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Abstrakt 

Statens folkhälsoinstitut har nyligen uppskattat att de samhällsekonomiska kostnaderna 

för ohälsan i Sverige uppgår till minst 120 miljarder kronor per år. Ohälsosamma 

levnadsvanor i form av tobaks- och alkoholbruk, fysisk inaktivitet och ohälsosamma 

matvanor kostar samhället över 55 miljarder kronor varje år.                                                     

Syftet med den här studien var att se vilka effekter på hälso‐ och sjukvårdens kostnader 

som kan förväntas om fyra olika levnadsvanor/riskfaktorer förbättras med en procent i 

Jämtlands län.                                                                                                           
Metoden som har använts baserar sig på en modell som kallas Riskfaktorer, hälsa och 

samhällskostnader (RHS)-modellen, samt den epidemiologiska metoden impact fraction, som 

RHS- modellen i sin tur bygger på. Resultatet visade att Jämtlands läns landsting kan göra 

besparingar på mellan fem och åtta miljoner kronor om riskfaktorerna minskas med en 

procent.                                                                                                                  

Slutsatser: det finns många begränsningar i RHS-modellen, men den kan ändå användas 

som ett verktyg för att göra skattningar om möjliga ekonomiska besparingar ifall 

satsningar på insatser för mera hälsosamma levnadsvanor genomförs, samt som 

underlag för att diskutera potentialen i förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården 

i Sverige.  

Nyckelord 
RHS-modellen, relativ risk, fetma, fysisk inaktivitet, rökning, alkohol, riskfaktorer. 

 

Abstract 

The National Institute of Public Health has recently estimated that the socioeconomic 

cost of ill health in Sweden is amounting to at least 120 billion crowns per year. 

Unhealthy lifestyle habits in the form of tobacco and alcohol use, physical inactivity 

and unhealthy eating habits are costing society over 55 billion each year.                            

The purpose of this study was to find out what effects can be expected on health care 

costs if four different lifestyles/risk factors would be improved by one percent in the 

county of Jämtland. The method used, is based on a model called the Risk factors, 

health and societal costs (RHS)-model and the epidemiological method impact fraction, 

which the RHS-model is built on. The result showed that the Jämtland county council 

can make savings of between five and eight million Swedish crowns, if the risk factors 

are decreased by one percent.                                                                                                                

Conclusions: there are many limitations in the RHS-model, but it can still be used as a 

tool to estimate the possible financial savings, if investment in efforts to more healthy 

behavior is implemented, and as a basis for discussing the potential of prevention in 

health care in Sweden. 

Keywords 

The RHS-model, relative risk, obesity, physical inactivity, smoking, alcohol, risk 

factors. 
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Bakgrund 

Det finns en mängd olika sociala determinanter på vilka olika insatser kan baseras för 

att främja hälsa och förhindra sjukdom. Bambra, Gibson, Sowden, Wright, och 

Whitehead (2010) har i sin rapport beskrivit en modell över dessa determinanter. Där 

nämner de generella socioekonomiska-, kulturella-, miljö-, arbets- och 

levnadsförhållanden, vidare nämns sociala och samhälleliga nätverk, samt individuella 

livsstilsfaktorer. Slutligen tar de även upp faktorer som ålder, kön och andra medfödda 

faktorer.  

 

I ett folkhälsoperspektiv är de faktorer som går att påverka mest intressanta. Till dessa 

hör strukturella faktorer som beror på samhällets organisation och som kan påverkas 

genom kollektiva beslut (t.ex. inkomstfördelning och bostadsplanering). Andra 

påverkbara determinanter kan hänföras till levnadsvanor, som kost, motion, rökning och 

alkoholkonsumtion. De bestäms dock indirekt av människors ekonomiska förhållanden, 

sociala förutsättningar och kulturella traditioner (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Det är 

lätt att säga att det är upp till individen att ändra sitt beteende, men problemet är inte 

endast grundat i människors livsstilsval utan det kan även bero på att det exempelvis 

inte finns hälsosam mat som alla har råd med. Hälsofrämjande åtgärder är ofta inriktade 

på att förändra beteendet hos individer istället för att skapa fysiska, sociala och 

ekonomiska miljöer som stödjer ett hälsosamt beteende (Baum, Bégin, Houweling, & 

Taylor, 2009).   

 

Det finns således en mängd faktorer som påverkar vår hälsa. Oavsett skillnader i 

strukturella faktorer blir individens val av levnadsvanor av avgörande betydelse för 

hälsan och risken att drabbas av en lång rad sjukdomar. Den här studien har fokus på 

individuella livsstilsfaktorer.  

 

Levnadsvanor och kostnadseffektivitet 

Enligt World Health Organization,(WHO), (2011) anses sundare levnadsvanor kunna 

förebygga 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar och 30 procent av cancersjukdomar, 

samt förhindra eller försena insjuknande i diabetes typ 2. Personer med hälsosamma 

levnadsvanor lever dessutom i genomsnitt fjorton år längre än dem som har 

ohälsosamma levnadsvanor.   
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Hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans med de övriga kroniska, icke-smittsamma 

sjukdomarna diabetes, lungsjukdom, njursjukdom, cancer och leversjukdom står för 

sjukdomar som förorsakar ca 85 procent av alla dödsfall i WHO:s europeiska region. 

Man vet att fyra livsstilsrelaterade faktorer – tobaksbruk, ohälsosamma matvanor, brist 

på fysisk aktivitet och överkonsumtion av alkohol – ligger bakom den största delen av 

dessa sjukdomar. INTERHEART-studien, som jämförde 15 152 patienter med en första 

hjärtinfarkt med 14 820 friska kontrollpersoner fria från infarkt, visade att 90 procent av 

alla hjärtinfarktinsjuknanden är direkt relaterade till modifierbara riskfaktorer, 

exempelvis rökning, diabetes, förhöjt blodtryck och bukfetma. Levnadsvanor som 

minskade risken var hög frukt- och grönsakskonsumtion, fysisk aktivitet och ett modest 

alkoholintag (Rydén, Andersen, Gyberg, & Mellbin, 2012).  

Enligt studien the Global Burden of Disease study 2010 är de fem vanligaste 

riskfaktorerna högt blodtryck, tobaksrökning, alkoholmissbruk, luftföroreningar från 

fasta bränslen och en frukt och grönsaksfattig diet (Horton, 2012). De fem vanligaste 

orsakerna till globala disability adjusted life years (DALY) är ischemisk hjärtsjukdom, 

nedre luftvägsinfektioner, stroke, diarré och HIV (Watts & Cairncross, 2012; Horton, 

2012).  

Det finns ett flertal studier i Sverige och internationellt som påvisar att en förändring i 

levnadsvanor är kostnadseffektiva. I Norsjö gjordes en studie som visade att en 

förbättrad diet för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar även var kostnadseffektiv 

(Lindholm, Rosén, Weinehall, & Asplund, 1996). 

I Björknäs har man genomfört ett livsstilsförändrande program för bättre kost och ökad 

fysisk aktivitet och visat att såväl en rad riskfaktorer som vårdutnyttjandet minskar 

(Österlind, Eriksson, Östenson, & Eliasson, 2010). 

I Australien har några forskare använt sig av en simulationsmodell för att mäta en 

realistisk minskning av riskfaktorer. Sjukdomar och dödsfall som kan undvikas, DALYs 

samt hälsosektorns kostnader har beräknats. De har fokuserat på följande sex 

riskfaktorer; tobaksrökning, otillräckligt intag av frukt och grönt, högrisk 

alkoholkonsumtion, högt BMI, fysisk inaktivitet och partnervåld. Resultatet av deras 

beräkningar visar att runt 9 miljoner AUD (ca 63,3 miljoner SEK) skulle ha sparats om 

riskfaktorerna helt hade eliminerats (Cadilhac, o.a., 2011). 
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Samhälleliga kostnader för ohälsa 

Statens folkhälsoinstitut har nyligen uppskattat att de samhällsekonomiska kostnaderna 

för ohälsan i Sverige uppgår till minst 120 miljarder kronor per år. En betydande del av 

dessa kostnader kan minskas genom politiska beslut om hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder. Ohälsosamma levnadsvanor i form av tobaks- och 

alkoholbruk, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor kostar samhället över 55 

miljarder kronor varje år (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har efter en minskning under 1990-talet ökat i 

samtliga OECD-länder. Andelen av bruttonationalprodukten har ökat kontinuerligt 

sedan 70-talet, då den var cirka 6 procent, och nu uppgår till ungefär 9,4 procent 

(Socialstyrelsen, 2011a).  

Samhällsekonomiska kostnader för ohälsa delas vanligtvis in i direkta och indirekta 

kostnader. Direkta kostnader avser resurser som används i hälso- och sjukvården, men 

som skulle ha kunnat användas till produktion av andra varor och tjänster. Indirekta 

kostnader uppstår på grund av att människors arbetskapacitet minskar till följd av 

sjukdom och för tidig död. De avser skillnaden mellan det som produceras och det som 

skulle ha kunnat produceras om människor var helt friska. Det är dock inte helt enkelt 

att värdera de indirekta kostnaderna då värdet av produktion som sker utanför 

marknaden, t.ex. pensionärer som tar hand om anhöriga, inte brukar tas med. I princip 

bör alla varor och tjänster som finns på grund av att sjukdom existerar räknas in, som 

främjande och förebyggande insatser, transportkostnader till och från sjukhus, patienters 

väntetid, föräldrar som tar hand om sina barn etc. Det är dock vanligt att analyser enbart 

inkluderar hälso- och sjukvårdens kostnader (Anell, 2009).  

 

Enligt Rosén (2003) så är hälsoekonomi en relativt ung vetenskap och det finns få 

utbildade hälsoekonomer. Han menar att det saknas utvärderingar på många områden 

och att det därför är omöjligt att jämföra alla tänkbara åtgärder. Dessutom används olika 

metodik och antaganden när ekonomiska utvärderingar har gjorts, vilket gör det svårt att 

göra jämförelser. 
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Hälsa på lika villkor 

För att få en uppfattning om hälsoläget i länet har Jämtlands läns landsting valt att 

använda folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” som producerats av Statens 

folkhälsoinstitut och hittills har undersökningen genomförts år 2004 och år 2010. 

Utifrån enkäterna har Jämtlands läns landsting sammanställt en rapport vars syfte är att 

fungera som underlag för diskussion bland politiker och verksamhetsföreträdare inom 

kommun och landsting, men även inom förenings- och näringsliv (Jämtlands läns 

landsting, 2011). Målet är att i högre utsträckning än tidigare använda de rapporterna 

som underlag för diskussion och som stöd för att fatta beslut och göra prioriteringar 

gällande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För beslutsfattare är den 

ekonomiska aspekten rimligtvis mycket viktig med tanke på att resurserna är 

begränsade och prioriteringar därför nödvändiga.  

 

Levnadsvanor/riskfaktorer 

Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga. Enligt Statens folkhälsoinstitut är det bara 

varannan kvinna och var tredje man i åldrarna 16–84 år som rapporterar att de inte har 

några ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011b). Levnadsvanor har stor 

inverkan ur såväl primärpreventiv som sekundärpreventiv synvinkel - de som redan har 

drabbats av sjukdom kan också göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. 

Till exempel kan en patient som efter ett akut kranskärlssyndrom slutar röka, börjar äta 

hälsosamt och motionera regelbundet, redan efter 6 månader minska risken för nya 

hjärt- och kärlhändelser med 74 procent, i jämförelse med den som fortsätter att röka, 

vara fysiskt inaktiv och inte förbättrar sina matvanor (Chow, o.a., 2010).  

 

Riskfaktorer, hälsa och samhällskostnader – RHS-modellen 

Den modell som använts i denna studie för kostnadsberäkningar för Jämtlands läns 

landsting är Riskfaktorer, hälsa och samhällskostnader (RHS)-modellen, som tagits 

fram av Feldman och Johansson (2012). En summering av deras resultat visar att 

exempelvis 1 procent minskning av rökning i Uppsala län (ett län med låg 

riskfaktorförekomst) kan innebära besparingar på 4 miljoner kronor och en minskning 

av kraftig övervikt kan minska kostnaderna med 1-2 miljoner kronor. I Södermanland 

(ett län med hög riskfaktorförekomst) blir motsvarande besparingar 3,5 miljoner 
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respektive 1,5 miljoner kronor. Jämtlands län har om man jämför med Uppsala län och 

Södermanland en mycket hög riskfaktorförekomst för fysisk inaktivitet, något högre 

riskfaktorförekomst för alkoholkonsumtion och en nivå mitt emellan Uppsala och 

Södermanlands län för kraftig övervikt, och en något lägre förekomst än de båda andra 

länen gällande tobaksrökning (Werme, 2013; Feldman, 2013). 

RHS-modellen bygger på fyra olika levnadsvanor/riskfaktorer; ohälsosamma matvanor 

(mätt som andelen feta personer), daglig tobaksrökning, fysisk inaktivitet och 

riskkonsumtion av alkohol, som i sin tur bidrar till olika sjukdomar.  

 

Ohälsosamma matvanor/högt BMI 

Ohälsosamma matvanor är en stor riskfaktor för många kroniska sjukdomar. Lågt intag 

av frukt och grönsaker är en riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom, stroke, cancer i 

matstrupe, magsäckscancer, cancer i tjocktarm och ändtarm, bronk- och lungcancer. 

(Lock, Pomerleau, Causer, & McKee, 2005) 

 

Det är dock svårt att mäta ohälsosamma matvanor bland befolkningen och det finns 

ännu inga epidemiologiska studier som använder kostindexet för att beskriva relativ risk 

för sjukdom, som skulle kunna passa för RHS- modellen. Istället har man använt måttet 

body mass index (BMI), som ofta brukas i studier som ett samlat mått på kostvanor i 

kombination med fysisk aktivitet. BMI över 30, d.v.s. definitionsmässigt fetma, används 

därför i modellen som en indikator på ohälsosamma kostvanor (Feldman & Johansson, 

2012). BMI är ett mått på kroppsmassan och beräknas genom att vikten (kg) divideras 

med längden i kvadrat (m
2
) (Ezzati & Lopez, 2004). I Tabell 1 återfinns de sjukdomar 

som är associerade med rökning och inkluderade i den här modellen. 
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Tabell 1                    Riskfaktorernas påverkan på 10 sjukdomar 

  

Fetma, 

BMI >30 

Daglig 

tobaks-

rökning 

Fysisk 

inaktivitet 

Riskkons. 

alkohol 

Diabetes x x x   

Ischemisk 

hjärtsjukdom x x x   

Stroke x x x   

Koloncancer x x x x 

Lungcancer 

 

x     

Bröstcancer x 

 

x x 

Prostatacancer x x     

KOL  

 

x     

Depression x x x x 

Höftfraktur   x x x 

Källor: (WHO, 

2009), 

(Bianchini, 

Kaaks, & 

Vainio, 

2002) 

(WHO, 

2009) 

(Lee, 

Shiroma, 

Lobelo, 

Puska, & 

Blair, 

2012) 

(WHO, 

2009) 

(Lee, 

Shiroma, 

Lobelo, 

Puska, & 

Blair, 

2012) 

(WHO, 

2009) 

(Lee, 

Shiroma, 

Lobelo, 

Puska, & 

Blair, 

2012) 

 

 

Tobaksrökning  

Med rökning avses dagligrökning, oavsett mängd cigaretter. Vuxna dagligrökare har en 

kraftigt till mycket kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. 

Risken ökar med antalet cigaretter man röker. Det finns en vetenskapligt belagd ökad 

risk för 58 olika sjukdomar, med bland annat en kraftigt ökad risk för flera typer av 

cancer, och en ökad risk för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor (Agardh, Moradi, & 

Allebeck, 2008). Varje brinnande cigarett avger rök som innehåller 158 olika kemiska 

ämnen. Ett 40-tal av dem kan orsaka cancer (Fowles & Dybing, 2003). Nästan sex 

miljoner människor dör av rökning varje år, då inkluderas även de som påverkas av 

passiv rökning. Rökning orsakar ca 71 procent av lungcancer, 41 procent av kroniska 

luftrörsjukdomar och nästan 10 procent av kardiovaskulära sjukdomar (WHO, 2011).  

 

I Sverige röker varje dag 14 procent av kvinnorna och 11 procent av männen. 

Fortfarande röker alltså cirka en miljon svenskar. Fler ungdomar än vuxna röker i 
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Sverige idag (Hjärt- och lungsjukas riksförbund, 2009). Se Tabell 1, för de sjukdomar 

som är inkluderade i den här modellen. 

 

Riskkonsumtion av alkohol 

Riskkonsumtion av alkohol avser en hög genomsnittlig konsumtion av alkohol eller 

intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden. Med en hög genomsnittlig 

konsumtion avses en alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för 

män och nio standardglas för kvinnor. Intensivkonsumtion avser en alkoholkonsumtion 

av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standardglas 

eller fler för kvinnor. Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 cl 

starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit. För en person som har en hög genomsnittlig 

konsumtion, men sällan dricker en större mängd alkohol vid ett och samma tillfälle, 

ökar risken dels för kroniska skador på kroppen exempelvis leverskador, olika former 

av cancer och psykiska problem. En person som mestadels dricker en större mängd 

alkohol vid ett och samma tillfälle får en ökad risk för olycksfall, våld, sociala problem 

och psykiska störningar (Socialstyrelsen, 2011b). 

 

Hög och/eller frekvent alkoholkonsumtion ökar risken för framförallt hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer (Cancerfonden, 2011). I den här modellen inkluderas endast 

fyra folksjukdomar som visat samband med alkoholkonsumtion (Tabell 1). 

 

Fysisk inaktivitet 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2011b) definieras otillräcklig fysisk aktivitet 

som mindre än 150 minuter fysisk aktivitet i veckan på en måttlig intensitetsnivå, 

alternativt mindre än 75 minuter fysisk aktivitet per vecka på en hög intensitetsnivå. 

Definitionen bygger på rekommendationerna för hälsofrämjande fysisk aktivitet som är 

framtagna av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA).  

 

Ungefär 3,2 miljoner människor i världen dör varje år på grund av fysisk inaktivitet. 

En fysiskt aktiv livsstil är förenad med minskad risk att utveckla sjukdomstillstånd som 

hjärt– och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, osteoporos, depression och cancer (WHO, 

2011). Fysisk aktivitet har också i många fall en terapeutisk och/eller sekundärpreventiv 

effekt då sjukdom redan inträffat. Högst 20 procent av Sveriges befolkning över 30 år är 
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tillräckligt fysiskt aktiva sett ur ett hälsoperspektiv. Fysisk inaktivitet bidrar både direkt 

och indirekt till den totala sjukdomsbördan och orsakar förutom mänskligt lidande 

betydande samhällsekonomiska kostnader till följd av sjukdom och förtida död (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering , 2007). Se Tabell 1.  

 

Sjukdomarna som är inkluderade i RHS-modellen 

RHS -modellen inkluderar även tio vanliga sjukdomar, där levnadsvanor har visats ha 

betydelse för risken att insjukna (Tabell 1). 

 

Diabetes 

Cirka 3-4 procent av den svenska befolkningen har diabetes. 85-90 procent av de som 

har diabetes har typ 2 diabetes. Den som belastas av diabetes typ 2 riskerar att i högre 

utsträckning drabbas av cancer i lever, bukspottskörtel samt tjock- och ändtarm. Enligt 

en folkhälsoundersökning var den totala kostnaden för diabetesvården i Sverige år 2005, 

8,95 miljarder kronor. I studien uppgick kostnader för hälso- och sjukvård till 37 

procent av den totala kostnaden, d.v.s. ca 3,3 miljarder kronor (Sanofi, 2011).  

 

Stroke 

Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke. Stroke är en av de vanligaste orsakerna 

till funktionsnedsättningar och död i Sverige (Stroke riksförbundet, u.å.). Totalt kostar 

det samhället 16,1 miljarder kronor för alla dem som får sin första stroke ett givet år, 

varav sjukvårdens kostnader uppgår till 4,2 miljarder kronor (Ghatnekar & Steen 

Carlsson, 2012).  

 

Ischemiska hjärt- och kärlsjukdomar 

Med ischemisk hjärtsjukdom menas sjukdomstillstånd med otillräcklig blodtillförsel till 

hjärtmuskeln (myokardiet). De två viktigaste riskfaktorerna är rökning och 

blodfettsrubbningar. Dessa två tillsammans står för 2/3-delar av den totala risken 

(Stagmo, Persson, & Johansson, 2012). Den årliga kostnaden för hjärt- och 

kärlsjukdomar var 61,5 miljarder kronor år 2010, varav sjukvårdskostnaderna uppgår 

till 25,1 miljarder kronor och informell vård som ges av närstående till 18,5 miljarder 

kronor (Steen Carlsson & Persson, 2012). 
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Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

I Sverige har 6–8 procent av den vuxna befolkningen KOL. Räknar man in dem med 

KOL i stadium 1 (tidigare kallad preklinisk KOL) är förekomsten i den vuxna 

befolkningen 14 procent. Den helt dominerande orsaken till KOL är rökning, 90–95 

procent av dem som drabbas av KOL är rökare eller före detta rökare. Samhällets 

kostnader beräknas till 9,1 miljarder kronor om året, varav 40 procent är kostnader för 

sjukvård och läkemedel (ca 3,6 miljarder kronor) Sjukdomen kräver omfattande 

vårdresurser (Hjärt- och lungsjukas riksförbund, 2009; Jansson, o.a., 2002). 

 

Lungcancer 

Det är ungefär 3 500 personer som dör i lungcancer varje år och lungcancer är därmed 

den cancersjukdom som tar flest liv i Sverige (Socialstyrelsen, 2011d).  

Den största enskilda riskfaktorn för att utveckla lungcancer är tobaksrökning. 

(Karolinska universitetssjukhuset, u.å.).   

 

Koloncancer 

Cancer i tjock- och ändtarm, kolorektal cancer, är efter prostata- och bröstcancer den 

vanligaste cancerformen i Sverige och år 2005 diagnosticerades drygt 3 500 

koloncancerfall (Påhlman, o.a., 2008). 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor med 7 900 nya fall år 2010 

i Sverige. Det är 30 procent av all kvinnlig cancer (Karolinska universitetssjukhuset, 

2013). Lidgren, Wilking och Jönsson (2007) har beräknat kostnaderna för bröstcancer i 

Sverige år 2002. De totala kostnaderna beräknades till 3 miljarder kronor, varav 895 

miljoner var direkta kostnader för de personer som 2002 hade diagnosen bröstcancer.  

 

Prostatacancer 

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige och drabbar fler 

patienter än till och med bröstcancer. Antalet nya prostatacancerfall är cirka 10 000 per 

år och antalet dödsfall cirka 2 500 per år (Karolinska universitetssjukhuset, 2012).  
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Depression 

Depression är mycket vanligt förekommande, ca 30 procent av den svenska 

befolkningen drabbas under sitt liv. Kostnaderna för depression uppgick 2005 till 33 

miljarder kronor, varav ca 11 miljarder är kostnader för den formella sjukvården, en 

fördubbling sedan 1997 (Sobocki, o.a., 2007; Sobocki, 2006).  

 

Höftfrakturer 

Skelettet omformas under hela livet. Benvävnaden i kroppen byggs upp och bryts ner. 

När man åldras blir skelettet skörare eftersom ben fortsätter att brytas ned medan 

uppbyggnaden avtar. Mängden benvävnad minskar. Varje år behandlas ungefär 18 000 

personer för höftledsbrott i Sverige. Tre fjärdedelar är kvinnor. Det beror på att kvinnor 

i genomsnitt lever fem år längre än män och har skörare skelett (Jacobsson, 2009). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Hälsoekonomiska utvärderingar har sin teoretiska grund i välfärdsteori, vilket innebär 

att analyser utförs med ett samhällsperspektiv. Det betyder att alla relevanta kostnader 

ska vägas in i analysen, såväl direkta som indirekta kostnader (Socialstyrelsen, 2011e). 

Centralt i välfärdsteorin är Pareto-principen. En Paretoeffektiv fördelning av tillgängliga 

resurser innebär en distribution av resurser som gör att minst en individ får det bättre 

utan att någon annan får det sämre. Eftersom i princip alla användningar av samhällets 

resurser i praktiken leder till att vissa individer vinner och andra förlorar, så skulle en 

strikt tillämpning av Pareto-principen försvåra de flesta resursallokeringar (Ferraz-

Nunez, Karlberg, & Bergström, 2007). Ett grundläggande antagande i ekonomisk teori 

är att samhällets resurser inte räcker för att tillfredsställa alla de behov och önskemål 

som människor har vid ett visst tillfälle. Detta s.k. ekonomiska problem innebär att 

individer, organisationer och samhällen tvingas att välja mellan olika 

användningsområden (Statens folkhälsoinstitut, 2003).   

 

En alternativ teori som grund för hälsoekonomiska utvärderingar erbjuds av extra-

welfarismen.  Extra-welfarismen möjliggör exempelvis att en jämlikhetssträvan byggs 

in i den sociala välfärdsfunktionen, dessutom inkluderas även annan information än 

nytta för att kunna bedöma om en insats eller resursförbrukning är önskvärd ur ett 

samhälleligt perspektiv. Om man istället utgår från extra-welfarismen innebär denna 
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ansats att andra perspektiv än det samhälleliga kan tillämpas, vanligen ett 

beslutsfattarperspektiv eller ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Med det sistnämnda 

perspektivet kan målet till exempel vara att maximera hälsa inom ramen för hälso- och 

sjukvårdens budget (Bernfort, 2009; Ferraz-Nunez, Karlberg, & Bergström, 2007).  

Vid kostnadsberäkningar bör man ställa sig frågan om alla kostnader och konsekvenser 

i ett samhällsekonomiskt perspektiv är av intresse när prioriteringar görs. Den här 

studien utgår från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, eftersom beräkningarna endast 

inkluderar hälso- och sjukvårdskostnader. Kostnader för patientens tid, kostnader för 

produktionsbortfall och kostnader för vård på grund av ökad livslängd är således inte 

inkluderade.  

 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka vilka effekter på hälso‐ och sjukvårdens kostnader som 

kan förväntas om fyra olika levnadsvanor/riskfaktorer förbättras med en procent i 

Jämtlands län.  

 

De fyra levnadsvanorna som studien baseras på: 

 ohälsosamma matvanor, vilket kan medföra fetma, där andelen personer med 

BMI>30 är måttet. 

 daglig tobaksrökning 

 fysisk inaktivitet  

 riskkonsumtion av alkohol 

 

Metod 

Design 

Då studiens syfte är att göra hälsoekonomiska beräkningar har en kvantitativ metod 

valts, som grundar sig på befintlig data bl. a. från enkätundersökningen ”Hälsa på lika 

villkor” som utförts av Jämtlands läns landsting, ett flertal internationella studier där 

relativ risk har beräknats, incidensen för tio olika sjukdomar i Sverige samt VAL- 

databaserna där statistik för sjukvårdskostnader för olika sjukdomstillstånd finns. 

Enkätundersökningen var en tvärsnittstudie.  Beräkningarna utgår från Feldmans och 
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Johanssons (2012) metod. Den baserar sig på en modell som kallas Riskfaktorer, hälsa 

och samhällskostnader (RHS)-modellen, samt den epidemiologiska metoden impact 

fraction (IF), som RHS- modellen i sin tur bygger på.  

 

Urval och material 

RHS-modellen 

RHS- modellen är baserad på samband mellan riskfaktorerna och incidens för de tio 

sjukdomarna som tidigare nämnts. Förändringar i riskfaktorernas förekomst antas 

således leda till förändringar i antalet nyinsjuknande personer i framtiden. På så sätt kan 

modellen beräkna förändringar i antalet framtida sjukdomsfall och därmed förändringar 

i relaterade kostnader.  

 

Relativ risk 

Utgångspunkten för modellens skattningar är relativ risk (RR), även kallad risk ratio. 

Relativ risk är ett mått på den ökande risken för sjukdom (exempelvis lungcancer) bland 

personer med en viss riskfaktor (exempelvis rökare jämfört med icke-rökare) och 

beräknas som risken för ett insjuknande i den utsatta gruppen (d.v.s. rökare) dividerat 

med risken för gruppen som inte är utsatta (d.v.s. icke-rökare). (Morgenstern & Bursic, 

1982). Om den relativa risken för rökare att få lungcancer är 1,5 betyder det att det är 50 

procent ökad risk för rökare jämfört med icke rökare att utveckla lungcancer. Den 

relativa risken är således den extra risk som är förknippad med en viss riskfaktor. 

Feldman och Johansson (2012) har i sin studie använt sig av ett flertal olika svenska och 

internationella studier för att hämta data för RR. Relativa risker är ofta olika beroende 

på kön och åldersgrupper. Prevalens för exponering innebär i vilken utsträckning 

befolkningen är utsatt för en riskfaktor. I den här rapporten har RR hämtats från olika 

internationella studier. Se Bilaga, Tabell B1-B4.   

 

Impact fraction 

Beräkning av förändringar av insjuknande sker med hjälp av impact fraction, som 

beräknar det nuvarande nyinsjuknandet, incidensen, om förekomsten av en riskfaktor 

förändras till en viss nivå (Morgenstern & Bursic, 1982). Förändringarna påverkar dock 

inte insjuknandet omedelbart, utan det är olika för olika sjukdomar hur lång tid det tar 
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innan en förändring sker. I RHS- modellen har Feldman och Johansson (2012) använt 

sig av en tidshorisont på 5 år för alla sjukdomar. De påpekar att incidensen för olika 

sjukdomar skiljer sig åt i olika geografiska områden i Sverige, men eftersom det kan 

bero på olika riskfaktorförekomst i befolkningen så har de använt sig av den 

genomsnittliga incidensen i Sverige, vilket också gjorts i den här studien. Den här 

studien utgår dock från det förenklade tidsperspektivet 1 år. 

        

Beräkning av Impact fraction (exempel BMI över 30, diabetes): 

 

 

IF=  ((p2-p1)-RR(p1-p2)) 

 

((1-p1) + RR * p1) 

 
p1 är riskfaktorns förekomst i nuläget, t.ex. 15,20% högt BMI för kvinnor 30-44 år (Bilaga 1, Tabell 6) 

p2 är riskfaktorns förekomst i önskat läge, t.ex. 14,20% högt BMI för kvinnor 30-44 år (Tabell 6) 

RR är relativ risk. Med en relativ risk för högt BMI för kvinnor i åldern 30-44 på 13,68 (Bilaga 1, Tabell 

2) ger beräkningen en IF på 0,0433. 

Detta innebär att en reduktion av andelen feta från 15,20 procent till 14,20 procent minskar incidensen i 

diabetes med 4,33 procent i gruppen kvinnor 30-44 år. 

 

Mått 

RHS- modellen innehåller olika typer av data, även kallade parametrar. De har delats 

upp i fasta parametrar och input parametrar.  

Fasta parametrar: 

 relativa risker för de tio sjukdomarna vid förekomst av fyra 

riskfaktorer/levnadsvanor,  

 incidens för de tio sjukdomarna 

 årliga hälso- och sjukvårdskostnader per person för varje sjukdom.  

Input parametrar: 

 antal personer i befolkningen uppdelat i män, kvinnor och fyra åldersgrupper. 

 nuvarande förekomst av de fyra riskfaktorerna 

 önskad förekomst av de fyra riskfaktorerna.  

 

Resultatet som blir av beräkningar med dessa parametrar är förändringar av antal 

nyinsjuknande personer ett år, samt förändringar i hälso- och sjukvårdskostnader under 

ett år (Feldman & Johansson, 2012). Det betyder att olika kommuner och landsting ska 

kunna använda RHS-modellen och utgå från de fasta parametrar som Feldman och 

Johansson tagit fram i sin studie. Det är endast input parametrarna som behöver ändras 
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efter förutsättningarna i respektive kommun eller landsting. I den här studien har dock 

beräkningarna kompletterats med fasta parametrar som tagits fram på annat sätt, se 

under rubriken ”Datainsamling” nedan.   

   

Datainsamling 

För att få fram ovanstående data eller parametrar har ett flertal olika källor använts.  

Jämtlands läns landsting har i sina enkäter ”Hälsa på lika villkor” delat upp den 

jämtländska befolkningen i män och kvinnor och fyra åldersgrupper; 16-29 år, 30-44år, 

45-64 år samt 65-84 år (Jämtlands läns landsting, 2011). I den här studien används 

samma uppdelning vid insamlande av statistik/data, beräkning och rapportering. 

Förekomsten av de fyra riskfaktorerna och de önskade lägena (d.v.s. i dessa beräkningar 

en procents minskning inom varje riskområde bland Jämtlands läns befolkning) 

återfinns i Bilaga, Tabell B5, som baserar sig på uppgifter inhämtade från enkäterna 

Hälsa på lika villkor (Jämtlands läns landsting, 2011; Werme, 2013). Uppgifterna är 

från 2010, eftersom det inte finns uppgifter med senare datum, utgår den här studien 

ifrån att riskförekomsten år 2013 är densamma som 2010.  

 

De relativa riskerna har hämtats från olika internationella studier. 

Feldman och Johansson (2012) föreslår i sin studie att man ska använda samma relativa 

risk och incidens som de fick fram i sin studie, det vill säga de fasta parametrarna i 

modellen. Mitt val blev dock att söka efter andra studier i möjligaste mån och istället 

använda mig av de relativa risker och incidenser som jag fick fram i de studierna, 

baserat på de åldersgrupper som nämns ovan. Anledningen till det var att få en bättre 

förståelse för hur man får fram dessa uppgifter och hur de olika uppgifterna kan påverka 

resultatet som beräknas fram med hjälp av RHS-modellen. För att kunna göra 

jämförelser har beräkningar även gjorts utifrån de relativa risker och incidenser som 

Feldman och Johansson (2012) tog fram. De relativa riskerna och incidenserna har då 

räknats om till de åldersgrupper som nämns ovan, och även utgått från 

befolkningsantalet i Jämtland uppdelat på män och kvinnor, samt förekomsten i 

Jämtlands befolkning av de fyra riskfaktorerna.  

 

Uppgifter om incidenserna för nyinsjuknande av de olika sjukdomarna samlades in från 

Socialstyrelsens databaser, samt från några av Socialstyrelsens rapporter 
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(Socialstyrelsen, 2008-2010; Socialstyrelsen, 2011c; Socialstyrelsen, 2012a; 

Socialstyrelsen, 2012b). Det har inte varit helt klart vilka avgränsningar som ska göras 

när incidensen har tagits fram. I den här studien har för ischemisk hjärtsjukdom endast 

akut hjärtinfarkt inkluderats. För diabetes inkluderades bara diabetes typ 2. Urvalet för 

depression inkluderar depression, återkommande depressiva episoder och 

förstämningssyndrom (Bilaga, Tabell B6). 

 

Feldman och Johansson (2012)  nämner i sin rapport att fysisk inaktivitet är en 

riskfaktor för KOL och bröstcancer, men de har inte tagit med det i sina beräkningar. 

Av den anledningen finns det inte heller några beräkningar gjorda i den här studien när 

beräkningarna har utgått från Feldmans och Johansson RR och incidenser (Tabell 4). De 

beräkningar som gjorts i den här studien som inte utgått från Feldman och Johanssons 

studie (Tabell 3) har kompletterats med beräkningar för kostnadsbesparingar för 

bröstcancer och fysisk inaktivitet och för bröstcancer och minskad alkoholkonsumtion. 

 

Feldman och Johansson (2012) har utgått ifrån åldersgrupperna 20-49, 50-64, 65-74 och 

75-84. För att få fram den relativa risken utifrån åldersgrupperna i Hälsa på lika villkor, 

nämligen 16-29, 30-44, 45-64 och 65-84, har den relativa risken för åldersgrupp 20-49 

använts för både gruppen 16-29 och gruppen 30-44. Den relativa risken för åldersgrupp 

50-64 har använts för grupp 45-64. För grupp 65-84 har ett genomsnitt för de två 

åldersgrupperna 65-74 och 75-84 använts.  

 

För att få fram incidenserna för respektive åldersgrupp har åldersgrupp 20-49 delats på 

hälften så att halva incidensen har lagts på grupp 16-29 och andra hälften på grupp 30-

44. Samma incidens har använts för grupp 45-64 och 50-64. Slutligen har incidenserna i 

grupperna 65-74 och 75-84 adderats och summan har använts för hela gruppen 65-84 år. 

För ursprungliga relativa risker och incidenser se Feldmans och Johanssons rapport 

(2012). Incidencen för kvinnor åldersgrupp 20-49 var dock felaktig i den rapporten. För 

korrekta incidenser se Bilaga, Tabell B7 (Feldman, 2013). 

 

van Baal, o.a., (2008) är den enda studien där relativa risker har delats upp på olika 

åldersgrupper. I de andra fallen har studierna endast gjorts på en åldersgrupp, och då har 

samma relativa risk används för alla åldersgrupper. I några studier har man särskiljt 

könen och det har angetts en relativ risk för män och en för kvinnor. När det gäller RR 
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för alkoholkonsumtion så har det varit svårt att avgöra vilken RR som ska användas, då 

RR har varit olika beroende på hur stark alkoholen som dricks är, och hur mycket som 

konsumeras. Det blir en högre RR för stark sprit, en större alkoholkonsumtion och för 

en person som har druckit under många år. Exempelvis har Seitz, Pelucchi, Bagnardi 

och La Vecchia (2012) i sin studie kommit fram till att den relativa risken vid en lätt 

alkoholkonsumtion är 1,04 men den stiger till 1,5 vid en hög alkoholkonsumtion, därför 

har ett genomsnitt på 1,27 använts i den här studien. För tobaksrökning råder liknande 

förhållanden, det vill säga att den relativa risken ökar med antal cigaretter som röks per 

dag och hur många år som personen har rökt. Huncharek, Haddock, Reid och Kupel 

(2010) rapport är ett exempel på det, även här har en genomsnittlig RR använts. I några 

fall har ingen annan studie hittats, då har RR från Feldman och Johanssons (2012) 

studie använts.  

 

För att få fram kostnader för sjukvård per patient för de tio sjukdomar som inkluderas i 

modellen har Feldman och Johansson (2012) använt de så kallade VAL- databaserna. 

De databaserna inkluderar hälso- och sjukvårdskonsumtion för Stockholms läns 

befolkning, och de ska tolkas som ett års kostnader för att behandla en patient för 

respektive sjukdom. Det finns inga liknande uppgifter för Jämtlands läns befolkning. 

Eftersom författaren inte har fått tillgång till VAL- databaserna har kostnaderna som 

Feldman och Johansson (2012) fått fram i sin rapport även använts i den här studien 

(Bilaga, Tabell B8). De baserar sig på 2009 års kostnader. I den här studien förutsätts 

dock att kostnaderna är desamma för år 2013, eftersom det inte har varit möjligt att få 

fram uppdaterade kostnader. Feldman och Johanssons studie har utgått ifrån att 

riskfaktorförekomsten minskar med en procent under fem år. Justeringar för detta har 

dock inte gjorts i deras beräkningar, det vill säga ingen diskontering har gjorts. I den här 

studien har det inte heller gjorts några diskonteringar, utan den utgår ifrån ett förenklat 

synsätt, att minskningarna i nyinsjuknanden och kostnader sker under ett år. 

 

Statistisk analys 

Den statiska analysen baseras på RHS- modellen, som påvisar orsakssamband mellan 

riskfaktorer och incidens för sjukdomar. Utgångspunkten för modellens skattningar är 

relativ risk. Beräkning av förändringar av insjuknande sker med hjälp av impact 

fraction. Dessa metoder har beskrivits ovan. Vidare har en kostnadsanalys gjorts. För att 
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få fram kostnaderna som kan besparas, måste man först och främst beräkna hur många 

nya fall av insjuknande som skulle ske idag för alla sjukdomar utifrån antal män och 

kvinnor i befolkningen i Jämtland multiplicerat med incidensen för var och en av de tio 

sjukdomarna och de fyra riskfaktorerna. Om vi utgår från ischemisk hjärtsjukdom, 

riskfaktor rökning, män, åldersgrupp 45-64 år, så är antalet män i den åldersgruppen 

17 393 (Bilaga, Tabell B9). Multiplicera 17 393 med incidensen som (enligt Bilaga, 

Tabell B6) är 0,0476 (4 760/100 000) och antalet nyinsjuknande blir 828. Nästa steg blir 

att räkna fram impact fraction enligt hur det har beskrivits tidigare. I det här fallet får vi 

en IF på 0,0171. Nu kan antalet undvikbara fall räknas fram. Multiplicera antalet 

nyinsjuknande, d.v.s. 828 med IF 0,0171 vilket bli 14,2. Det innebär att det blir 14,2 

färre fall av ischemisk hjärtsjukdom. Slutligen ska kostnadsbesparingen räknas ut, 

multiplicera då 14,2 med kostnaden som tagits fram ur VAL- databaserna för ischemisk 

sjukdom som (enligt Bilaga, Tabell B8) är 40 821 kr/person, vilket blir 579 658 kronor.  

Deskriptiv statistik av studiens variabler har redovisats i frekvenstabeller. Alla 

beräkningar och tabeller har gjorts i Excel. För att få en bättre inblick i modellen har det 

gjorts jämförelser mellan de fasta parametrar som angivits i Feldmans och Johanssons 

studie (2012) och de fasta parametrar som togs fram i den här studien som tidigare har 

beskrivits. Anledningen till det var att se hur mycket de fasta parametrarna påverkar 

resultatet, dels i antal undvikbara nyinsjuknanden av de olika sjukdomarna, och dels hur 

stor påverkan det har på de beräknade besparingar som kan göras på hälso- och 

sjukvårdskostnader i Jämtlands läns landsting.  

 

Etiska överväganden 

Folkhälsoarbete inkluderar många etiska dilemman. Klassiska sådana uppstår 

när insatser syftar till att få människor att ändra sina levnadsvanor (Statens 

folkhälsoinstitut, 2003). En forskare som publicerar sina resultat måste tydligt redovisa 

sina bindningar och beroendeförhållanden. En forskare bygger ofta vidare på andras 

resultat eller använder idéer, begrepp, teorier och metoder hämtade från andras arbeten. 

Utförs forskningen på uppdrag bör man nämna uppdragsgivaren (Vetenskapsrådet, 

2011). Den här studien grundar sig på användandet  av RHS- modellen som har tagits 

fram av Feldman och Johansson (2012), och de har gett tillstånd till att modellen 

används för den här studien. Uppdragsgivare är Folkhälsocentrum vid Jämtlands läns 
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landsting. Intentionen i den här studien har varit att återge den information som har 

undersökts under studiens gång så korrekt som möjligt. Den här studien bygger på 

befintlig data och statistik, så det har inte behövts något medgivande från deltagare i 

studierna. Enligt Tannahill (2008) finns det tio etiska värderingar som folkhälsoarbete 

ska bygga på; att göra gott, att inte åstadkomma skada, respekt för personlig autonomi, 

empowerment, rättvisa, hållbarhet, öppenhet, socialt ansvar, det bästa för allmänheten 

och deltagande i samhället. De värderingarna ligger till grund för denna studie. 

Godkännande av etikprövningsnämnd har inte ansetts nödvändigt och ej heller sökts.  

 

Resultat 

Resultatet visar RHS‐modellens skattningar av en minskad förekomst av riskfaktorer 

med en procentenhet, i alla befolkningsgrupper 16‐84 år i Jämtlands läns landsting. 

I Landstinget i Jämtlands län skattas den största minskningen uppstå i antalet nya fall av 

ischemisk hjärtsjukdom, 50 fall (Tabell 2), främst beroende på en minskad förekomst av 

rökning (32 fall). Minskning av daglig tobaksrökning är den riskfaktorförändring som 

leder till störst antal undvikbara nyinsjuknade, sammanlagt 96 personer. En minskad 

förekomst av fysisk inaktivitet påverkar nyinsjuknandet i mindre grad, med endast 14 

färre nyinsjuknade. 

 

Tabell 2. Minskning antal nya fall vid 1 % förbättrade 

levnadsvanor 

 BMI 

>30 

Rökning Fysisk 

inaktivitet 

Alkohol 

Diabetes -7,0 -0,5 -0,7 0,0 

Ischemisk hj -13,4 -31,9 -4,4 0,0 

Stroke -0,4 -1,6 -0,3 0,0 

Coloncancer -2,3 -0,7 -1,3 -3,7 

Lungcancer 0,0 -28,0 0,0 0,0 

Bröstcancer -4,1 0,0 -3,1 -2,9 

Prostatacancer -4,2 -2,1 0,0 0,0 

KOL 0,0 -29,8 0,0 0,0 

Depression -1,8 -1,1 -3,1 -8,5 

Höftfrakturer 0,0 -0,7 -0,8 -0,4 

Totalt -33,1 -96,4 -13,7 -15,5 

 

 

De förväntade hälso‐ och sjukvårdskostnaderna i Jämtland år kan reduceras avsevärt, 

om nyinsjuknandet minskar enligt skattningarna (Tabell 3). 
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Minskad förekomst av rökning kan innebära 5,3 miljoner kronor i lägre kostnader. En 

minskad förekomst av kraftig övervikt beräknas innebära besparingar på 1,2 miljoner 

kronor, minskning av fysisk inaktivitet beräknas innebära besparingar på ca 551 000 kr 

och minskad alkoholkonsumtion beräknas minska kostnaderna med ca 570 000 kr. 

 

Tabell 3. Kostnadsbesparingar av hälso- och sjukvårdskostnader vid 1 % 

förbättrade levnadsvanor 

   Kostnader BMI >30 Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol 

 Diabetes 35 829 -251 792 -19 379 -23 969 0 

 Ischemisk hj 40 821 -547 020 -1 301 053 -181 187 0 

 Stroke 48 792 -17 805 -76 786 -15 917 0 

 Coloncancer 44 409 -100 368 -33 112 -58 244 -162 425 

 Lungcancer 58 451 0 -1 633 805 0 0 

 Bröstcancer 25 624 -104 704 0 -80 033 -75 209 

 Prostatacancer 28 345 -117 872 -58 136 0 0 

 KOL 70 492 0 -2 102 345 0 0 

 Depression 33 170 -61 196 -39 798 -102 580 -280 873 

 Höftfrakturer 117 700 0 -79 727 -89 567 -51 638 

 Totalt 

 

-1 200 757 -5 344 140 -551 497 -570 144 

  

Dessutom gjordes beräkningar utifrån de relativa risker och incidenser som Feldman 

och Johansson (2012) tagit fram i sin studie, som beskrevs i kapitlet datainsamling. 

Resultatet blev då ganska annorlunda. De ekonomiska besparingarna blev betydligt 

mindre. De totala kostnadsbesparingarna uppgick då till 5 115 047 kronor, jämfört med 

7 666 538 kronor, när de fasta parametrarna utgick från andra studier (Tabell 4 jämfört 

med Tabell 3).  

 Tabell 4. Kostnadsbesparingar av hälso- och sjukvårdskostnader vid 1 % 

förbättrade levnadsvanor baserat på Feldman och Johanssons (2012) studie  

  Kostnader BMI >30 Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol 

Diabetes 35 829 -665 610 -65 416 -248 146 0 

Ischemisk hj 40 821 -191 591 -445 027 -128 260 0 

Stroke 48 792 -15 897 -58 929 -14 083 0 

Coloncancer 44 409 -23 666 -9 739 -23 356 -38 688 

Lungcancer 58 451 0 -372 022 0 0 

Bröstcancer 25 624 -13 244 0 0 0 

Prostatacancer 28 345 -8 766 -7 592 0 0 

KOL 70 492 0 -1 921 973 0 0 

Depression 33 170 -8 216 -1 416 -39 191 -60 394 

Höftfraktur 117 700 0 -346 979 -299 778 -107 067 

Totalt    -926 989 -3 229 094 -752 815 -206 149 

 

Även minskning av antalet nya sjukdomsfall blev betydligt färre (Tabell 5). Vad man 

dock kan se är att båda resultaten påvisar att den största minskningen är inom rökning. 
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Däremot varierar det vilken sjukdom som har störst minskning av nyinsjuknande. Utgår 

man från Feldman och Johanssons fasta parametrar är det KOL, och utifrån de fasta 

parametrar som togs fram i den här studien är det ischemisk hjärtsjukdom.  

Tabell 5. Minskning antal nya fall vid 1 % förbättrade 

levnadsvanor baserat på Feldman och Johanssons (2012) studie  

  
BMI 

>30 

Rökning Fysisk 

inaktivitet 

Alkohol 

Diabetes -18,6 -1,8 -6,9 0,0 

Ischemisk hj -4,7 -10,9 -3,1 0,0 

Stroke -0,3 -1,2 -0,3 0,0 

Coloncancer -0,5 -0,2 -0,5 -0,9 

Lungcancer 0,0 -6,4 0,0 0,0 

Bröstcancer -0,5 0,0 0,0 0,0 

Prostatacancer -0,3 -0,3 0,0 0,0 

KOL 0,0 -27,3 0,0 0,0 

Depression -0,2 0,0 -1,2 -1,8 

Frakturer 0,0 -2,9 -2,5 -0,9 

Totalt  -25,2 -51,0 -14,6 -3,6 

 

Besparingarna inom de olika riskfaktorområdena är olika i storleken, men båda 

uträkningarna visar att det finns störst besparingar att göra genom att minska andelen 

rökare; 3 229 094 kronor respektive 5 344 140 kronor.  

För att undersöka i vilken utsträckning resultaten påverkas av ett antagande om en 

minskning av riskfaktorförekomsten med 2 procent gjordes beräkningar även för detta 

(Tabell 6-7). Beräkningarna visar att en minskning med 2 % nästan fördubblar 

besparingarna, de totala besparingarna blir då 15 163 402 kronor.  

Tabell 6. Minskning antal nya fall vid 2 % förbättrade 

levnadsvanor 

  
BMI 

>30 

Rökning Fysisk 

inaktivitet 

Alkohol 

Diabetes -14,1 -1,1 -1,3 0,0 

Ischemisk hj -26,8 -63,7 -8,9 0,0 

Stroke -0,7 -3,1 -0,7 0,0 

Coloncancer -4,5 -1,5 -2,6 -6,0 

Lungcancer 0,0 -55,9 0,0 0,0 

Bröstcancer -8,2 0,0 -6,2 -4,7 

Prostatacancer -8,3 -4,1 0,0 0,0 

KOL 0,0 -59,6 0,0 0,0 

Depression -3,7 -2,3 -6,2 -15,3 

Höftfrakturer 0,0 -1,4 -1,5 -0,6 

Totalt -66,3 -192,7 -27,4 -26,6 
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Tabell 7. Kostnadsbesparingar av hälso- och sjukvårdskostnader vid 2 % förbättrade 

levnadsvanor 

  Kostnader BMI >30 Rökning Fysisk inaktivitet Alkohol 

Diabetes 35 829 -503 584 -38 759 -47 939 0 

Ichemisk hj 40 821 -1 094 040 -2 602 105 -362 374 0 

Stroke 48 792 -35 610 -153 571 -31 834 0 

Koloncancer 44 409 -200 737 -66 223 -116 488 -267 796 

Lungcancer 58 451 0 -3 267 610 0 0 

Bröstcancer 25 624 -209 408 0 -160 066 -120 485 

Prostatacancer 28 345 -235 743 -116 273 0 0 

KOL 70 492 0 -4 204 690 0 0 

Depression 33 170 -122 393 -79 596 -205 160 -506 242 

Höftfrakturer 117 700 0 -159 454 -179 133 -76 089 

Totalt   -2 401 515 -10 688 281 -1 102 995 -970 611 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar på betydande besparingar i hälso‐ och sjukvårdskostnader trots att att 

de antagna förändringarna i levnadsvanorna är ganska små. Den här studien utgår från 

att riskfaktorerna ska förbättras med en procent, vilket kan betraktas som ett modest 

mål. Sätter man målen högre finns det ännu större besparingar att göra. 

 

Enligt RHS-modellen kan de största besparingarna göras genom ett minskat tobaksbruk, 

oavsett vilka fast parametrar som har använts. I beräkningarna kan man även se att det 

är i åldersgrupperna 45-64, samt 65-84 som de stora besparingarna görs i alla sjukdomar 

utom depression. När det gäller depression är spridningen jämn över åldersgrupperna. 

Det är också intressant att se att det är en större andel av männen än kvinnorna som 

minskar sitt nyinsjuknande i de flesta sjukdomarna. Depression och bröstcancer är de 

enda sjukdomar där det är fler kvinnor än män bland de sjukdomsfall som undviks. När 

det gäller koloncancer är det nästan exakt samma antal män som kvinnor som minskar i 

antal nya fall. Resultaten påverkas dels av incidensen och dels av den relativa risken (i 

de fall där RR är olika beroende på ålder och kön). I de flesta sjukdomarna är 

incidensen för insjuknande större bland männen (Bilaga, Tabell B6). Den relativa risken 

för insjuknande är dock större bland kvinnorna i några sjukdomar (Bilaga, Tabell B1-

B4). Det betyder dock inte att förebyggande insatser endast ska riktas mot de äldre 

åldersgrupperna och mot män, utan det är viktigt att se det ur ett långtidsperspektiv (en 
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förbättrad levnadsvana i unga år minskar risken för sjukdom resten av livet) och även 

kvinnor drabbas av sjukdomar i stor utsträckning.  

 

Feldman och Johansson (2012) har i sin rapport rekommenderat att man vid samtidig 

förbättring av flera riskfaktorer/levnadsvanor ska undvika att räkna ihop summan av 

skattningarna av minskningar av antalet nya sjukdomsfall och därmed av minskningar i 

hälso‐ och sjukvårdskostnader. Skälet till det har de angivet är att det finns ett starkt 

samband mellan två av riskfaktorerna; BMI över 30 och fysisk inaktivitet. Dessa två 

riskfaktorer förekommer i stor utsträckning hos samma patientgrupper, och 

förebyggande arbete inom primärvården riktar sig mot båda riskfaktorerna samtidigt. 

Feldman och Johansson (2012) skriver att en person som ökar sin fysiska aktivitet och 

minskar sitt BMI bara kan undvika exempelvis hjärtinfarkt en gång. Detta innebär att 

modellen kan överskatta förändringarna. Men samtidigt har en person med flera 

riskfaktorer en betydligt större risk att drabbas av sjukdom, vilket inte inkluderas i 

skattningarna. 

 

Argumentet att en person som ökar sin fysiska aktivitet bara skulle kunna undvika 

hjärtinfarkt en gång kan dock diskuteras. Det är inte helt ovanligt att en person som 

drabbats av hjärtinfarkt drabbas av flera hjärtinfarkter och givetvis påverkas även risken 

för nya hjärtinfarkter av levnadsvanorna. Det är också tveksamt om 

sjukvårdskostnaderna verkligen blir så mycket mindre bara för att en person har flera 

sjukdomar, personen måste ändå få behandling för de olika sjukdomarna, och medicin 

för flera sjukdomar. I Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 

skrivs att om en invid har flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt innebär det inte 

bara att risken för de enskilda vanorna adderas, utan tycks medföra en flerfaldig 

riskökning. Det är alltså särskilt angeläget att personer med flera ohälsosamma 

levnadsvanor får hjälp och stöd att ändra sina vanor (Socialstyrelsen, 2011b).  

 

I och med att en individ ändrar en levnadsvana, exempelvis ökad fysisk aktivitet, så kan 

personen få ett ökat hälsomedvetande och även ändra sin kost och minska sitt 

alkoholintag, vilket ger en större hälsoeffekt. Det kan då vara svårt att veta vilken 

levnadsvaneförändring som gett effekt, eller om det är en kombination av flera 

ändringar. Det betyder dock att kostnadseffektiviteten oftast är större än vad som 
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framgår i publicerade artiklar och hälsoekonomiska beräkningar (Socialstyrelsen, 

2011e). 

 

Förändringar av levnadsvanor hos en person kan påverka andra individer. Familj och 

vänner kan också ändra sina levnadsvanor. Dessutom kan minskad rökning och minskat 

riskbruk av alkohol ha gynnsamma effekter på omgivningen. Dessa effekter är svåra att 

beräkna men bidrar också till att de resultat som fås fram i RHS- modellen troligtvis är 

underskattade. 

 

Det är också viktigt att påpeka att resultaten blir olika beroende på vilka parametrar som 

används och vilka fasta och input parametrar man använder. Även input parametrarna 

påverkar resultatet. I den här modellen är det input parametern nuvarande förekomst av 

de fyra riskfaktorerna som är den osäkra parametern. De uppgifterna har samlats in från 

en enkät och med en svarsfrekvens på 57,1 procent (Jämtlands läns landsting, 2011), 

och i den här studien har det inte undersökts huruvida det är personer med ”mest 

hälsosam” eller ”minst hälsosam” livsstil som valt att inte svara, vilket kan påverka 

resultaten. 

Beräkningen av kostnader och besparingar i folkhälsoarbetet inkluderar flera svårigheter 

och ställningstaganden. Det kan avse hur man uppskattar antal timmar för personal, 

vilket material och vilken utrustning som har använts, hur människors tid ska värderas, 

var gränsen mellan intervention och utvärdering/forskning går, hur fördelningen av 

gemensamma kostnader görs, hur mycket av hälso- och sjukvårdskostnader som kan 

relateras till olika typer av sjuklighet etc. (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Det kan göra 

att de kostnader för sjukvård som används i modellen antingen är under- eller 

överskattade. 

 

Metoddiskussion 

Det finns vissa begränsningar i RHS- modellen. Den tar inte hänsyn till andra 

förändringar så som förändringar i medicinsk teknologi, andra riskfaktorer för sjuklighet 

och andra former av miljö- och samhällspåverkan. Feldman och Johansson (2012) har 

endast beräknat hälso- och sjukvårdskostnader, och inte tagit hänsyn till indirekta 

kostnader, vilket inte heller gjorts i den här studien. Modellen tar inte heller hänsyn till 
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de interventionskostnader som uppstår för att hjälpa folk att förändra sin livsstil. Enligt 

Feldman och Johansson (2012) ska modellens resultat tolkas restriktivt, i termer av 

förändringar. Modellen visar endast hur nyinsjuknandet och relaterade kostnader 

förändras om riskfaktorförekomsten förändras, under den orealistiska förutsättningen att 

allt annat är lika.  

 

Det är ibland svårt att veta vilken RR som ska användas då olika studier visar olika 

resultat. De olika studiernas beräkningar av RR har beaktats i bedömningen av vilken 

RR som ska ingå i aktuella beräkningar.  

 

Detsamma gäller hur man väljer att definiera incidensen för sjukdomarna. I den här 

studien har man använt rubriken ischemiska hjärtsjukdomar, men de flesta studier som 

har använts som referenser baseras RR och incidenser enbart på akut hjärtinfarkt. Det är 

värt att notera att incidenserna som tagits fram i den här studien och i Feldmans och 

Johanssons (2012) studie, skiljer sig ganska mycket åt. Den enda förklaring som har 

hittats är just att det skiljer sig åt vilka sjukdomar som inkluderas. Incidens och 

prevalens av olika sjukdomar varierar i olika geografiska områden och därmed behoven 

av insatser. I den här modellen har man utgått från riksgenomsnittet för incidens. Det 

kanske vore bättre att utgå ifrån incidensen i det område som utvärderas. Valet av 

parametrar kan således ha en ganska stor betydelse för hur resultatet ser ut. Därför ska 

även restriktion i tolkning av kostnadsbesparingar och antal minskningar av 

nyinsjuknanden beaktas.  

 

Enligt Feldman och Johansson (2012) så grundar sig beräkningarna på att 

minskningarna av sjukdomsfall sker om 5 år. Vid hälsofrämjande och preventiva 

insatser är kostnaderna koncentrerade till tiden då insatsen genomförs medan de 

förväntade nyttoeffekterna uppträder först senare och då ofta efter lång tid, kanske flera 

tiotal år. Ekonomiska händelser inträffar således ofta vid olika tidpunkter. Eftersom en 

krona idag inte har samma värde som en krona om fem år måste man korrigera för 

tidsaspekten och inflationen för att få ett rimligt analysresultat. Man brukar räkna om de 

ekonomiska händelserna vid olika tidpunkter till en tidpunkt, vanligen till aktuell 

tidpunkt vilket kallas nuvärde. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

rekommenderar en ränta på 3 procent, men anger även att de vill se alternativa kalkyler 

med en kalkylränta på 5 procent (Anell, 2009).  Det går dock inte att se att någon 
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justering för det har gjorts i beräkningarna, utan som beräkningarna gjorts torde de 

snarare avse besparingar inom ett år. Vi tolkar det dock som att inga 

kostnadsbesparingar kommer göras de första fem åren, utan att det är först efter fem år 

som resultaten börjar märkas i form av färre antal nyinsjuknanden. Om vi exempelvis 

betraktar en patient som har kraftigt förhöjd risk att drabbas av KOL om fem år om 

personen inte slutar röka, så innebär det att det inte bara är en kostnadsbesparing under 

ett år (som infaller om fem år) utan om personen hade fått KOL skulle det uppstå 

sjukvårdskostnader varje år fram till personens död. Dessutom brukar 

sjukvårdskostnaderna öka för en KOL patient när tillståndet förvärras. Återfaller inte 

personen till att börja röka igen, kommer således besparingar att göras årligen under 

personens återstående livslängd. Samma principiella resonemang gäller även övriga 

riskfaktorer och sjukdomar i modellen. I den här studien har dock en tidshorisont på ett 

år valts, vilket torde innebära en stor källa till underskattning i besparingspotentialen. 

 

Ytterligare en begränsning är att modellen endast tar upp tio sjukdomar. De här 

riskfaktorerna orsakar betydligt fler sjukdomar än så. Exempelvis kan för stort 

alkoholintag leda till skador på levern, och leversjukdomar har inte tagits upp. Som 

tidigare nämnts är leversjukdom en av flera sjukdomar som sammantagna förorsakar ca 

85 procent av alla dödsfall i WHO:s europeiska region (Rydén, Andersen, Gyberg, & 

Mellbin, 2012).  Det kan dels förklara varför kostnadsbesparingarna för 

alkoholrelaterade sjukdomar i den här modellen blir relativt låga. Det är också 

ytterligare en anledning till att de kostnadsbesparingar som visas överlag i denna studie 

kan vara underskattade.  

Modellen kan användas som ett medel för att visa de kostnadsbesparingar som kan 

uppnås genom minskningar av riskfaktorerna. Den ger också en indikation om på vilka 

områden sjukdomsförebyggande insatser är mest kostnadseffektiva. Vi kan till exempel 

se att det går att göra stora besparingar genom att hjälpa befolkningen sluta röka. För att 

få en mer komplett modell skulle även indirekta kostnader kunna inkluderas. 

Slutsatser 

Jämtlands läns landsting kan göra besparingar på mellan fem och åtta miljoner kronor 

under ett år om de hjälper befolkningen till en procents förbättrade 

riskfaktorer/levnadsvanor och därmed till minskat antal nyinsjuknanden inom de tio 
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sjukdomar som tagits upp i RHS- modellen. Störst besparingar kan göras genom att 

minska tobaksrökningen.  

Beräkningen av kostnader och besparingar i folkhälsoarbetet inkluderar flera svårigheter 

och ställningstaganden. RHS-modellen har också en del begränsningar. Studien har bl.a. 

visat att resultaten skiljer sig ganska mycket åt beroende på vilka fasta parametrar man 

väljer att använda. Därför ska resultaten endast ses som indikationer och inte som 

exakta siffror på hur mycket pengar som kan sparas. 

Det är dock av stor vikt att landstingen kan tydliggöra möjliga ekonomiska 

konsekvenser för politiker och andra beslutsfattare. RHS- modellen kan vara ett 

användbart verktyg för att diskutera potentialen i förebyggande arbete inom hälso- och 

sjukvården i Sverige. Den kan användas för att simulera effekterna över hur 

riskfaktorerna förändras, både positiva och negativa, bland befolkningen i olika 

landsting och regioner (Feldman & Johansson, 2012). Den kan även vara ett verktyg 

bland flera för att göra beräkningar av framtida förändringar i antalet insjuknade person 

och relaterade sjukvårdskostnader och därmed bidra till mera kunskapsbaserade 

prioriteringsdiskussioner. RHS-modellen kan således vara ett mycket användbart 

verktyg för alla landsting. 

 

För att få en bättre överblick över kostnaderna, borde man även beräkna de indirekta 

kostnaderna, vilket skulle ge en mera heltäckande bild över vilka samhälleliga 

ekonomiska besparingar/vinster som skulle kunna uppnås genom att hjälpa 

befolkningen till mera hälsosamma levnadsvanor. Sjukdomsförebyggande insatser 

innebär självklart inte enbart kostnadsbesparingar utan även kostnader vilket borde 

komplettera beräkningarna, med en cost-benefit-analys. RHS-modellen kan även 

utvidgas till att inkludera fler än tio sjukdomar.  

 

Rosén (2003) har som tidigare påpekats betonat vikten av en mer enhetlig syn på hur 

utvärderingar ska göras, för att jämförelser ska kunna göras mellan olika studier. Under 

den här studiens gång har det tydligt märkts hur svårt det är att hitta jämförbart material. 

Det finns ett stort utrymme för framtida forskning för att utveckla bra metoder och 

modeller som underlättar för hälsoekonomer i deras arbete. Det behövs tydligare 

riktlinjer för hur utvärderingar ska genomföras både nationellt och internationellt och 

vilka kostnader och effekter som ska inkluderas. Förutom tillgång till hälsoekonomer 
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behövs förståelse bland beslutsfattare för hur de kan använda sig av hälsoekonomiska 

beräkningar och utvärderingar. Det vore intressant att i framtida interventionsstudier 

undersöka de verkliga kostnadsbesparingarna då man har lyckats minska ohälsosamma 

levnadsvanor och därmed insjuknanden i livsstilsrelaterade sjukdomar. Resultaten från 

dessa interventionsstudier skulle ge en uppfattning om beräkningsmodellens precision 

och validitet. 

 

Tillkännagivande 

Under arbetets gång har Inna Feldman varit till stor hjälp och svarat på en del 

frågeställningar som uppkommit angående RHS-modellen.  
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Bilaga  

 

Tabell B1 Relativa risker fetma, BMI över 30 

    
    Män       Kvinnor     Källor 

Ålder  16-29 30-44 45-64 65-84 16-29 30-44 45-64 65-84   

Diabetes 17,09 14,96 7,36 2,43 18,93 13,68 8,02 2,78 (van Baal, o.a., 2008) 

Ischemisk 

hjärtsjukdom 
2,12 2,17 1,81 1,27 2,31 2,4 1,96 1,32 (van Baal, o.a., 2008) 

Stroke 1,18 1,21 1,3 1,17 1,21 1,24 1,35 1,2 (van Baal, o.a., 2008) 

Koloncancer 1,53 1,55 1,51 1,47 1,61 1,63 1,59 1,55 (van Baal, o.a., 2008) 

Bröstcancer 1 1 1 1 1 1,11 1,61 1,2 (van Baal, o.a., 2008) 

Prostatacancer 1,33 1,34 1,22 1,09 - - - - (van Baal, o.a., 2008) 

Depression 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

(Feldman & Johansson, 

2012) 

 

Tabell B2 Relativa risker för tobaksrökning   

    
    Män       Kvinnor     Källor 

Ålder  16-29 30-44 45-64 65-84 16-29 30-44 45-64 65-84   

Diabetes 1,13 1,15 1,15 1,15 1,13 1,15 1,15 1,15 (van Baal, o.a., 2008) 

Ischemisk 

hjärtsjukdom 
4,5 4,44 3,15 1,64 4,64 4,59 3,61 1,79 (van Baal, o.a., 2008) 

Stroke 3,45 3,45 2,77 1,7 3,7 3,68 3,15 1,71 (van Baal, o.a., 2008) 

Koloncancer 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

(Heineman, Zahm, 

McLaughlin, & 

Vaught, 1994) 

Lungcancer 11,9 14,04 24,71 24,8 9,66 11,39 16,02 12,34 (van Baal, o.a., 2008) 

Prostatacancer 1,17 1,17 1,17 1,17 - - - - 

(Huncharek, Haddock, 

Reid, & Kupel, 2010) 

KOL 1,88 3,17 9,7 12,07 1,64 2,57 8,28 9,17 (van Baal, o.a., 2008) 

Depression 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

(Ferguson,Goodwin, & 

Horwood, 2003) 

Höftfraktur 1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 

(Wong, Christie, & 

Wark, 2007) 

 

Tabell B3 Relativa risker för fysisk inaktivitet 

    
    Män       Kvinnor     Källor 

Ålder  16-29 30-44 45-64 65-84 16-29 30-44 45-64 65-84   

Diabetes 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

(Lee, Shiroma, Lobelo, 

Puska, & Blair, 2012) 

Ischemisk 

hjärtsjukdom 
1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

(Lee, Shiroma, Lobelo, 

Puska, & Blair, 2012) 

Stroke 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

(Lee, Folsom, & Blair, 

2003) 

Bröstcancer 1 1 1 1 1,33 1,33 1,33 1,33 

(Lee, Shiroma, Lobelo, 

Puska, & Blair, 2012) 

Koloncancer 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

(Lee, Shiroma, Lobelo, 

Puska, & Blair, 2012) 

Depression 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 (van Gool, o.a., 2003) 

Höftfraktur 2 2 2 2 2 2 2 2 (Marks, 2011) 
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Tabell B4 Relativa risker för riskkonsumtion av alkohol 

   
    Män       Kvinnor     Källor 

Ålder  16-29 30-44 45-64 65-84 16-29 30-44 45-64 65-84   

Bröstcancer  1 1 1 1 1,27 1,27 1,27 1,27 

(Seitz, Pelucchi, 

Bagnardi, & La 

Vecchia, 2012) 

Koloncancer 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 (Su & Arab, 2004) 

Depression 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 (Rehm, o.a., 2003) 

Höftfraktur 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 (Berg, o.a., 2008) 

 

 

 

Tabell B5 Riskfaktorförekomst i Jämtland år 2013, önskat läge 2014 

 
Fetma, BMI >30 Daglig tobaksrökning 

 

 

Nuläget Önskat läge Nuläget Önskat läge 

Åldersgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

16-29 6,80% 6,70% 5,80% 5,70% 4,90% 9,00% 3,90% 8,00% 

30-44 14,90% 15,20% 13,90% 14,20% 6,40% 7,60% 5,40% 6,60% 

45-64 18,30% 21,60% 17,30% 20,60% 11,80% 18,10% 10,80% 17,10% 

65-84 17,10% 20,50% 16,10% 19,50% 8,80% 10,40% 7,80% 9,40% 

Genomsnitt 14,28% 16,00% 13,28% 15,00% 7,98% 11,28% 6,98% 10,28% 

         

 
Fysisk inaktivitet 

 

Riskkonsumtion av alkohol 

 

Nuläget Önskat läge Nuläget Önskat läge 

Åldersgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

16-29 37,30% 40% 36,30% 39% 28% 23,40% 27% 22,40% 

30-44 46,30% 48,90% 45,30% 47,90% 17,40% 6,90% 16,40% 5,90% 

45-64 50,70% 49,20% 49,70% 48,20% 12,40% 5,70% 11,40% 4,70% 

65-84 45,50% 52,50% 44,50% 51,50% 3,80% 1% 2,80% 0% 

Genomsnitt 44,95% 48,00% 43,95% 47,00% 15,00% 9,25% 14,00% 8,25% 

Källa: (Werme, 2013) 
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Tabell B6 Årlig incidens av modellens sjukdomar, per 100 000 invånare 

 
    Män       Kvinnor     Källor 

Ålder  16-29 30-44 45-64 65-84 16-29 30-44 45-64 65-84   

Diabetes 25,3 93,1 409,1 1 234,6 18,5 42,5 203,1 801,7 
(Socialstyrelsen, 

2011c) 

Ischemisk 

hjärtsjukdom 
12 299 4 760 9 815 5 98 1 460 5 954 

(Socialstyrelsen, 

2012b) 

Stroke 8,6 20,7 149,8 655,3 5,7 13,1 74,6 479,6 
(Socialstyrelsen, 

2011c) 

Koloncancer 12 66 423 1 332 18 56 403 1 315 
(Socialstyrelsen, 

2012a) 

Lungcancer 4 18 469 1 265 4 20 493 1 174 
(Socialstyrelsen, 

2012a) 

Bröstcancer 1 0 15 22 34 689 3507 3524 
(Socialstyrelsen, 

2012a) 

Prostatacancer 0 14 2 894 6 207 - - - - 
(Socialstyrelsen, 

2012a) 

KOL 0 3,7 220,5 2 145,3 0,34 7 323,7 2 252,3 
(Socialstyrelsen, 

2011c) 

Depression 427,4 381,8 662,9 648,6 647,6 561 711 919,8 
(Socialstyrelsen, 

2011c) 

Höftfraktur 3,7 8 51,4 300,1 1,4 3,1 53 483 
(Socialstyrelsen, 2008-

2010) 
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Tabell B7. Årlig incidens modellens sjukdomar per 10 000, korrigering av Feldmans och 

Johanssons rapport 

  Kvinnor Källor 

Ålder  20-49   

Diabetes 13,2 
(Feldman, 

2013) 

Ischemisk 

hjärtsjukdom 
8,5 

(Feldman, 

2013) 

Stroke 4,5 
(Feldman, 

2013) 

Koloncancer 0,44 
(Feldman, 

2013) 

Lungcancer 0,25 
(Feldman, 

2013) 

Bröstcancer 7,3 
(Feldman, 

2013) 

Prostatacancer - 
(Feldman, 

2013) 

KOL 10 
(Feldman, 

2013) 

Depression 9,8 
(Feldman, 

2013) 

Höftfraktur 0,6 
(Feldman, 

2013) 

 

 

Tabell B8 . Årliga hälso‐ och sjukvårdskostnader för en patient med respektive sjukdom, i 

svenska kronor år 2009. 

         Kostnad per år 

    Diabetes  

 

35 829 

    Ischemisk hjärtsjukdom 40 821 

    Stroke  

 

48 792 

    Koloncancer  

 

44 409 

    Lungcancer  

 

58 451 

    Bröstcancer  

 

25 624 

    Prostatacancer  28 345 

    KOL  

 

70 492 

    Depression  

 

33 170 

    Höftfraktur   117 700 

    Källa: (Feldman & Johansson, 2012) 
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Tabell B9.  Antal personer i Jämtlands län 2012 

Åldersgrupp Män Kvinnor 

16-29 11755 10977 

30-44 10964 10472 

45-64 17393 16795 

65-84 11619 12310 

Totalt 51731 50554 

Källa: (Statistiska Central 

Byrån, 2013) 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


