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Förvaltningsnamn  

Avsändare   

Kostnadsberäkningar för fetma och diabetes 

Tabell 1 
Kostnader i miljoner kronor, nationellt och i Jönköpings län, baserat på att länet 

utgör 3,5 procent av landets befolkning. 

(Tabell 1och 2 efter Andersson och Fransson, 2011.) 

 

 

Kostnad fetma 

nationellt (miljoner 

kronor) 

Jönköpings län beräknat på 13 % 

(miljoner kronor) 

Direkta kostnader 3600 127,6 

Indirekta kostnader 12400 439,5 

Kostnader för individen 35 000 1 240,5 

Totalt 51 000 1 807,6 

Tabell 2 

Kostnader i miljoner kronor baserat på aktuell prevalens respektive förekomst av 

fetma för den socioekonomiska grupp som har lägst andel fetma 

 

 

  

 
1. Snitt (13 

%) 

2. Högre 

tjänstemän (6 %) 

Kostnad för ojämlikhet 

(skillnaden mellan 1 och 2) 

Direkta kostnader 127,6 58,9 68,7 

Indirekta kostnader 439,5 202,8 236,6 

Kostnader för 

individen 1240,5 572,5 668,0 

Totalt 1807,6 834,3 973,3 
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 Med direkta kostnader avses sjukvården (öppen och sluten vård samt 

läkemedelskostnader) 

 Indirekta kostnader, vilka är tilltagna i underkant, är 

Socialförsäkringssystemets kostnader för sjukskrivning, kostnader för 

förtidspension samt kostnader för produktionsförluster genom dödsfall före 

uppnådd pensionsålder. 

 Kostnader för individen beräknas utifrån kostnaden för förlorade levnadsår 

(Andersson och Fransson, 2011). Det psykiska lidandet sjukdomen kan 

orsaka är inte med i beräkningarna. 

Tabell 3 
Årliga kostnader för typ 2 diabetes.  

 

 Direkta kostnader: 3-4 procent av befolkningen beräknas ha diabetes (ref.). 

Med 3,5 procent av länets 339 000 invånare (Statistiska Centralbyrån) 

motsvarar detta cirka 11 900 invånare. Per individ blir de direkta kostnaderna 

103 miljoner kronor/11 900 invånare = 8 000 kronor per person  

 Indirekta kostnader: För fetma beräknas de indirekta kostnaderna uppgå till 

cirka 3,4 procent av de direkta. Görs antagandet att detta även gäller för 

diabetes, blir de indirekta kostnaderna cirka 29 400 kronor per person och år.  

 Kostnader för individen: Förlorade levnadsår beräknas till 8 år för en 

sjukdomsdebut vid 50 års ålder (Kalmar 2003). Görs antagandet att kostnaden 

för individen är 10 gånger de direkta kostnaderna, förhållandevis lika stor 

kostnad som för fetma, blir det 86 342 kronor per år. 

Referenser:  
1. Andersson, D & Fransson, A. (2011). Kalorier kostar – en ESO-rapport om 

vikten av vikt.  

2. Nationella Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor? Statens 

Folkhälsoinstitut, 2012.  

3. Metabola Syndromet: Vetenskaplig dokumentation och konferensrapport. 

Kalmar läns landsting, Kalmar 2003.  

 
I riket 

(miljoner) 

Jönköpings län 

(miljoner) 

Per diabetiker och år i 

Jönköpings län (kronor), 

n=11 865 

Direkta kostnader 2900 102,78 8 634 

Indirekta kostnader 9860 349,46 29 356 

Kostnader för 

individen 29000 1027,84 86 342 

Totalt 41760 1480,08 124 332 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Uppskattat behov 

Övergripande behov 
Under 2013 kommer Socialstyrelsen med nya föreskrifter om förebyggande av 

och behandling vid undernäring. I föreskrifterna kommer det finnas bestämmelser 

om att vårdgivaren ska fastställa rutiner för när och hur en utredning av 

näringstillståndet ska göras. Vårdgivaren ska även fastställa rutiner för hur 

undernärings ska förebyggas samt behandlas. Dietisten har en betydande roll i 

detta arbete då det krävs goda kunskaper för en hållbar struktur.  

Som nämnts tidigare i rapporten ställer Socialstyrelsens riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder nya krav på hälso- och sjukvården. Ska 

Landstinget kunna följa dessa riktlinjer måste nutritionskompetensen stärkas. 

Dietisten har en viktig roll i detta såväl i det direkta patientmötet som i 

handledning av övrig personal. 

 

Primärvården 
En sammanställning har gjorts utifrån de aktuella resurserna med tillhörande 

arbetsbeskrivningar samt åsikter och synpunkter från de kontakter som tagits 

under utredningens gång. En resursfördelning om en primärvårdsdietist per 

30 000 invånare skulle leda till bättre patientsäkerhet. Långsiktigt skulle även 

kostnaderna minska då fler dietister bidrar till ett mer hälsofrämjande och 

förebyggande arbete genom att teamarbetet runt patienten blir mer komplett. 

 

Tabell 1. Antal dietisttjänster inom primärvården i Jönköpings län idag.  

 
Område  Antal invånare  Antal tjänster 

Höglandets sjukvårdsområde 110 000 1,5 

Södra sjukvårdsområdet  85 000 0,8 

Jönköpings sjukvårdsområde 145 000 0 

Totalt  340 000 2,3 
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Beskrivning av vad en heltidstjänstgörande dietist per 30 000 invånare 
kan prestera inom primärvården 
Individuell kostbehandling för personer med/i: 

 Hög ålder och flera sjukdomar (multisjuka äldre) 

 Undernäring på grund av sjukdom, exempelvis kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) och hjärtsvikt 

 Tugg- och sväljsvårigheter på grund av exempelvis stroke, MS och 

Parkinson 

 Motoriska tarmstörningar, IBS (irriterad tarm) 

 Gravida med BMI > 30 

 Livets slutskede (palliativa patienter) 

 Ätstörningar 

 Ohälsosamma matvanor  

 Diabetes typ 2 

 Födoämnesallergier och intoleranser 

 Höga blodfetter 

 Fetma 

 Övervikt med komplikationer 

 

Övriga stödjande funktioner:  

 Dietisten deltar i teamarbetet tillsammans med primärvårdens övriga 

personal. 

 Dietisten utbildar, stödjer och hjälper andra yrkesgrupper i primärvården i 

grundläggande kunskap inom kost- och nutritionsområdet.  

 Dietisten deltar vid gruppinformation riktad till specifika patientgrupper 

med till exempel övervikt, KOL, artros, diabetes.  

 Dietisten stöttar och samverkar med kommunens hemsjukvård och kan 

därmed minska risk för undernäring såväl genom direkta som 

förebyggande insatser. 

 Dietisten förskriver sondmat, näringsdrycker och andra speciallivsmedel 

 Butiksvandringar och matlagningskurser för specifika patientgrupper.  

 Folkhälsoarbete i samverkan med Folkhälsosektionen på Landstingets 

kansli och övriga samhällsaktörer 
 

Med fler dietisttjänster inom primärvården synliggörs dietisten och blir därmed en 

efterfrågad kompetens i primärvården. Detta stimulerar oplanerade och spontana 

diskussioner om kost vid internutbildningar och på arbetsplatsen. Dietisten får en 

god kommunikation med andra yrkesgrupper som stärker teamarbetet runt 

patienten och har möjlighet att snabbt ingripa då behov uppstår. Det blir även 

lättare för dietisten att tillmötesgå behovet av uppföljning av patienter som skrivs 

ut från sjukhuset till primärvården. Vården av multisjuka äldre förbättras då fler 

tjänster möjliggör för en ökad samverkan med kommunens hemsjukvård. 
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Sjukhusen 
Dietisterna på länets sjukhus har på grund av att de varit för få under flera år inte 

kunnat ge nutritionsbehandling till flera olika patientgrupper som har behov av 

dietistkompetens (bilaga 4 och 5). Andra patientgrupper har fått otillräcklig 

nutritionsbehandling av dietist. 

 

Många av de patienter som är svårt sjuka har stor risk för att drabbas av 

undernäring. Fler dietisttjänster på sjukhusen är inte bara viktig för enskilda 

patienter utan även för att hjälpa vårdenheterna till ett gott generellt 

nutritionsomhändertagande, exempelvis gällande nattfasta, måltidsordning, 

specialkoster och att utarbeta nutritionsriktlinjer för enheten. Dietisten bör också 

delta i team och ronder samt vid behov delta i vårdplaneringar, något som bara 

görs på ett fåtal vårdavdelningar idag. Allt detta är viktiga delar i 

patientsäkerhetsarbetet. 

 

Nedan följer beskrivningar utifrån de verksamheter som har ett uttalat behov av 

fler dietister. Först presenteras de kliniker där behovet är liknande över hela länet 

och därefter följer ytterligare några beskrivningar där det finns specifika behov på 

de tre olika sjukhusen. 

Kirurgklinikerna 
På kirurgen är det framför allt de patienter som ska genomgå fetmakirurgi samt de 

som är svårt sjuka som är i behov av att träffa en dietist. Antalet operationer har 

ökat både på Höglandssjukhuset och på Värnamo sjukhus de senaste åren utan att 

antalet dietisttjänster ökats. Båda enheterna uttrycker ett stort behov av fler 

dietister för att tillmötesgå det ökade patientflödet, framför allt vad gäller 

uppföljning efter operation.  

Psykiatriska klinikerna i länet 
I Landstingets ledningsplan för vuxenpsykiatrin (12) står det uttryckligen att 

insatser för att förbättra psykiskt sjukas kroppsliga hälsa bör prioriteras genom att 

arbeta förebyggande med metabolt syndrom och riktade hälsofrämjande åtgärder. 

Psykiatrin i de tre sjukvårdsområdena uttalar ett tydligt dietistbehov utifrån denna 

prioritering (bilaga 2). Utöver det är patienter med ätstörningar, neuropsykiatriska 

diagnoser och psykospatienter i behov av dietistens kompetens. 

Medicinklinikerna 
Dietistresurserna används till dialys och njurmottagning, inneliggande svårt sjuka 

patienter med exempelvis tugg- och sväljsvårigheter och undernärings-

problematik. Personer som får diagnoserna diabetes typ 1 eller glutenintolerans 

får ett besök hos dietist, men ska egentligen ha flera dietistbesök enligt 

dietisternas behandlingsriktlinjer (13), se även patientfall nr 1 i bilaga 7. 

Med fler dietister på medicinkliniken skulle patienter med IBS (irriterad tarm), 

hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 få en mer patientsäker behandling.  

Personer med diabetes och/eller fetma skulle få individuellt anpassade kostråd 

enligt Socialstyrelsens riktlinjer vid diabetes (14) och SBU-rapporten Mat vid 
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diabetes (15). Personer med diabetes skulle även få kunskap om kolhydraträkning, 

vilket är en evidensbaserad metod för att själv kunna dosera insulin utifrån hur 

mycket kolhydrater man äter vid en måltid (14). Med fler dietisttjänster kommer 

dessa behov att fyllas. Enligt prioriteringsbeslutet (bilaga 4) får patienter med 

fetma, hjärtkärlsjukdom och IBS (irriterad tarm) ingen dietistbehandling alls på 

Ryhov i dagsläget. Med fler dietister på medicinkliniken skulle även dessa 

patienter få en mer patientsäker behandling.  

 

Dialyspatienterna har en komplicerad bild vad gäller nutrition; rubbad 

fosfatbalans, undernäring, illamående och aptitlöshet med mera. Detta gäller 

patienter såväl i hemodialys som i peritonealdialys. Då felaktig kost kan vara 

direkt farlig för patienten är dietistkompetensen oumbärlig på mottagningarna. 

Genom ökad dietisttjänst kan kosten optimeras för dessa patienter, vilket kan leda 

till senarelagd debut av aktiv uremibehandling (dialys). Gruppen patienter som 

skall transplanteras måste handläggas med extra stor noggrannhet, vilket är 

medicinskt nödvändigt för att nå ett optimalt resultat av operation inkluderande 

den mycket komplicerade eftervården. Inför en transplantation måste BMI vara < 

30. Det finns behov av ökade dietistresurser inom landstingets tre dialysenheter. 

Enligt ordförande i Njurförbundet Småland, Christian Farman, ska en 

professionell sjukvård idag erbjuda patienter med kronisk njursvikt dietistkontakt 

då nutritionsbehandlingen är helt avgörande för livskvaliteten (bilaga 2).  

Nya verksamheter byggs just nu upp på medicinkliniken på Ryhov, där 

dietistkompetens är en nödvändig del. GUCH-mottagning för unga vuxna som 

överlevt medfödda hjärtfel samt hematologi, som tagits hem från Linköping.  

Kvinnoklinikerna 
Vården för patienter med gynekologisk cancer och graviditetsdiabetes skulle 

förbättras med fler dietisttjänster då god nutritionsstatus är en grundläggande del i 

behandlingen. 

Barn- och ungdomsenheterna 
Ökade dietistresurser på Barn- och ungdomsenheterna kommer förbättra 

nutritionsbehandlingen för bland annat barn med uppfödningssvårigheter, 

födoämnesallergier och fetma. Ökade resurser bidrar även till bättre stöd och 

handledning av övrig personal. Dietisten är även en del i teamet runt barn och 

ungdomar med livsstilsproblem som besöker Barn- och ungdomshälsan. I 

Barnhälsovården behövs dietisten för det hälsofrämjandet arbetet, där maten är en 

viktig del.  Barnhälsovårdens utvecklingsenhet har haft 0,4 dietisttjänst i projekt 

under 2013 och har som målsättning att permanenta denna tjänst. Se bilaga 8 för 

uppdragsbeskrivning av barnhälsovårdsdietist.  

Länskliniker på Länssjukhuset Ryhov 
Vissa kliniker har ett länsansvar, vilket även gäller klinikens dietistresurs. Detta 

gäller onkolog-, barn-, infektions-, öron-näsa-hals och rehabiliteringsmedicinska 

kliniken samt habiliteringscentrum. 
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Barnkliniken 
På barnkliniken arbetar dietisten till stor del med barn som har diabetes men även 

med barn med andra diagnoser, exempelvis medfödda hjärtfel, inflammatoriska 

tarmsjukdomar, födoämnesintoleranser och cancer. Det är vanligt med 

undernäring hos barn med kroniska sjukdomar och fler dietister möjliggör för ett 

mer vårdpreventivt arbete. Screening för risk för undernäring bör göras och 

individuella nutritionsplaner bör tas fram för barn i riskzonen, precis som 

Landstinget använder kvalitetsregistret Senior Alert för patienter som är 65 år och 

äldre. 

Onkologkliniken 
På onkologens strålbehandling har ett gott samarbete utarbetats när det gäller 

personer med huvud-halscancer. Dessa patienter träffar dietist, läkare och 

sjuksköterska gemensamt en gång i veckan, vilket har förbättrat 

nutritionsomhändertagandet avsevärt, minskat patienternas viktnedgång och 

minskat inläggningarna. Liknande behandlingsmodeller skulle kunna användas för 

andra patientgrupper om dietistresursen var större.  

Habilitering 
Habiliteringen har idag 1,7 dietisttjänster för vuxna och barn i tolv olika team. 

Detta är underdimensionerat utifrån behoven. Patientgrupper som är i behov av 

direkt dietistkontakt är exempelvis ”nya överlevare” (personer som överlever och 

lever längre tack vare bättre neonatal- och intensivvård), personer med 

flerfunktionsnedsättning, med progredierande muskelsjukdom och hjärnskador 

samt barn och vuxna med ät- och sväljningssvårigheter med eller utan 

sondmatning. 

 

Utöver dessa är det fler patientgrupper där övrig personal behöver samverka samt 

få stöd och handledning av dietist. Habiliteringen har goda rutiner för samverkan 

med kommunerna både för barn och vuxna och dietisterna skulle ha en självklar 

plats i denna samverkan om resursen hade varit dimensionerad för detta. 

Andra kliniker 
Andra enheter som behöver mer dietistresurs på Ryhov är exempelvis öron-näsa-

halskliniken, kirurgkliniken, onkologen, infektionskliniken. Dietistens uppgift är 

att ge individuell nutritionsbehandling efter exempelvis kirurgiska ingrepp i 

magtarmkanalen, i samband med cellgiftsbehandling samt vid olika 

cancersjukdomar där energi- och näringsbehovet är svårt att tillgodose.  
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Förslag på antal dietisttjänster samt fördelning 
Tabell 2. Dietisttjänster Värnamo sjukvårdsområdet 

 

Verksamhet  Antal tjänster Behov  Äskande  

Barn- och 

ungdomsenhet och 

barnhälsovården 

0,2 1 0,8 

Somatiska kliniker 1,4  2,7  1,3 

Psykiatriska kliniken 0 0,5 0,5 

Vårdadministration  1 (via 

medicinkliniken) 

1  1 

Totalt 1,6 4,2 2,6 + 1 adm.  

 

Tabell 3. Dietisttjänster Jönköpings sjukvårdsområde 

Verksamhet  Antal tjänster Behov  Äskande  

Barnklinik 1 2 1 

Barn- och ungdomsenhet 

(Huskvarna, Hälsan, Barn- 

och ungdomshälsan, 

Barnhälsovården) 

1,5 

(+ 0,2 projekt 

Barn- och 

ungdomshälsan) 

2 0,5 

Somatiska kliniker 3,4 5,9  2,5  

Psykiatriska kliniken  0 1 1 

Habiliteringsenheten  1,7 3 1,3 

Barnhälsovårdens 

utvecklingsenhet 

0,4  0,4  0,4 

Vårdadministration  0,8 1,5 0,7 

Totalt 8,2 + 0,8 adm.  14,3 + 1,5 

adm.  

6,7+ 0,7 adm.  

 

Tabell 4. Dietisttjänster Höglandets sjukvårdsområde 

Verksamhet  Antal tjänster  Behov  Äskande  

Barn- och 

ungdomsenhet och 

barnhälsovården 

0,5 1,5 1 

Somatiska kliniker 1,75 3,5  1,75 

Psykiatriska kliniken  0,15 0,5 0,35 

Vårdadministration  1 1 0 

Totalt 2,4 + 1 adm. 5,5 + 1 adm.  3,1 
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Totalt äskande 
 8,6 dietister inom primärvården 

 12,4 dietister på sjukhusen 

 1,7 vårdadministratörer 

 1 chefstjänst vid länsorganisation (se ”Organisation” i rapporten) 

 



Ekonomisk 
analys 
Avgränsning Somatisk vård 

2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 



2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

 
 
Sjukvårdens ledningsgrupp går igenom och diskuterar 
frågeställningar utifrån pp-bilder.  
 
De kompletteringar som görs under diskussionen syns i röd 
text. 
 

 
 

 



Frågeställningar 

2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Landstingets kostnadsnivå  - hög/låg ? 
 

• Kostnads/underskottsutveckling 2012 -2013 ? 
 

• Ersättningssystemets förmåga att styra rätt ? 
 

• Åtgärdsplan 
- vad behöver vi göra och inom vilka områden ? 



Landstingets kostnadsnivå hög/låg ? 

2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Jämförelser med riket 
- Kostnader per invånare (konsumtion) 
- DRG -kostnad (produktion 

• Jämförelser länet 
- Kostnader för länsdelars konsumtion ? 
- Skillnader i DRG –kostnader mellan länets tre sjukhus ? 
- Skillnader i DRG-kostnader mellan länets kliniker ? 

• Kan kompletteras med: 
     - Besök, åtgärder 
     - Per invånare, per kommun, per åldersgrupp 
     - OH-kostnader 
     - Löneökningar, jouruttag, övertid 
     - Köpt vård 
     - Kostnad över tid, per klinik, jämförelser 
 
 



2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Frågor: 
     - Var har vi för höga kostnader? 
     - Vilka kostnader är det som påverkar. 
     - Är vår analys korrekt?
 
• Risker: 
     - Kartläggning, analys får inte ta för lång tid. Vi måste 
     samtidigt komma igång med åtgärder. 
 
• Övrigt: 
    - Vi behöver verktyg för att beskriva kostander, KPP 
 



Kostnads- /underskottsutveckling 

2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Somatikens underskott från 80 mnkr 2012 till 143 mnkr  
2013 enligt prognos  
- orsaker ? 

• Nettokostnadsutveckling inom respektive sjukvårdsområde 
för några år ? 
- exklusive verksamhetsförändringar 
 



Ersättningssystemets förmåga att styra rätt ? 

2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Följande områden har diskuterats under 2013 och inför 2014: 
     - Läkemedel, fördjupad genomgång görs i januari 
     - Införandekostnader, ges efter beräkning i samband med    
       start av verksamhet 
      - Geriatrik, skillnader i diagnossättning verkar kvarstå.  
        Genomgång ska göras. Mats ansvarar. 
      - Barnklinik, justering har gjorts. 
      - Familjecentraler, viss justering planeras 
      - Akuten, viktigt med åtgärder för att minska belastningen. 
      - Hyror  
      - Medicinsk diagnostik, prissättning 
• Lärande under tre år  
     – behov av utjämning? 
 
 



Åtgärdsplan 

2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Kartläggning, analys. Se tidigare bilder. 
• Gemensamma åtgärder 
      - Högeffektiva verksamheter på länsnivå. Högre kvalitet till lägre  
        kostnader. Ex: elektiv ortopedi, arbetsfördelning kirurgi. Hur ska 
        basuppdraget respektive tilläggsuppdrag se ut? Medicin,    
        ortopedi, kirurgi på jourtid.   
        Differentiera elektiv verksamhet. Cancerområdet.     
        Kvinnosjukvård. Mest sjuka äldre. 
       - Gemensamma arbetssätt. 
       - Jourlinjer. Kartläggning och genomgång. 
       - Organisatorisk förändring för att få mer lika områden, för få mer 
           samverkan? 
       - Mer gemensam stöd och serviceverksamhet? 
 
 
  



2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

       
• Gemensamt och inom respektive område 
      - Koppla till kostnader och krav på minskade kostnader 
      - Personcentrerad vård. Kliniska resultat. 
      - Minska hyrläkare 
      - Kan köpt vård minska? 
      - Arbetstider och schemaläggning. 
      - Rörelse från sluten till öppen, från specialist till primärvård. 
      - Samverkan med kommunerna 
      - Överkonsumtion av medicinsk diagnostik? Exempel på arbete i  
        Bra Liv. (god  och nära tillgång kan öka konsumtion) 
  

 
 
 



2014-01-08 

(ange enhet via Infoga sidfot) 

• Inom respektive område: 
     - Daglig kostnadsreducering på mikronivå 
     - Genomgång del för del i verksamheten.   
 
• Möjligheter: 
      - Personalomsättning ger gott om tillfälle att minska   
        personal. 
      - Vårdval 
 
 


