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Statistik om sjukdomar behandlade 
i slutenvård 2017 

Under 2017 ägde ungefär 1 440 000 inskrivningar rum på svenska sjukhus, 
en minskning på runt 56 000 sedan 2016. Detta motsvarande cirka 860 000 
patienter som skrevs in.  Den vanligaste anledningen till inskrivning på 
sjukhus var hjärt- och kärlsjukdomar, för både män och kvinnor.  

 

Likartat diagnosmönster men olika 
förekomst mellan könen 
De diagnoser som patienter slutenvårdats för kan grovt delas in i tre grupper: 
sjukdomar (cirka 1 157 000 vårdtillfällen), skador och förgiftningar (cirka 
143 000 vårdtillfällen) och graviditet och förlossningar (motsvarar cirka 
139 000). I gruppen sjukdomar stod männen för 51 procent av vårdtillfällena och 
kvinnorna för 49 procent. Statistiken i detta faktablad behandlar bara vårdtill-
fällen där patienten vårdats för en sjukdom. 

Hjärt-och kärlsjukdomar vanligaste diagnoserna 
De vanligaste diagnoserna, för båda könen, under 2017 var hjärt-och kärlsjukdo-
mar, även om ett betydligt fler män än kvinnor skrevs in med dessa diagnoser. 
Antalet kvinnor som slutenvårdades för detta under 2017 var ungefär 56 700 me-
dan motsvarande siffra för män var knappt 75 100.  

För kvinnor dominerade annars inskrivningar till följd av olika symptom, ex-
empelvis bröst- och buksmärtor, som 56 400 kvinnor vårdades för under 2017. 
Under 2016 var detta den vanligaste diagnosgruppen bland kvinnor. Andra stora 
diagnosgrupper var matsmältningsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdo-
mar, andningsorganens sjukdomar och tumörer med ungefär 40 000 till 50 000 
kvinnliga patienter i varje grupp. Dessa grupper var också de vanligaste 2016. 

 

Vad är slutenvård? 
Med slutenvård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars till-
stånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hem-
sjukvård. Detta innebär att patienten skrivs in på sjukhus och att en vård-
plats ställs till patients förfogande. Detta kallas för att vårdtillfälle i 
slutenvård. I denna statistik räknas de vårdtillfällen som avslutats under 
året och där patienten skrivits ut. 
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Utöver hjärt-och kärlsjukdomar var även symptom den vanligaste diagnosgrup-
pen bland inlagda män under 2017, ungefär 54 000 slutenvårdades för detta un-
der året. Efter det var matsmältningsorganens sjukdomar, andningsorganens 
sjukdomar, tumörer, psykiska sjukdomar och rörelseorganens sjukdomar de van-
ligaste med mellan 30 000 och 45 000 patienter i varje diagnosgrupp. 

 

 

Fler kvinnor vårdades för sjukdomar i rörelseorganen 
De vanligaste grupperna är således relativt lika mellan män och kvinnor även om 
antalet patienter i de olika grupperna kan skilja betydligt. Exempelvis vårdades 
ungefär 10 000 fler kvinnor för rörelseorganens sjukdomar, som exempelvis 
ryggvärk, under 2017. Bland männen hade också ungefär lika många patienter 
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Figur 1. Största diagnoskapitlen* för kvinnor 1988–2017

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen *Kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD10-SE.
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Figur 2. Största diagnoskapitlen* för män 1988–2017

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen *Kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD10-SE.
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psykiska sjukdomar (30 000) som sjukdomar i rörelseorganen. Över lag sluten-
vårdades fler män än kvinnor för psykiatriska diagnoser, ungefär 9 % fler. 

Kvinnor vårdas främst för förmaksflimmer 
och män för akut hjärtinfarkt 
De vanligaste diagnoskategorierna, med avseende på antal patienter 2017, bland 
hjärt- och kärlsjukdomar var hjärtsvikt, tätt följt av förmaksflimmer, ett ombytt 
förhållande jämfört med 2016. Vanligaste diagnosen inom denna kategori skiljer 
dock mellan könen, kvinnor hade främst förmaksflimmer medan män främst vår-
dades för akut hjärtinfarkt. Dock var det ändå fler män som vårdades för för-
maksflimmer, ungefär 11 000 jämfört med 10 000 bland kvinnor.  

Kvinnor som vårdades för symptom vårdades främst för smärtor från buk och 
bäcken medan männen främst hade smärtor i luftstrupe och bröstkorg, detta är 
samma mönster som syntes under 2016.  Bland patienter inskrivna för sjukdomar 
i matsmältningsorganen var gallstenssjukdom vanligast för kvinnor och akut 
blindtarmsinflammation för män, även det samma som året innan. Inom and-
ningsorganens sjukdomar var lunginflammation den främsta anledningen till in-
skrivning i slutenvård, medan det inom rörelseorganens sjukdomar var vanligast 
med höftledsartros följt av knäartros. Inom artroskategorierna fanns 35 procent 
fler kvinnliga än manliga patienter. Bland patienter inskrivna för tumörsjukdo-
mar var bröstcancer den vanligaste diagnosen bland kvinnor och prostatacancer 
bland män.  

För psykiska sjukdomar var psykiska störningar orsakade av alkohol den 
största diagnoskategorin med drygt 8 700 manliga patienter och knappt 4 000 
kvinnliga patienter. Bland kvinnor var dock ångestsyndrom vanligast med något 
fler patienter.  

Äldre samt de allra yngsta vårdas oftast 
Slutenvård förekommer i olika utsträckning beroende på ålder. När slutenvård 
vid förlossning exkluderas så är det är framförallt de äldsta åldersgrupperna som 
vårdas och därefter den allra yngsta åldersgruppen. Efter åldersintervallet 0–4 år 
minskar antalet vårdtillfällen per invånare. Patienterna i åldersgrupperna 5–9 år 
och 10–14 år hade ungefär lika många vårdtillfällen per invånare 2017, därefter 
ökade antalet konstant med ökad ålder. För åldersgrupperna 0–4 och 5–9 år var 
det fler vårdtillfällen hos pojkar än flickor. För åldersintervallen 15–19 till och 
med 45–49 år var det istället fler vårdtillfällen per invånare hos kvinnor än män. 
Från och med åldersintervallet 50–54 år och äldre var det återigen fler relativa 
vårdtillfällen hos män i varje åldersintervall. 
 

http://icd.internetmedicin.se/diagnos/I20-I25-Ischemiska-hjartsjukdomar-sjukdomar-orsakade.html
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Kontakt 
Clara Larsson 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: patientregistret@socialstyrelsen.se 
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Figur 3. Åldersfördelning antal sjukdomsvårdtillfällen* 
per 1 000 invånare i befolkningen 2017

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen *Kapitel 1–14 samt 16–18 i ICD10-SE.

Antal per 1 000 bef.

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-10 
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard 
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