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Befolkningsprognos: ökning av andel äldre 
jämfört med 2013 års befolkning 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110

Andel 65+ 5% 15% 23% 25% 31% 29% 32% 37% 40% 43%

Andel 85+ -3% 38% 68% 91% 114% 116% 155% 140% 170% 200%
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Källa: SCB:s statistikdatabas 
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Fler äldre – fler sköra äldre? 

• Sannolikt 

• Vad göra? 
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SBU – nationellt kunskapscentrum  
för hälso- och sjukvården 
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Syftet är att opartiskt och vetenskapligt utvärdera 
metoder i hälso- och sjukvården ur ett samlat medicinskt, 
ekonomiskt, etiskt och samhälleligt perspektiv etc. 



SBU fick regeringsuppdrag tillsammans 
med Socialstyrelsen 

• Att utvärdera olika problemområden 
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Systematiska översikter om äldre 

 Behandling av urininkontinens hos äldre 2013 
(jenny.odeberg@sbu.se) 

 Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus 2013 
(sten.anttila@sbu.se) 

o Svårläkta sår hos äldre 2014 

o Undernutrition hos äldre 2014 

o Läkemedelsindikatorer för äldre 2014 

o Behandling av depression hos äldre 2014 

o Rehabilitering av stroke hos äldre 2014 

o Rehabilitering av höftfraktur hos äldre 2014 
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Omhändertagande av äldre som 
inkommer akut till sjukhus (1/3) 
• Stöd för att ett integrerat strukturerat omhändertagande 

av äldre leder till bättre funktionsförmåga (P-ADL) än vanlig 
vård. Lika bra avseende komplex funktionsförmåga (I-ADL) 
samt avseende dödlighet. Möjligheterna att bo kvar i eget 
hem förbättras. Minst lika bra avseende risk för 
återinskrivning. 

• Rådgivande strukturerat omhändertagande av äldre 
medför inte bättre resultat än vanlig vård.  

• Hälsoekonomiska frågeställningar:  
– Vad är kostnaden för integrerat strukturerat omhändertagande av 

äldre per patient? 

– Är den kostnadseffektiv? 
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Omhändertagande av äldre som 
inkommer akut till sjukhus (2/3) 

  Integrerat team Vanlig vård Skillnad 

Läkare 0,13 0,11 0,02 

Sjuksköterska 1,07 1,01 0,06 

Sjukgymnast 0,08 0,07 0,01 

Arbetsterapeut 0,08 0,02 0,06 

Dietist 0,01 0 0,01 

Totalt 1,37 1,21 0,16 

  Medianlön Total månadskostnad  

(inkl avgifter 45%) 

Extra kostnad för integrerat team (enligt 

skillnaden i tabellen ovan) 

  

Läkare 

  

60 100 

  

87 145 

  

1 743 

Sjuksköterska 27 300 39 585 2 375 

Sjukgymnast 26 300 38 135 381 

Arbetsterapeut 26 100 37 845 2 271 

Dietist 26 400 38 280 383 

Totalt     7 153 

Antal personal per vårdplats 

Skillnad i direkt kostnad per vårdplats 
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Omhändertagande av äldre som 
inkommer akut till sjukhus (3/3) 

• Givet enhet med 24 vårdplatser blir totala extra kostnaden 
cirka 172 000 per månad. Tillkommer kostnad för utbildning, 
ca 6 700 kr per månad  

• Om vårdtiden i medeltal är 4 till 5 dagar och beläggning på 
75% av 120 patienter blir extra kostnaden per patient cirka 
1 500 kronor 

• Besparingar kan förväntas om insatsen kan reducera antalet 
återinläggningar samt leda till att flera kan bo kvar hemma 

• Rimligt att anta att integrerat strukturerat omhändertagande 
av äldre är kostnadseffektivt i jämförelse med vanlig vård 
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Behandling av urininkontinens hos äldre 
och sköra äldre (1/3) 

• Urininkontinens påverkar livskvaliteten negativt och 
medför stora totala kostnader som på individnivå har 
skattats till mellan 6 900 och 10 800 kronor per år.  

• Med en beräkning om att ca 500 000 personer i Sverige 
har besvär ger det en kostnad på mellan 3,4 och 5,4 
miljarder kronor årligen omräknat till 2012 års prisnivå. 

• Frågeställning: Vad är kostnadseffektiviteten för olika 
behandlingsmetoder för urininkontinens hos äldre? 
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INTERVENTIONER 

  

  

  

  

Effektmått 

Bäckenbottenträning i 

kombination med 

fysisk träning 

  

antal patienter (studier) 

Strukturerad 

patientundervisning 

och stöd 

  

antal patienter (studier) 

Intravaginal 

slyngplastik 

  

  

antal patienter 

(studier) 

Läkemedel med 

antikolinerg effekt* 

  

 

antal patienter 

(studier) 

Duloxetin 

  

  

  

antal patienter 

(studier) 

Urinläckage Minskat läckage 

(m) 

261 (3RCT) 

Otillräckligt vetenskapligt 

underlag 

(mmm) 

49 (1RCT) 

Minskat läckage 

(subjektivt) (mm) 

58(1RCT) 

Minskat läckage 

(mm) 

2042 (6RCT) 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

(mmm) 

473 (2RCT) 

Livskvalitet Förbättrad 

symtomrelaterad 

livskvalitet (m) 

76 (1RCT) 

Otillräckligt vetenskapligt 

underlag (mmm) 

49 (1RCT) 

Förbättrad (mm) 

58(1RCT) 

Otillräckligt 

vetenskapligt 

underlag (000)  

523 (2RCT) 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

(mmm) 

486 (2RCT) 

  generell livskvalitet: 

ingen skillnad (mm) 

76 (1RCT) 

  

Komplikationer Inte angivet Inte relevant Ökad risk (mm) Ökad risk (mm) 

2108 (6RCT) 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

(mmm) 

264(1RCT) 

Kostnadseffektivitet 

av interventionen 

Studier saknas Studier saknas Studier saknas Studier saknas Studier saknas 

Behandling av urininkontinens hos äldre (2/3); 
Evidensgraderade resultat  
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Behandling av urininkontinens hos äldre 
och sköra äldre (3/3) 

• Påminnelse och hjälp till toalettbesök (sköra äldre): Om detta 
kräver extra personalresurser leder det troligen till en mycket hög 
kostnad per QALY 

• Bäckenbottenträning: Modellanalys finns med data för yngre 
patienter (Brunenberg 2006). Beräknat för kvinnor 75 år blir 
kostnaden per förhindrad inkontinensepisod cirka 50 öre. 
Antagligen kostnadseffektivt!  

• Läkemedel: TLV har skattat kostnaden per QALY till 574 000 kr för 
alla patienter (ej specifikt äldre), mer biverkningar hos äldre leder 
till högre ICER. Endast kostnadseffektiv om det går att identifiera de 
patienter som får effekt utan allvarliga biverkningar. 

• Slyngplastik: Analys av Andersson & Hagberg, 2012 (ej specifikt 
äldre). Sannolikt under 200 000 kr per QALY! 
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Generella erfarenheter och slutsatser 

• Få studier på populationen (äldre och äldre sköra) 

• Brist på studier → brist på evidens 

• Heterogen patientgrupp med komorbiditeter 

• Hälsoekonomiska metoder blir inte relevanta vid för 
stora osäkerheter 

• Fler bra studier behövs 
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Brist på studier 

• ”nyttan och riskerna med behandling av de äldsta och 
sköraste till stor del är höljda i mörker” 

• ”Det samlade vetenskapliga underlaget är lika skört 
som patienterna själva” 

• Åldersdiskriminering? 

• Risk för feltolkning, dvs att det inte finns effekt? 

• Ex: ingen screening för bröstcancer för äldre än 75  

Källa: Kjell Asplund & Nils-Eric Sahlin, 3 dec 2013. Så lite vet 
vi om vården av de äldsta”, Dagens Samhälle 
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Designproblem – heterogen patientgrupp med 
olika grad av komorbiditeter 

• Överföringsproblem 
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Hälsoekonomiska metoder vid osäkerhet 

• Lämpar sig väl vid osäkerheter 

• Dock svårt när studierna behandlar helt andra 
populationer 

• ”Garbage in garbage out” 
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Fler studier på verkliga populationer 
behövs 

• Studier som studerar verkliga patientgrupper behövs 

• Observationsstudier kan vara alternativ till RCT:er 
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KUNSKAPSCENTRUM FÖR 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
 
www.sbu.se 

Följ oss på Twitter: @SBU_se 

Harald Gyllensvärd & Thomas Davidson Mars 2014 

https://twitter.com/SBU_se

