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Medellivslängden ökar
Invånarna i Stockholms län blir stadigt allt äldre. 2017 var 
medellivslängden för kvinnor 84 år och för män 81 år (figur 
1). Skillnaden i medellivslängd mellan könen minskade un-
der perioden. Mellan 2000 och 2017 ökade den återstående 
medellivslängden vid födelsen med cirka två år för kvinnor 
och tre år för män (figur 1). Figur 2 visar att den därtill ökade 
i åldersgrupperna 20, 50 och 65 år under perioden.
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Figur 1. Medellivslängd vid födelse, Stockholms län, 
 män och kvinnor 2000–2017
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Figur 2. Återstående medellivslängd i olika åldersgrupper, 
 Stockholms län, män och kvinnor 2000–2017
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Dödsfall och dödsorsaker
2016 rapporterades 15 940 dödsfall i Stockholms län, varav 
de flesta, 83%, inträffade bland personer i åldersgruppen 
65 år och äldre. Mycket få dödsfall registrerades bland barn 

0–14 år under perioden. Redan i början av seklet år 2000 ut-
gjorde mortaliteten bland barn mindre än 1% av alla dödsfall 
och den förblev så låg under hela tiden fram till slutet av den 
studerade perioden. 

Ett minskat antal dödsfall noterades bland personer 
under 45 år 2017 jämfört med 2000, medan antalet ökade i 
åldersgrupperna 65–84 och 85+ (bild 5). Detta medförde en 
förskjutning av dödsfallen i befolkningen mot högre åldrar 
under perioden från 2000 till 2017.  

Figur 5. Andel av dödsfall i olika åldersgrupp, Stockholms län
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De flesta dödsfall orsakas av kroniska sjukdomar. 2016 var 
sjukdomar i cirkulationsorganen, till exempel ischemisk 
hjärtsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i Stockholms 
län (n=5076). Det följdes av tumörsjukdomar (n=4187) och 
sjukdomar i nervsystemet (n=1211). Dödsfall på grund av 
cirkulationsorganens sjukdomar minskade påtagligt under 

Hälsoutveckling
Invånarna i Stockholms län lever allt längre. Skillnaden i medellivslängd har  
minskat mellan könen. Den flesta dör av kroniska sjukdomar och den största  
sjukdomsbördan utgörs också av sådana långvariga sjukdomar. 
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perioden (figur 4), medan tumörer, psykiska sjukdomar och 
sjukdomar i nervsystem orsakade fler dödsfall 2017 än 2000.
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Figur 4. Dödsorsaksstatistik, antal döda, Stockholms län, 
 ålder: 0–85+, båda könen
Antal döda
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Sjukdomsbörda
Sjukdomsbörda mäts med DALY (Disability Adjusted Life 
Years, funktionsjusterade levnadsår) som anger summan 
av friska förväntade levnadsår som förloras på grund av 
sjukdom eller död. Den största sjukdomsbördan i Stock-
holms län orsakas av kroniska icke-smittsamma sjukdomar, 
följt av skador och infektioner (figur 6). Figur 6 använder ett 
internationellt etablerat sätt att illustrera sjukdomsbördan 
i en befolkning. Bördan mäts i förlorade år utan funktions-
nedsättning (med måttet DALY). Blå färg representerar 
icke-smittsamma sjukdomar, röd färg smittsamma sjukdo-
mar och grön färg alla typer av skador och trauman, inklusi-
ve förgiftningar. Texten i varje ruta anger en sjukdomsgrupp. 

Skillnaden i sjukdomsbörda mellan Stockholm och resten 
av landet är ganska liten. Skillnaderna som finns återspeglar 
i viss mån att stockholmarna är något yngre och i genom-
snitt har det något bättre socio-ekonomiskt än resten av 
svenskarna. Exempelvis orsakas 8% av sjukdomsbördan i 
Stockholms län av smärta i ländrygg och nacke jämfört med 
10% i övriga Sverige. Migrän och lungcancer finns med bland 
de tio vanligaste sjukdomarna i Stockholms län, men inte 
i övriga Sverige (tabell 1). Diabetes och kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL) är däremot inte lika förekommande i 
Stockholm som i övriga landet. 

Tabell 1. Rangordning av orsaker till sjukdomsbörda (ålders-
standardiserade DALY per 100 000) i Stockholms län och övriga 
Sverige 2015 

Stockholms 
län

DALY Procent1 Procent1 DALY Övriga Sverige

Smärta i länd- 
rygg och nacke 1362 8,9 10 1801 Smärta i länd- 

rygg och nacke

Ischemisk  
hjärtsjukdom 1139 6,8 7,4 1321 Ischemisk  

hjärtsjukdom

Depressiva 
sjukdomar 711 4,2 3,9 711 Depressiva  

sjukdomar

Hudsjukdomar 624 3,7 3,4 619 Hudsjukdomar

Sjukdomar i 
ögon och öron 570 3,7 3,3 599 Diabetes

Migrän 504 3,0 3,1 566 Sjukdomar i  
ögon och öron

Medfödda  
missbildningar 479 2,8 3,0 531 Självtillfogade 

skador

Cerebrovasku-
lära sjukdomar 445 2,7 2,9 514 Cerebrovasku-

lära sjukdomar

Lungcancer 418 2,5 2,4 435 KOL

Självtillfogade 
skador 399 2,4 2,2 394 Medfödda  

missbildningar

1Procent av den totala åldersstandardiserade sjukdomsbördan

Tagit från Agardh, E., Danielsson, A. K., Guban, P., Lager, A., Rabiee, R., & Allebeck, P. 
(2018). Hälsoutvecklingen i Stockholm bättre än i övriga landet-Jämförelse av hälsoläget 
utifrån globala sjukdomsbördeprojektet. Lakartidningen, 115.

Figur 6. Sjukdomsbörda (mätt i DALYs) i Stockholm 2016. Källa: IHME & CES, SLL

Figur 6.  
Sjukdoms- 
börda (mätt 
i DALYs) och 
uttryckt i  
olika sjuk-
domsgrupper 
för Stockholm 
2016.
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Faktabladet ingår i en utredning om förutsättningarna för hälso-  
och sjukvården i Region Stockholm 2030 och 2040, som ska utgöra 
utgångspunkt för val av strategier inför framtiden.


