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V ästra Götalandsregionen publicerade 2012 
 rapporten ”Kostnader sista levnadsåret – Betydelse 
för framtida vårdkostnader”1. Jag har inte kännedom 

om någon senare svensk studie med samma frågeställning. 
 Studiepopulationen bestod av 257 000 personer 65 år och äldre 
som konsumerat sjukvård under ett år mellan 2009-2010. 
 Varje enskild vårdkontakt eller vårdtillfälle matchades med 
uppgifter om avlidna upp till ett år senare. Ett metodologiskt 
problem var att man inte utgick från sjukvårdens faktiska kost-
nader, utan från en skattning av ersättningar till primärvård 
(PV) och sjukhusvård utifrån vad en ”normal patient” med visst 
DRG eller vad en genomsnittlig PV-patient förväntades kosta. 
Detta innebär en risk att kostnaderna underskattats. Inga kost-
nader för kommunal omsorg togs med i studien. 

Totalt avled 21 000 (8 procent) av de äldre personerna inom  
12 mån ader. Figur 1 visar att kostnaderna för dessa personer 
ökade kraftigt under de sista åtta levnadsveckorna och att 
kostnaderna nästan helt var kopplade till ökad sjukhusvård. 
Under sista levnadsveckan var medelkostnaden 12 000 kr per 
man och 9 500 kr per kvinna, dvs 20 procent lägre för kvinnor. 
Kostnaderna under hela det sista levnadsåret låg 30-50 procent 
högre än kostnaderna för de äldre personer som inte avled 
 under året. Detta innebär att de personer som avlider inom   
12 månader var betydligt mer vårdkrävande är de andra under 
hela det sista levnadsåret. 

Figur 2 visar att kostnaderna per person som avled inom  
12 månader minskade kraftigt med ökande ålder. I åldersgrup-
pen 65-69 år kostade en genomsnittlig man 350 000 kr per år 
jämfört med 100 000 kr per år för åldersgruppen 95-99 år, 
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medan kostnaderna för kvinnor var 310 000 kronor respektive 
70 000 kr, dvs 11 och 30 procent lägre jämfört med män. 

Författarna spekulerar att en möjlig orsak till könsskillna-
derna kan vara att kvinnor oftare än män saknar en partner 
och därför har mer kommunal omsorg, vilket skulle kunna 
minska behovet av inläggning på sjukhus.

Frågan är vilken betydelse de ökade kostnaderna under det 
sista levnadsåret, och särskilt de sista åtta levnadsveckorna, 
har för de totala sjukvårdskostnaderna? En multicenterstudie 
från 2017 avseende personer i åtta länder och en provins, visade 
att kostnaderna för det sista levnadsåret motsvarande 8-11 
procent och för de sista tre levnadsåren 16-25 procent av de 
samlade sjukvårdskostnaderna i respektive land2. 

Dessa typer av studier är viktiga för att planera de framtida 
sjukvårdskostnaderna, och borde kompletteras med studier om 
huruvida höga kostnader i livets slutskede är förenade med god 
vårdkvalitet.
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Kostnader för sjukvård  
under det sista levnadsåret

Figur 1. Genomsnittlig sjukvårdskostnad per vårdad avliden person  
65 år och äldre per vecka under ett år innan död, uppdelat på sjukhus-
och öppenvård

Figur 2. Genomsnittlig sjukvårdskostnad under det sista levnadsåret  
per avliden person som fått sjukvård (heldragen linje) respektive avliden 
person i befolkningen oavsett sjukvård (streckad linje) fördelat på 
åldersgrupp och kön.
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