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Förändrad beräkning av Hälsoräkenskaperna från 
och med mars 2016 
 
Hälsoräkenskaperna ger en detaljerad beskrivning av Sveriges hälso- och 
sjukvårdsutgifter. Beräkningarna följer de internationella riktlinjer som 
OECD, WHO och EU ställer, de är dessutom kompatibla med National-
räkenskaperna (NR). Med hjälp av uppgifter från bland annat kommunernas 
och landstingens räkenskapssammandrag kan hälso- och sjukvårdsutgifterna 
beräknas och redovisas på en mer detaljerad nivå jämfört med NR1. 
Statistiken som presenteras avser årsdata och har publicerats varje år sedan 
2008. 
 
Redan förra årets publicering från den 27 mars 2015 innehöll ett flertal 
förändringar. De byggde på anpassningar dels till NR:s uppdaterade 
beräkningar som bygger på EU-standarden ENS 2010, dels till 
Hälsoräkenskapernas egna då uppdaterade manual, SHA 2011. Mer om 
dessa anpassningar finns i dokumentet Förändring av Hälsoräkenskaperna – 
publicering 2015 som finns sparat under rubriken Fördjupad information på 
www.scb.se/nr0109. 
 
Också i den aktuella publiceringen den 30 mars 2016 har beräkningarna 
förändrats på några områden. Den största förändringen är att 
boendekostnaderna för personer boende i särskilt boende numer ingår. Dessa 
kostnader inkluderas för åren 2011-2014 och redovisas bland kostnaderna 
för hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning. Denna förändring innebär att kostnaderna för hälso- 
och sjukvården ökar med cirka 5-5,4 mdkr per år för åren 2011-2014 mätt i 
löpande priser. I tabell 1 nedan visas storleken på dessa kostnader per år 
samt de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna för respektive år 
 
Tabell 1. 
 2011 2012 2013 2014 
Boendekostnader för personer 
boende i särskilt boende, mnkr. 

4 955 5 067 5 273 5 390 

Totala löpande hälso- och 
sjukvårdutgifter, mnkr. 

390 485 403 051 418 514 438 130 

 
Nytt i och med denna publicering är också att ADL-kostnaderna (aktiviteter i 
dagliga livet) för ändamålet Hälso- och sjukvård inom omsorgen för äldre 
och för personer med funktionsnedsättning (HC.3) redovisas på en egen rad i 
tabell 1 HC & BNP som finns publicerad på www.scb.se/nr0109.  

1 SCB producerar årligen undersökningarna Kommunernas och Landstingens 
Räkenskapssammandrag. Undersökningarna bygger på bokslutsuppgifter och detaljerad 
verksamhetsstatistik. 
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För åren 2001-2010 saknas data för att kunna göra fullständiga beräkningar, 
därför motsvarar redovisade kostnader för dessa år enbart den medicinska 
delen. Redovisade data för HC.3 är alltså inte jämförbart för åren 2001-2014, 
endast åren 2011-2014 är jämförbara. 
 
Även modellen för statens hälso- och sjukvård inom kriminalvården har 
förändrats i och med denna publicering. Anledningen till denna revidering är 
att ytterligare data har blivit tillgänglig vilket har förbättrat beräkningen. 
Hälso- och sjukvården inom Kriminalvården redovisas på ändamålet övrig 
botande öppenvård (HC.1.3.9), finansiären staten (HF.1.1.1) samt 
producenten producenter i övriga branscher (HP.8). I tabell 2 nedan visas 
storleken på revideringen i miljoner kronor. 
 
Tabell 2. 
År Revidering, mnkr 
2013 136 
2012 119 
2011 127 
2010 121 
2009 119 
2008 102 
2007 105 
2006 106 
2005 109 
2004 110 
2003 73 
2002 30 
2001 -33 
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