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* Före 2008 års revision var översättningarna av hälsomodulens frågor inte optimala (Se Eurostat-EU Task Force on Health 
Expectancies common statement about the SILC data quality). Denna revision är nu under utvärdering. 

Vad är förväntad livslängd med 

hälsa?  

eräkning av förväntad livslängd med hälsa är ett 
sätt att ta reda på den ökade livslängden medför 

fler år med god hälsa (enligt scenariot: sammanpressad 
sjuklighet) eller fler år med nedsatt hälsa (scenariot: 
utvidgad sjuklighet). Förväntad livslängd med hälsa 
delar således upp den förväntade livslängden i år med 
olika hälsotillstånd från full hälsa till svår ohälsa. Man 
tillför därmed en hälsodimension till den förväntade 
livslängden. 
 

Hur mäts effekten av ökad 

livslängd? 

odellen nedan illustrerar hur livslängden i en 
befolkning fördelar sig på olika hälsonivåer (WHO, 
1984). Den visar förväntad livslängd uttryckt som hur 

stor andel av en hypotetisk grupp nyfödda, som fortfarande 
lever efter olika antal år (s.k. livslängdstabell). Förväntad 
livslängd är området under kurvan för ”dödlighet”, medan 
områdena under kurvorna för ”funktionshinder” respektive 
”kronisk sjukdom” är förväntad livslängd utan 
funktionshinder respektive utan kronisk sjukdom.  

 

Livslängd på olika hälsonivåer för kvinnor i 

USA (WHO, 1984)  

Förväntad livslängd med hälsa kan i princip beräknas utifrån 
alla typer av hälsomått. Tre hälsomått som ofta används är 
(1) självskattad hälsa, (2) beroende av hjälp med ”aktiviteter 
för dagligt liv” (ADL) och (3) förekomst av kronisk sjukdom. 

Hur beräknar man förväntad 

livslängd med hälsa? 

eräkningen av förväntad livslängd med hälsa är 
oberoende av befolkningens storlek och åldersstruktur. 
Måttet kan därför enkelt användas för att jämföra olika 

undergrupper i befolkningen med varandra, exempelvis 
kvinnor med män och socioekonomiska skillnader, men även 
för att studera hälsoskillnader mellan länderna i EU (Robine 
m.fl., 2003). 
Förväntad livslängd med hälsa beräknas vanligen med 

Sullivanmetoden (Sullivan, 1971). För att göra tillförlitliga 
jämförelser måste de bakomliggande hälsomåtten vara 
helt jämförbara. 

uropeiska Unionen har beslutat att lägga in några mått 
på livslängd med hälsa bland EU:s hälsoindikatorer 

(ECHI). I syfte att förbättra jämförbarheten mellan Europas 
länder har en hälsomodul (MHEM, The Minimum European 
Health Module) införts i SILC-undersökningen (Statistics on 
Income and Living Conditions). Denna innehåller frågor 
avseende självskattad hälsa, funktionshinder 
(aktivitetsbegränsning) och kronisk sjukdom*. År 2004 
utvaldes förväntad livslängd utan långvarig 
aktivitetsbegränsning, baserad på frågan om 
funktionsnedsättning (GALI), till en av de strukturella 
indikatorerna för bedömning av EU:s strategiska mål 
(Lissabonstrategin) under namnet ”Levnadsår med hälsa” 
(Healthy Life Years, HLY). 

 
Ytterligare uppgifter om MEHM, de europeiska 
undersökningarna samt beräkning och tolkning av 
förväntad livslängd med hälsa finns på www.eurohex.eu. 

 

Vad innehåller rapporten? 

en här rapporten är en ”landrapport” framställd inom 
ramen för ett europeiskt samarbete ”Joint Action 
European Health and Life Expectancy Information 

System” (EHLEIS) och ingår i en serie landrapporter. I varje 
landrapport presenteras information om: 

 Förväntad livslängd (LE) och levnadsår med hälsa (HLY) vid 
65 års ålder. Mellan 2004 och 2010, baseras HLY-
beräkningen på en fråga om långvarig begränsning i 
aktiviteter (GALI, Global Activity Limitation Indicator) 
hämtad från SILC undersökningen. Frågans formulering 
reviderades 2008. I de fall det finns tidigare HLY-
beräkningar, från 1995-2001, presenteras även dessa. HLY 
är då baserad på funktionshinderfrågan i 
hushållsundersökningen European Community Household 
Panel (ECHP) utom i Sverige, där uppgiften om 
funktionshinder är hämtad från ULF-undersökningen; 

 Livslängd med hälsa utifrån två ytterligare aspekter av hälsa 
(kronisk sjukdom och självskattad hälsa) baserat på SILC 
undersökningen 2010; 

 Medelvärdet, lägsta och högsta värde för levnadsår med 
hälsa efter 65 års ålder i den Europeiska Unionen (EU27). 
Beräkningen görs för tre hälsomått (1) självskattad hälsa, 
(2) beroende av hjälp med ”aktiviteter för dagligt liv” (ADL) 
och (3) förekomst av kronisk sjukdom. 
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Förväntad livslängd (LE) och levnadsår med hälsa (HLY) vid 65 års ålder i Sverige och Europeiska 

unionen (EU15 och EU25) baserade på ECHP/ULF (1995-2001) och SILC (2004-2010) 
 

Sverige 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LE 19,9 19,9 20,1 20,2 20,0 20,2 20,2 - - 20,7 20,7 20,9 20,8 20,9 21,2 21,2

HLY - - 8,0 8,7 8,5 8,3 9,2 - - - - 14,2 13,9 14,0 14,7 15,5

% H LY/ LE - - 40% 43% 42% 41% 46% - - - - 68% 67% 67% 69% 73%
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Sverige 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

LE 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 16,7 16,9 - - 17,5 17,4 17,7 17,9 18,0 18,2 18,3

HLY - - 8,2 8,6 8,1 8,7 8,5 - - - - 13,0 13,0 13,1 13,6 14,1

% HLY/LE - - 50% 52% 49% 52% 51% - - - - 73% 73% 73% 75% 77%
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Nyckeldata: 

Förväntad livslängd vid 65 års ålder (LE65) har i Sverige ökat med 1,0 år för kvinnor och 1,6 år för män under 
perioden 2000—2010. LE65 var år 2010 21,2 för kvinnor vilket är lägre EU25-genomsnittet som är 21,3.  Bland 
män var LE65 18,3 vilket är högre än EU25-genomsnittet som är 17,8. Under perioden 1995 och 2001 var LE65 
för bägge könen över genomsnittet för EU15.  

I Sverige är beräkningen av levnadsår med hälsa 1995 -2001 partiell, eftersom den är framtagen på basis av data 
från ULF-undersökningen, som under dessa år endast omfattade vuxna i åldersgruppen 16-84 år. Dessa värden 
är därmed inte jämförbara med uppgifterna levnadsår med hälsa för de länder, där beräkningarna är baserade 
på ECHP-undersökningen.  

De nya HLY-serierna inleddes år 2005 med data från SILC. I Sverige år 2010 är HLY från 65 års ålder, 15,5 år för 
kvinnor och 14,1 år för män, vilket är 6,5 år respektive 5,4 år över EU25-genomsnittet. Det innebär att svenska 
kvinnor och män kan vid 65 års ålder förvänta sig att leva 73 % resp. 77 % av sitt återstående liv utan 
självrapporterade långvariga aktivitetsbegränsningar. HLY-trenderna bör tolkas med försiktighet på grund av 
vissa ändringar av frågans formulering  år 2008.  
 

 



Förväntad livslängd vid 65 års ålder samt livslängd med hälsa, dvs. utan aktivitetsbegränsningar 

(HLY), kronisk sjuklighet eller självskattad hälsa. Hälsodata från SILC undersökningen 2010, 

Sverige.
 
 
Förväntad livslängd vid 65 års ålder och 

förväntade år 

 utan aktivitetsbegränsning 
med aktivitetsbegränsning i någon 
mån 

 med aktivitetsbegränsning i hög grad 
 

 

Förväntad livslängd vid 65 års ålder och 

förväntade år 

 utan kronisk sjukdom 
 med kronisk sjukdom 
 
 
 
Förväntad livslängd vid 65 års ålder och 

förväntade år 

med mycket god eller god självskattad 
hälsa 

 med någorlunda god självskattad hälsa 
med dålig eller mycket dålig 
självskattad hälsa 

 

 

Nyckeldata: 

År 2010 var LE vid 65 års ålder i Sverige 21,2 år för kvinnor och 18,3 år för män. 

Baserat på SILC 2010, levde kvinnor från 65 års ålder 15,5 år 73% av sitt återstående liv utan aktivitets-
begränsning (Levnadsår med hälsa (HLY)), 3,0 år (14 %) med aktivitetsbegränsning i någon mån och 2,7 år (13 %) 
med aktivitetsbegränsning i hög grad.* 

Män levde från 65 års ålder 14,1 år (77% av sitt återstående liv) utan aktivitetsbegränsning jämfört med 2,3 år 
(13%) med aktivitetsbegränsning i någon mån och 1,9 år (10%) med aktivitetsbegränsning i hög grad*. 

Fastän kvinnorna hade fler återstående levnadsår med god hälsa än män, är andelen år med ohälsa något större.  

Resultaten bör tolkas med viss försiktighet eftersom antalet undersökta personer varierar mellan länderna från 
1300 personer i Danmark till 10 126 i Italien. Urvalet i Sverige år 2010 var 945 kvinnor och 813 män i 
åldersgruppen 65+.  

* Summan stämmer inte exakt med total livslängd (LE) på grund av att siffrorna avrundats 
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Förväntad livslängd med hälsa vid 65 års ålder år 2010  baserat på aktivitetsnedsättning, 

kronisk sjukdom och självskattad hälsa (Hälsodata från SILC)  

Kvinnor                                                                                                         

EU27 8,8 7,2 5,0 7,6 13,5 7,1 8,8 5,2

(min-max) (2,8-15,5) (3,0-9,4) (2,0-7,3) (3,1-12,1) (8,0-17,7) (1,0-13,3) (6,2-12,6) (1,6-11,7)

Män                                                                                                         

EU27 8,6 5,6 3,4 6,7 10,8 6,8 7,1 3,6

(min-max) (3,3-14,1) (2,3-7,0) (1,4-4,4) (3,4-11,0) (5,8-13,5) (1,1-11,7) (5,1-11,1) (1,1-6,2)

Mycket bra 

eller bra

Varken bra 

eller dålig

Dålig eller 

mycket dålig

Förväntad livslängd med hälsa vid 65 års ålder 

Aktivitetsnedsättning Kronisk sjukdom Självskattad hälsa

             Utan Måttlig Svår Utan Med

 
 

Nyckeldata: 

 

År 2010, var LE vid 65 års ålder för kvinnor 21,1 år i genomsnitt för EU-27, och variationen mellan länderna 
sträcker sig från 17,0 till 23,4 år. Motsvarande för män var 17,5 år i genomsnitt med en variation från 13,2 till 
18,9 år.  

För kvinnor i EU-27 är, enligt SILC undersökningen 2010, antalet återstående år vid 65 års ålder utan 
aktivitetsnedsättning (HLY) 8,8 år (2,8-15,5), med måttlig aktivitetsnedsättning 7,2 (3,0-9,4) och svår 
aktivitetsnedsättning 5,0 (2,0-7,3).*  

För män i EU-27 är antalet återstående år utan aktivitetsnedsättning (HLY) 8,6 år (3,3-14,1), med måttlig 
aktivitetsnedsättning 5,6 (2,3-7,0) och svår aktivitetsnedsättning 3,4 (1,4-4,4).* 

När det gäller könsskillnader beträffande ”friska år”: Antalet återstående år utan aktivitetsnedsättning (HLY) 
vid 65 års ålder är i stort sätt densamma för kvinnor som för män, men dessa år utgör en större andel av mäns 
återstående livslängd, 49%  mot 42% för kvinnor. År med självskattad mycket god eller god hälsa var något 
större bland kvinnor i EU-27 än män. År utan kronisk sjukdom var högre bland kvinnor (+0,9). 

När det gäller ”sjuka år” är dessa fler bland kvinnor.  Andelen sjuka år av den återstående livslängden är också 
högre och det är framförallt år med svåra besvär som är vanligare bland kvinnor. 

 

*Pga avrundning blir inte summan alltid lika med livslängden 

 

Om Joint Action: EHLEIS 

Projekten Joint Action: EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System) och EurOhex (www.eurohex.eu) 

finansieras gemensamt av 11 medlemsstater, Europeiska kommissionen, DG SANCO och två franska institutioner: the Ministry of 

Health and the National Solidarity Fund for Autonomy (CNSA). Projektet är ett samarbete mellan Belgien (Scientific Institute of 

Public Health - ISP-WIV), Republiken Tjeckien (Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic - UZIS CR), 

Danmark (Danish National Board of Health - SST; Economic Council of the Labour Movement - AE ; University of Southern Denmark 

- IPH; University of Copenhagen ), Frankrike (National Institute of Health and Medical Research - INSERM; National Institute of 

Demography - INED; Regional Oncology Research Centre - CRLC; University of Montpellier - UM2), Tyskland (Robert Koch Institute - 

RKI ; Rostock Center for Demographic Change - UROS), Grekland (Hellenic Statistical Authority - HSA), Italien (University La Sapienza 

- DSSEAD), Nederländerna (Erasmus Medical center - EMC; National Institute for Public Health and the Environment - RIVM ; 

Statistical Office - CBS), Sverige (Socialstyrelsen - SoS/NBHW) och Storbritannien (Office for National Statistics - ONS; Newcastle 

University - UNEW). Joint Action:EHLEIS och EurOhex, har som målsättning att vara ett centrum för samordnad analys, tolkning och 

spridning av information om förväntad livslängd och förväntad livslängd med hälsa  hos befolkningen i de europeiska ländern a och 

på detta sätt tillföra en kvalitetsdimension till den kvantitativa livslängdsberäkningen. Ytterliggare information om Joint Action: 

EHLEIS finns på webbplatserna: www.eurohex.eu and www.healthy-life-years.eu. 


