, Transitorisk Ischemisk Attack, beror
på en övergående blodtomhet i hjärnan till
följd av en blodpropp som spontant löses
upp av sig själv. Symtomen vid TIA liknar
de som förekommer vid stroke men varar
en kortare tid, från några minuter upp till
max 24 timmar. TIA är en varningssignal
inför en kommande stroke.

Stroke är den sjukdom som kräver
flest vårddagar inom den somatiska
sjukvården och beräknas kosta
samhället cirka 14 miljarder kronor
per år
Antalet strokedrabbade förväntas
öka i takt med att de äldre blir fler

Genom rehabilitering kan man återfå
många av sina förlorade förmågor eller lära
sig att kompensera för dessa. Många lider
dock av dolda funktionsnedsättningar som
till exempel extrem trötthet, depression,
yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar.
Varje år insjuknar minst 30 000 svenskar i
stroke.

Stroke är den sjukdom som orsakar mest
funktionsnedsättning hos vuxna och medför mycket höga kostnader på alla vårdnivåer. Man uppskattar att stroke ger en kraftig reduktion av livskvaliteten under det
första året. Värdet av rehabilitering av patienter som drabbats av stroke är både humanitärt och ekonomiskt väldokumenterat.
Rehabiliteringen är resurskrävande och
bygger på ett teamarbete där alla olika personalkategorier inom vården bidrar med
sina respektive specialkunskaper.

Kända riskfaktorer: Högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdomar, högt kolesterolvärde, rökning, alkohol, ärftlighet, livsstil,
stress.
Risken för att få stroke ökar med stigande
ålder. En kombination av flera olika riskfaktorer ökar kraftigt risken för att få stroke.
Hälsofrämjande: Förbättrad livsstil och
ökad medvetenhet i befolkningen om kända riskfaktorer.

Nationella riktlinjer publicerades hösten
2009. Kravet på vården kommer att öka
både i det akuta skedet och i rehab.skedet.
Fler patienter kommer framöver att komma
ifråga för; mer aktiv trombolysbehandling
som bör ges inom 3 - 4,5 timmar efter
symtomdebut och akut utredning och behandling på sjukhus vid misstänkt TIA.

Den som har högt blodtryck och ligger på
gränsen till läkemedelsbehandling rekommenderas i första hand viktreduktion, motion och att sluta röka, äta mindre salt,
minska stress och alkoholintag.
Under 2011 kommer regionen att publicera
regionala riktlinjer för olika åtgärder i
samband med stroke.

Samhällsperspektiv:
• Var 17:e minut får någon i Sverige
stroke
• Lika många kvinnor som män får
stroke
• Medelåldern ligger på 75 år, men
cirka 20 procent av dem som får
stroke är under 65 år

Det finns ett regionalt strokeråd,
www.vgregion.se/strokeradet. Under 2011
planerar strokerådet en kampanj som
kommer att påverka hur befolkningen söker sjukvård.
HU
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UH

De äldre är överrepresenterade inom sjukdomsgrupperna. De har ofta en kombination av flera diagnoser. Särskilda insatser
behöver göras för de multisjuka äldre.

Kommentar
För de sjukdomsgrupper vi beskriver finns
flera tydliga gemensamma hälsofrämjande
åtgärder, till exempel tobaksprevention,
fysik aktivitet och kostråd.

Mätbara, relevanta och påverkbara kvalitetsindikatorer ska gemensamt tas fram för
att kunna användas i uppföljning av resultat i vården. De nationella och regionala
kvalitetsregistren är en källa i detta sammanhang.

Samverkan mellan vårdnivåer har en stor
betydelse för en framgångsrik behandling
för patienter inom dessa sjukdomsgrupper.
Samverkan mellan olika personalkategorier
på så kallade teammottagningar gör patienterna bättre rustade att leva med sin sjukdom.
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Befolkningens uppfattning om vården
5B

Vårdbarometern är en befolkningsundersökning som speglar befolkningens och
patienters syn på hälso- och sjukvård. Insamling av data sker löpande under året
med hjälp av telefonintervjuer där personer
över 18 år intervjuas. Ingen kommun i
Skaraborg har färre än 100 intervjuer under
ett år. De större kommunerna Skövde, Falköping och Lidköping har 200 intervjuer
per år.

Uppfattningen om tillgång till hälso- och
sjukvård varierar beroende på om man
redan är drabbad av en sjukdom och vilken
sjukdom det i så fall är. Personer med psykisk sjukdom, ledgångsreumatism och allvarligt funktionshinder upplever inte lika
god tillgång på hälso- och sjukvård som de
som drabbats av stroke eller diabetes.
På frågan om vad det är man saknar är det
framförallt kortare väntetider, mindre
krångel och att det ska vara lättare att komma i kontakt med vården som efterfrågas.

Nämnas bör att Hälso- och sjukvårdsnämnd 4,5,7,11 och 12 i Västra Götalandsregionen deltar i Vårdbarometern med ett
mindre urval 2010. I landet är det tolv
landsting som inte deltar i Vårdbarometern
2010.

Uppfattningen om tillgång på hälso- och
sjukvård skiljer sig också åt beroende på
andra bakgrundsfaktorer. Vid undersökningarna i Skaraborg år 2010 kan man utläsa följande skillnader (procentsiffrorna
anger den andel som instämt helt eller delvis i påståendet ”Jag har tillgång till den
sjukvård jag behöver”)

En del av frågorna som ställs i Vårdbarometern kräver att man har haft kontakt med
vården, medan andra kan besvaras ändå.
Frågorna speglar bland annat de intervjuades besöksmönster och beteende vid sjukdom samt deras uppfattning om tillgänglighet och kvalitet.

• Ålder och kön
Sett utifrån kön finns ingen signifikant
skillnad i hur man upplever tillgången på
sjukvård. Däremot spelar åldern en roll.

Tillgång till hälso- och sjukvård
27B

De i åldersgruppen 30-39 år och de över 70
år instämmer i högre grad i påståendet ”Jag
har tillgång till den sjukvård jag behöver”

Det har skett en positiv utveckling över tid
när det gäller befolkningens uppfattning
om tillgång på sjukvård. Se diagrammet
nedan. I östra Skaraborg anser 78 procent
2010 att de har tillgång på den sjukvård de
behöver jämfört med västra Skaraborg och
VGR 76 procent.

"Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver ",
2010 VGR
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• Självupplevd hälsa
De med dålig självupplevd hälsa är inte
lika nöjda med tillgången på sjukvård.

Östra Skaraborg

Källa: Vårdbarometern 2002-2010
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• Sysselsättning
De långtidssjukskrivna är inte lika nöjda
med tillgången på sjukvård

Det är 5 procent i Skaraborg som uppgav
att de hade ett litet förtroende för vård och
behandling på sjukhus jämfört med 11 procent för vårdcentral.

• Inkomst
De med hög inkomst är inte lika nöjda

Klagomål till Patientnämnden
29B

• Utbildning
De med högre utbildning är inte lika nöjda.

I en promille av alla läkarbesök i Västa
Götalandsregionen vänder sig patienten till
någon av de fyra patientnämnderna med
synpunkter på besöket. Ungefär lika många
personer kontaktade Patientnämnden i Mariestad under 2010 jämfört med året innan.

Förtroende för sjukvården
28B

Frågor om förtroende i Vårdbarometern
ställs till alla intervjuade, inte bara de som
besökt en viss mottagning de senaste 12
månaderna.

Ärenden till Patientnämnden Mariestad

Antal

Förtroendet för vård på vårdcentral i Skaraborg ökade under 2010 jämfört med åren
innan, 60 procent i östra Skaraborg och 54
procent i västra Skaraborg uppger att de
har ett stort förtroende för vård på vårdcentral i Skaraborg 2010. Motsvarande andel i
Västra Götalandsregionen var 59 procent
och riket 58 procent.
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De flesta synpunkter rör sjukhusvården,
det handlar oftast om komplikationer och
utebliven eller försenad behandling.

Förtroendet för vård och behandling på
sjukhus är högre än för vård och behandling på vårdcentral och det finns ingen signifikant skillnad sett över tid. År 2005 var
det 69 procent i östra Skaraborg och 71
procent i västra Skaraborg som uppgav ett
stort förtroende, år 2010 är det 69 procent i
östra och västra Skaraborg som uppger ett
stort förtroende. Det är fortfarande högt
jämfört med riket och Västra Götalandsregionen.

Kommentar
Befolkningens uppfattning och erfarenheter ska vara ett av flera verktyg för planering av hälso- och sjukvården.
Förtroendet för vården är högre bland dem
som varit i kontakt med vården jämfört
med övriga.
Generellt sett är äldre mer nöjda med hälso- och sjukvården.
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Vårdkonsumtion
6B

Ett sätt att redovisa vårdkonsumtion är
genom kontaktgrad. Med kontaktgrad menas hur stor andel av befolkningen som
haft kontakt med läkare eller varit inlagd
på sjukhus under ett kalenderår. Personen
kan ha haft en eller flera vårdkontakter.

Under 2010 har 176 255 av 256 537 invånare i
Skaraborg haft läkarkontakt. Kontaktgrad 68,7 procent.
Primärvård
(145 793)

27,8

Kontaktgraden är lägre i Skaraborg än i
övriga regionen. Skillnaderna i kontaktgrad
kan bero på närhet, tillgänglighet och tillgång till vårdutbud. Vårdkonsumtionen
påverkas också av traditioner och befolkningens ålders- och könsstruktur. Kontaktgraden i Västra Götalandsregionen uppgick
under 2010 till 70,6 procent.
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Under 2009 har 172 710 av 256 234 invånare i
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2010

Den totala kontaktgraden har ökat med 1,3
procent, vilket motsvarar cirka 3 000 fler
personer i Skaraborg. Den vårdform som
ökat mest, 1,0 procent, är personer som
både varit i primärvård och specialiserad
öppenvård. De personer som enbart besökt
primärvården har ökat med 0,6 procent
(cirka 1 500 personer).

Källa: Vårddatabasen i Västra Götalandsregionen, Vega

Mellan 2009 och 2010 har kontaktgraden
ökat med drygt två procent i östra Skaraborg.
Av diagrammen till höger framgår kontaktgrad per vårdform 2009 och 2010.
Dessutom visas totalt antal personer per
vårdform samt de som inte varit i kontakt
med sjukvården.

I diagrammet till
vänster visas kontaktgraden per
kommun 2010.

Kontaktgrad per kommun 2010
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Om Skaraborg haft
samma höga kontaktgrad som Gullspång skulle
14 400 fler personer ha besökt läkare eller varit inlagda på sjukhus.

I diagrammet nedan är sex indikatorer utvalda som ger en översiktlig bild av vårdkonsumtionen i Skaraborg jämfört med
Västra Götaland.

Vilka finns i alla vårdformer?
30B

De personer som finns i alla vårdformer är
till stor del multisjuka äldre. Multisjuk
äldre är en person som är 75 år eller äldre
med tre eller fler diagnoser samt tre eller
fler vårdtillfällen under ett kalenderår.

Vårdkonsumtion, Skaraborg 2010. VGR = 100
Allmänläkarbesök

De som nyttjar alla tre vårdformerna är en
mycket vårdtung grupp. Trots att de endast
utgör sex procent av invånarna svarar de
för en mycket stor del av vårdresurserna.

Specialistläkarbesök

Sjuksköterskebesök

Högre kontaktgrad för äldre

Sjukgymnastbesök

31B

Det är fler kvinnor än män som har kontakt
med vården. 60 procent av kvinnorna och
55 procent av männen har haft kontakt med
en läkare under ett kalenderår.

Vårdtillfällen

Läkemedelsvolym, DDD
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Vårdkonsumtion per kommun jämfört med
Skaraborg redovisas i bilaga 2.
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Ålder

Med nuvarande konsumtionsmönster
kommer behovet av hälso- och sjukvård att
öka. Det ställer höga krav på planering och
organisation av hälso- och sjukvård.

Kommentar
Vården är organiserad på olika sätt och
antalet besök speglar inte automatiskt befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
Icke desto mindre kan antalet besök användas som en del i planeringen av hälsooch sjukvården.
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Barn och ungdom, utvecklingsplan för psykisk hälsa Skaraborg. Västra Götalandsregionen,
Skaraborgs kommunalförbund 2008
Befolkningsuppgifter och -prognos, SCB
Behov av hälso- och sjukvård i Uppsala län. Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstinget i Uppsala län 2004
Cancer incidence in Sweden 2008 Socialstyrelsen 2009
Cancerfonden. Samhällsekonomiska konsekvenser av cancer. Cancerfonden, 2006
Cancerorganisationerna. Kostnader för cancer. Cancerorganisationernas publikationer, 2006
Folkhälsopolitisk rapport 2010, Folkhälsoinstitutet
Folktandvården VGR, EPI 2010
Fysisk aktivitet och folkhälsa. Statens folkhälsoinstitut 2006
Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. SOU 2000:91
Hälsa på lika villkor, enkätundersökning. Statens folkhälsoinstitut 2007, 2008 och 2009
Levnadsvanor, lägesrapport 2009. Statens folkhälsoinstitut
Patientnämndernas årsredovisning 2004-2010, Västra Götalandsregionen
Prevalensrapport 2008, Regional Onkologiskt Centrum, Västra Götalandsregionen
SBU, Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering: Stockholm; 2004 och 2007
Socialstyrelsen och Cancerfonden (2009): ”Cancer i siffror 2009”
TLV, En genomgång av de läkemedel som sänker blodtrycket. 2:a upplagan. Solna; 2008
Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2006. Socialstyrelsen 2008
Vega, Vårddatabasen i Västra Götalandsregionen
Verksamhetsanalys 2008. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen 2009
Vårdbarometern 2010, Sveriges kommuner och landsting
Årsrapport Riks-Svikt 2006. Uppsala clinical research center; 2007.
Årsrapport RIKS-HIA och Sephia 2006. Uppsala clinical research center; 2007.
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2007, SKL, SCB

Bilagor
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Bilaga 1, levnadsförhållanden
Bilaga 2, vårdkonsumtion
Bilaga 3, indikatorförklaring
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Vårdkonsumtion, Skaraborg 2010. VGR = 100
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Arbetslöshet 16-64 år

Ekonomiskt bistånd

Barnfattigdom
Eftergymnasial
utbildning saknas
Saknar behörighet till
gymnasieskolan

Definition
Antal anmälda brottbalksbrott per tusen
invånare. (Brotten har alltid ett brottsoffer)
År 2010.
Kariesförekomst hos sexåringar. År 2010.

Källa

Övrigt

Polismyndigheten i Västra
Götaland

FTV Västra Götaland.

Andel utbetalda dagar för sjukdom,
arbetsskada, rehabilitering, samt för sjukFörsäkringskassan
och aktivitet per antal invånare, 16-64 år. År
2010, december.
Andel personer i registrerad öppen
arbetslöshet respektive i program med
AMS
aktivitetsstöd, 18-24 år. År 2010, december.
Andel personer i registrerad öppen
arbetslöshet respektive i program med
AMS
aktivitetsstöd, 16-64 år. År 2010, december.
Socialstyrelsen, Sveriges
Försörjningsstöd per invånare. År 2009.
officiella statistik / SCB
Ämnesomr socialtjänst
Barnfattigdomsindex: Andel barn, 0-17 år,
som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. År
Folkhälsoinstitutet
2008.
Andel av befolkningen som inte har minst
tre års eftergymnasial utbildning, 25 - 64 år. SCB
År 2009.
Andelen elever i grundskolan som ej har
godkänt betyg i ämnena svenska, engelska
Skolverkets betygsdatabas
eller matematik. År 2010, juni.

Barn och ungdomar som
undersöks hos privata
tandläkare är ej medräknade,
ca 2-3 procent av totalt antal

Ingår i nyckeltal enligt
Folkhälsokommittén

Ingår i nyckeltal enligt
Folkhälsokommittén

Bilaga 3 – indikatorförklaring, levnadsförhållanden

Indikator

Mätetal

Definition

Allmänläkarbesök

Andelen besök hos allmänläkare per tusen invånare.

Besök gjorda i vårdformen primärvård vid vårdoch jourcentraler samt hos privata vårdgivare som
regionen har avtal med. Inkl MVC/BVC.

Specialistläkarbesök

Andelen besök hos specialistläkare per tusen
invånare.

Besök gjorda inom specialiserad vård vid sjukhus,
offentliga vårdcentraler och privata vårdgivare
som regionen har avtal med.

Sjuksköterskebesök

Andelen besök hos sjuksköterska per tusen invånare.

Besök gjorda inom vårdformen primärvård vid
vård- och jourcentraler och privata vårdgivare som
regionen har avtal med inklusive MVC och BVC.

Sjukgymnastbesök

Andelen besök hos sjukgymnast per tusen invånare.

Vårdtillfällen

Andelen vårdtillfällen per tusen invånare.

Läkemedelsvolym

Andelen DDD per invånare

Besök gjorda inom vårdformen primärvård vid
vård- och jourcentraler samt privata vårdgivare
som regionen har avtal med.
Vårdtillfälle med inskrivning inom sjukhusens
slutenvård, där vårdplats ställts till förfogande.
Ett gemensamt mått för alla läkemedelspreparat.
En Definierad Dygns Dos kan vara en tablett tre
gånger dagligen.

Indikatorförklaring, vårdkonsumtion

Indikator

