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Forskargruppen Equity and health policy (hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa) studerar sociala skillnader och trender i hälsa, hälsorelaterad
livskvalitet, sjuklighet och dödlighet över tid, sjukvårdsutnyttjande och läkemedelsanvändning, sociala och ekonomiska konsekvenser av sjukdom samt
hälsopolitikens betydelse för vissa utsatta grupper. Målet är utveckling av
jämlikhetssträvande hälsopolitik. Studier görs i en tvärvetenskaplig grupp,
med både kvalitativ och kvantitativ metod.
Abstract: The Equity and health policy group does interdisciplinary studies
of social differentials and trends over time in health, health-related quality of
life, morbidity, mortality, health care utilisation, social and economic consequences of disease and the impact of policy on health in specific groups in
different contexts, using quantitative and qualitative methods. The aim is to
facilitate equity-oriented health policy making.

Gruppen förfogar över flera större
databaser, bl a över all offentligt finansierad sjuk- och hälsovårdskonsumtion för hela Stockholms läns
landstings (SLL) befolkning för tiden
1995-2007, länkat till data för hela
SLL:s befolkning med uppgifter om
socioekonomiska bakgrundsfaktorer,
som studeras med avseende på vård
på lika villkor, sociala konsekvenser
av sjukdom, sociala skillnader i dödlighet. Vidare används data från SCB:
s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) 1978-2005 samt data
från SLL:s Folkhälsoenkäter, länkade
till andra register. Dessutom analyse122

ras den historiska nedgången i barnadödlighet i Stockholm 1878-1925,
grundat på individdata om sociala
faktorer och dödlighet bland alla barn
på Södermalm under den perioden.
Flera medlemmar är verksamma vid
Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum (EpC) och har tillgång till nationella befolkningsbaserade register
om sociala bakgrundsfaktorer, sjukvårdskonsumtion, dödsorsaker, läkemedelskonsumtion mm.
Gruppen har representation från olika
områden, bl a epidemiologi, folkhälsovetenskap, hälsoekonomi, psykoSocialmedicinsk tidskrift 2/2009
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logi, socialmedicin, socialvetenskap,
sociologi, statistik. Sju av gruppens
medlemmar är disputerade, flera är
nära docentur. Sex gruppmedlemmar
är registrerade doktorander och fler
är på väg att registreras. En stor del
av arbetet finansieras av SLL, gruppen har också erhållit forskningsmedel i storleksordningen 6 mkr under
de senaste fem åren. Vissa projekt
finansieras eller har finansierats av
svenska forskningsråd (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Vetenskapsrådet och Riksbankens
jubileumsfond), andra inom ramen
för EU-samarbetsprojekt. Medlemmar i gruppen medverkar i flera internationella projekt och grupper.
Nedan ges exempel på projekt som
drivs av gruppmedlemmar, eller där
gruppmedlemmar medverkar. Vidare
medverkar flera medlemmar i undervisning inom läkarutbildningen samt
den folkhälsovetenskapliga utbildningen vid Karolinska institutet.

Betydelsen av socialpolitik
och hälsopolitik för hälsan
bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper

Flera medlemmar i gruppen medverkar i kartläggnings- och analysarbete
av hälsa och livsvillkor bland socialt
och ekonomiskt utsatta grupper. Den
största delen gäller arbete i SLL, i Sverige som helhet men vissa medverkar
även i internationella samarbetsprojekt, bl a med England och vissa andra länder. I ett samarbetsprojekt med
University of Liverpool studeras sociala konsekvenser av sjukdom i fem
länder (Storbritannien, Sverige, KaSocialmedicinsk tidskrift 2/2009

nada, Norge, Danmark).
Andra projekt är mer specifika doktorandprojekt. En doktorand studerar
hälsa och livsvillkor bland ensamstående mödrar i Sverige och andra
välfärdsstater; en annan doktorand
studerar fattigdom och hälsa i Sverige
och England, med kvalitativ metod;
en tredje doktorand studerar betydelsen av jämställdhet för könsskillnader
i sjukskrivning och dödlighet i Sverige
och övriga OECD-länder, en fjärde
sambandet mellan psykisk ohälsa och
arbetslöshet hos invandrare. I övrigt
analyseras enkät- och intervjudata
samt registerdata om sjukvårdskonsumtion, allt i relation till samhällsförändringar av relevans för socialt
och ekonomiskt utsatta grupper.
Medlemmar anställda vid EpC studerar också hälsa och livsvillkor bland
vissa utsatta grupper, med speciellt
fokus på barn och ungdomar, sociala
skillnader i risken för psykisk sjukdom,
betydelsen av sociala bakgrundsfaktorer och exponering för allvarliga livshändelser för risken för suicid samt att
vårdas för psykisk sjukdom.

Behovsbaserad resursfördelning i sjukvården, vård
på lika villkor

SLL har under flera år använt en modell för behovsbaserad resursfördelning i sjukvården, baserad på geografisk omfördelning av köpkraft utifrån
befolkningens sammansättning i olika områden. Verksamheten engagerar flera personer i gruppen. Utifrån
analyser av sociala och demografiska
123
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bakgrundsfaktorers betydelse för
vårdkonsumtion görs en modell för
att predicera vårdkostnader för individer med vissa bakgrundskarakteristika. Denna modell tillämpas inte för
närvarande för fördelning av resurser,
men används för uppföljning av resursanvändning. Vidare görs studier
av sociala skillnader i vårdutnyttjande
inom SLL. En del av projektet har finansiering från Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
och görs i samarbete med hälsoekonomer. Vid EpC bedriver gruppmedlemmar studier av sociala och regionala skillnader i läkemedelsanvändning,
undvikbara vårdtillfällen mm. Uppföljningar har gjorts av läkemedelsanvändning efter specifika diagnoser,
såsom hjärtinfarkt, stroke, KOL,
hjärtsvikt och schizofreni. Ett särskilt
fokus finns på kvalitet och jämlikhet i
äldres läkemedelsbehandling.

Studier av hälsorelaterad
livskvalitet mätt med EQ5D

Två medlemmar studerar hälsorelaterad livskvalitet mätt med instrumentet EQ-5D bland vuxna personer i
befolkningsurval, samt bland utsatta
grupper, i SLL, i Sverige som helhet
samt i samarbetsprojekt med Nanjing
Medical University kring en studie i
Kina. Detta gäller bl a en landsomfattande studie av sociala skillnader
i hälsorelaterad livskvalitet i Kina.
Vidare medverkar medlemmarna i
svenskt och internationellt utvecklingsarbete av en barnvänlig version
av instrumentet. Dessutom görs metodutvecklingsarbete för beräkning av
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kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs).
De två medlemmarna medverkar i ett
nationellt nätverk för användning av
EQ-5D samt i en internationell multidisciplinär forskargrupp (EuroQol
Group).

Studier av den historiska
nedgången av barnadödlighet i Stockholm

I samarbete med historiker, demograf
och barnläkare har analyser gjorts av
den historiska nedgången av barnadödlighet i Stockholm 1878-1925, med
avseende på orsaksspecifik och åldersspecifik dödlighet, sociala skillnader i
dödlighet, trångboddhet. Arbetet har
syftat till att belysa vilka faktorer som
bidrog till minskad barnadödlighet
och vilka politiska processer som underlättade nedgången av dödlighet.
Ett annat syfte har varit att genom
den ökade förståelsen av utvecklingen
i Stockholm dra lärdomar för att bidra
till kunskap om vad som kan minska
dödlighet i länder som idag är fattiga.
Exempel på gruppmedlemmarnas publikationer ges i referenslistan.
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