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Sammanfattning	  
 
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Controller, kurskod: 4FE12E, våren 2014 
 
Titel: Rökuppehåll inför operation – En hälsoekonomisk utvärdering av Landstinget 
Kronobergs riktlinjer 
Författare: Frida Nilsson & Jonna Nyrell 
Examinator: Fredrik Karlsson 
Handledare: Pia Nylinder 
 
Nyckelord: Hälsoekonomi, hälsoekonomiska utvärderingar, hälsoekonomiska modeller, 
rökning i samband med operation. 
 
Bakgrund: Hälsoekonomi har sitt ursprung i att sjukvårdens resurser är begränsade och 
sjukvårdsutgifterna ökar kontinuerligt. För att möta de ökade kostnaderna har sjukvården 
börjat använda sig av hälsoekonomiska utvärderingar för arbeta mer kostnadseffektivt. En 
stor kostnadspost för hälso- och sjukvården är rökares ökade komplikationsrisker i samband 
med operation. Att införa rökuppehåll inför operation minskar dessa risker och denna metod 
har bedömts vara ett av de mest effektiva sätten att minska sjukvårdens kostnader. Fokus för 
denna studie har därmed varit att utveckla en modell som visar de intäkter och kostnader som 
kan kopplas till rökuppehåll inför operation. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att anpassa en hälsoekonomisk modell så att den kan 
användas för att beräkna de ekonomiska effekterna av ett rökuppehåll inför operation. Studien 
ska även fastställas hur en hälsoekonomisk utvärdering ser ut med avseende på 
rökavvänjningshjälp inför operation. Slutligen är avsikten att föreslå åtgärder som 
Landstinget Kronoberg kan införas för att förbättra riktlinjerna och därmed minska 
sjukvårdens kostnader. 
 
Metod: Datainsamlingsmetoder såsom intervjuer har använts i syfte att erhålla utökad 
kunskap. Dokument, statistik och databaser har också varit nödvändiga som underlag till 
modellberäkningarna. Studien tillämpar tidigare medicinsk forskning och applicerar dem i 
studiens beräkningar. 
 
Resultat och slutsats: Med hjälp av utvalda parametrar och en anpassad 
kostnadsintäktsmodell har de ekonomiska effekterna av att införa rökuppehåll inför operation 
beräknats. Resultatet visar att hälso- och sjukvården besparar 25 058 kronor per patient av att 
införa rökuppehåll inför operation. Studien visar även att det krävs att komplikationsriskerna 
minskas betydligt mindre än vad den medicinska forskningen påvisar att rökuppehållet 
medför, för att kunna täcka rökavvänjningskostnaderna. Den hälsoekonomiska utvärderingen 
påvisar vikten av att få patienter att verkligen klara sitt rökuppehåll, för att öka besparingarna 
ytterligare. Slutsatsen blir därmed att det bör satsas mer resurser på rökavvänjningshjälp 
eftersom det i sin tur kommer leda till minskade kostnader för hälso- och sjukvården. 
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Abstract 
 
School of Economics, Linnaeus University, Controller, Code: 4FE12E, Spring 2014 
 
Title: Smoking cessation before surgery – A health economic evaluation of Landstinget 
Kronobergs guidelines 
Authors: Frida Nilsson and Jonna Nyrell 
Examiner: Fredrik Karlsson 
Mentor: Pia Nylinder 
 
Background: Health economics has its origins in that the resources for the healthcare are 
limited and their expenditures increases continuously. To meet the increased costs the 
healthcare has established the use of health economic evaluations in order to work more cost-
effectively. A major cause of healthcare costs are smokers’ increased risk of complications 
related to surgery. Introducing smoking cessation before surgery reduces these risks and this 
method has been considered to be one of the most effective ways to reduce healthcare costs. 
Focus of this study has been to develop a model that shows the income and expenses that are 
linked to smoking cessation before surgery. 
 
Purpose: The purpose of this study is to adapt a health economic model in order to calculate 
the economic impacts of a smoking cessation before surgery. The study will also determine 
how a health economic evaluation would look like regarding to offer smoking cessation 
assistance before surgery. Finally, the intention is to propose actions that Landstinget 
Kronoberg can introduce to improve the guidelines and thereby reducing healthcare costs.   
 
Method: Several data collection methods have been used such as interviews in order to 
gaining knowledge. Documents, statistics and databases have also been a necessary as input 
to the model calculations. The study applies previous medical researches and uses them in the 
calculations.   
 
Findings and Conclusions: By using the selected parameters and the adapted 
Costbenefitmodel (CBA), the economic effects of introducing smoking cessation before 
surgery have been able to be calculated. The result shows that healthcare saves 25 058 SEK 
per patient due to the smoking cessation. The study also shows that the risk of complications 
needs to be considerably less then what the medical research shows, to cover the smoking 
cessations costs. The health economic evaluation demonstrates the importance of helping the 
patient to actually succeed the smoking cessation, in order to increase the savings further. The 
conclusion is therefore that it should be spent more resources on helping patient stop smoking 
before surgery. 
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Förord 
 

Detta examensarbete är ett resultat av ett ex-jobb erhållet av Landstinget Kronoberg och deras 

folkhälsoenhet. 
 

Det har varit väldigt intressant att sätta sig in i sjukvårdens värd för att se hur en specifik 

åtgärd kan effektivisera den. Vi vill därför tacka Folkhälsoenheten på Landstinget Kronoberg 

för uppdraget som de i förtroende gett oss och vi hoppas att de ska få stor nytta av vårt 

arbete.  Vi vill även tacka alla de personer som vi har varit i kontakt med under arbetets gång. 

De har varit väldigt tillmötesgående och visat stort intresse för vårt arbete. Ett särskilt tack 

riktar vi till Eva Åkesson, Ingrid Edvardsson, Thomas Frisk, Hilding Björkman och Helene 

Köhler som varit våra främsta kontaktpersoner.  Ni har varit väldigt engagerade och 

hjälpsamma under hela processen vilket har gjort arbetet både roligare och mer intressant.   
 

Vi vill även tacka vår examinator Fredrik Karlsson, och våra opponenter som vid ett flertal 

tillfällen gett oss nya infallsvinklar. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Pia 

Nylander som stöttat oss och kommit med många goda synpunkter och förslag som bidragit 

till att höja kvalitén på vårt examensarbete. 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                             

                        

_____________________       _____________________  
  

Frida Nilsson, 2014-05-27                                                        Jonna Nyrell, 2014-05-27 
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1. Inledning 

Inledningsvis introduceras ämnet hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar. 

Därefter diskuteras på vilket sätt rökning ökar kostnaderna för sjukvården och samhället i 

stort. Detta mynnar ut i en problemdiskussion kring svårigheterna i att genomföra 

hälsoekonomiska utvärderingar samt en argumentation kring varför det är praktiskt och 

teoretiskt relevant att studera detta vidare. Resonemanget leder fram till studiens 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis redogörs vilka avgränsningar som gjorts samt 

en visualisering över studiens disposition.	   

1.1 Introduktion 

Fokus för denna studie är att utveckla en modell som visar de ekonomiska effekter intäkter 

och kostnader som kan kopplas till att patienter slutar röka inför en kommande operation. 

Tidigare forskning har visat att rökning har stor inverkan på sjukvårdens kostnader, främst i 

samband med ökade operationskomplikationer. Dessa komplikationer kan minskas radikalt 

med hjälp av ett rökuppehåll inför operation (Møller et al., 2002). I november 2012 införde 

Landstinget Kronoberg nya riktlinjer “Tobaksfri i samband med operation”. Vilka innebär att 

det ställs krav på rökuppehåll två månader innan och två månader efter operation för de 

patienter som ska genomföra en knä-, höft-, rygg-, kärl- eller obesitasoperation. 

Förhoppningen med de nya riktlinjerna är att motivera läkare att informera patienter i tid och 

på så sätt förbättra utfallet av antal patienter som lyckas med ett rökuppehåll. Detta är dock 

något som hittills inte fungerat på bästa sätt. Denna studie ska få beslutsfattare att satsa mer 

resurser på rökavvänjningshjälp. Det är därmed av stor vikt att visa med konkreta siffror vad 

de nya riktlinjerna resulterar i rent ekonomiskt för sjukvården för att på så visa motivera att 

arbeta för riktlinjernas framtid. Det är med denna bakgrund denna uppsats initierats.  

1.2 Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdslagen infördes år 1982 vilket medförde att landstingen självständigt fick 

ansvar för sjukvårdens styrning och organisation. Lagens villkor krävde effektivisering i form 

av förbättrad allokering av resurser inom sjukvårdens olika områden (Carlsson et al., 1995). 

Dessa krav blev allt mer påtagliga under 1990-talet då både beslutsfattare och allmänheten 

kom till insikt om att sjukvårdens resurser är begränsade. Långa köer och väntetider blev 
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tydliga tecken på att efterfrågan var större än de tillgängliga resurserna (Anell & Gerdtham, 

2010). De begränsade resurserna resulterade i att sjukvården tvingades avstå eller prioritera 

bort vissa insatser trots att de var både tekniskt och medicinskt möjliga (Berlin & Kastberg, 

2011). Efter 1990 har sjukvårdsutgifterna ökat kontinuerligt (Anell, 2009). År 2008 kostade 

hälso- och sjukvården 230 miljarder kronor, vilket motsvarade 8,4 procent av Sveriges BNP. 

Detta var en ökning med hela 7 procent från 2005 (www.imhu.liu.se). Den främsta 

förklaringen till ökade sjukvårdskostnader och ökat vårdbehovet är att människor lever längre 

vilket leder till fler år av efterfrågad sjukvård. Andra förklaringar till ökade sjukvårdsutgifter 

är stigande löneutveckling för vårdpersonal, dyrare medicinska behandlingsmetoder och 

tekniker samt högre krav från patienter (Anell, 2009). För att möta de ökade kostnaderna har 

den svenska sjukvården bland annat börjat använda sig av hälsoekonomiska utvärderingar för 

att arbeta mer kostnadseffektivt (Carlsson et al., 2006; Folland et al., 2001). Begreppet 

hälsoekonomi handlar om att förstå att sjukvårdens resurser är begränsade samt att se till att 

dessa används på det mest kostnadseffektiva sättet. Hälsoekonomisk utvärdering är en metod 

för att jämföra olika medicinska alternativ för att se vilken behandling som ger mest nytta i 

förhållande till kostnaderna (www.sbu.se). Vid prioriteringssituationer inom sjukvården 

används en hälsoekonomisk utvärdering som beslutsunderlag för att välja det mest effektiva 

alternativet (Drummond et al., 2005; Folland et al., 2001). 

 

En stor kostnadspost för hälso- och sjukvården är konsekvenserna av tobaksbruket i samhället 

(Bolin & Lindgren, 2004). Rökning orsakar stora kostnader för rökaren själv, för 

arbetsgivaren men framför allt för staten, landstingen och kommunerna (Lindström, 2008). 

En svensk studie av Bolin och Lindgren (2004) visade att rökningen beräknas kosta det 

svenska samhället 30 miljarder kronor per år för sjukvård, produktionsförluster och 

sjukfrånvaro. För sjukvården beräknas rökningen ha orsakat en kostnad på drygt 1,6 miljarder 

kronor. Vilket inkluderar 73 000 extra vårdtillfällen vilket motsvarar 570 000 extra vårddagar 

på sjukhus (Bolin & Lindgren, 2004; Kamath et al., 2012). 

 

Rökare utgör en stor andel av alla patienter som opereras. Forskning visar att runt 20 till 40 

procent av alla patienter som genomgår en operation i västvärlden är rökare (Lindström, 

2008). Detta är en betydligt högre siffra i jämförelse med totala andelen rökare i Sverige, 

vilket ligger på cirka 12 procent (www.folkhalsomyndigheten.se). En anledning till att rökare 

bidrar till höga kostnader för sjukvården är att de har större benägenhet att drabbas av 

komplikationer i samband med operation samt löper högre risk att få genomföra en 
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reoperation (Lindström, 2008; Møller et al., 2002). De har högre nivåer av kolmonoxid (CO) i 

blodet vilket innebär sämre syretillförsel till cellerna. Detta ger negativ påverkan för rökares 

chans till läkning i samband med operation. Sårläkningsprocessen försämras även av 

rökningens negativa inverkan på kroppens tillverkning av kollagen, som behövs för att ge 

styrka till kroppen (Kamath et al., 2012). Utöver detta har rökningen negativ inverkan på 

immunförsvaret vilket leder till ökad risk för infektion (Wilhelmsen & Rosengren, 2002). 

 

Att införa rökuppehåll före en operation minskar risken för komplikationer i samband med 

operation. Detta på grund av att en person som slutar röka snabbt återfår en bättre hälsa (The 

Surgeon General, 1990). En dansk studie av Møller et al. (2002) undersökte effekterna av ett 

längre rökuppehåll på 6-8 veckor innan en knä- och höftprotesoperation. Deras resultat visade 

att riskerna för antalet hjärta/kärlkomplikation minskade från 12 procent till 2 procent, de 

sårrelaterade komplikationerna från 31 procent till 5 procent, och risken för reoperation 

minskade från 15 procent till 4 procent. Den genomsnittliga vårdtiden minskades även med 

två dagar (Møller et al., 2002). I en senare studie genomförd på svenska sjukhus och som 

omfattade flera operationer fick en grupp patienter hjälp att sluta röka fyra veckor före 

operation gällande bråck, galla, höft- eller knäledsplastik. Det visade sig att den grupp 

patienter som slutade röka fick hälften så många komplikationer efter operationen än de som 

inte slutade röka (Lindström, 2008). De goda resultaten av rökavvänjning före kirurgiska 

ingrepp har bedömts vara ett av de mest effektiva sätten för att minska lidandet för patienter 

och kostnader för sjukvården som överhuvudtaget går att införa (Statens folkhälsoinstitut, 

2009).  

1.3 Problemdiskussion 

Landstinget Kronoberg införde i november 2012 riktlinjerna ”Tobaksfri i samband med 

operation”. Visionen var att alla som arbetade inom sjukvården i Landstinget Kronoberg 

skulle vara delaktiga och involverade. Dock finns det i dagsläget brister i engagemanget hos 

personalen och främst bland läkarna. Detta resulterar i att patienterna inte informeras om 

vilka krav som eventuellt kommer ställas på dem i tid (Björkman, 2014-04-24). En studie 

inom ämnet visade att majoriteten allmänläkare uppfattar det som sitt jobb att fråga om 

patientens rökvanor men att det sedan är få som engagera sig i rökavvänjningsstödet. De 

anser att rökavvänjningen är för tidskrävande i förhållande till hur många som lyckas sluta 

(Helgason & Lund, 2002). Dock påpekar Warner (2005) vikten av att sjuksköterskor, kirurger 
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och narkosläkare ger personlig och konsekvent rådgivning till patienter att avstå rökning inför 

operation.  

 

Trots att det har gått över ett och ett halvt år sedan starten av riktlinjerna finns det ingen 

utvärdering som visar dess ekonomiska effekter eller om projektet är kostnadseffektivt. Inte 

heller inom övriga svenska landsting som arbetar med likartade riktlinjer finns det någon 

djupgående utvärdering eller uträkning på dess ekonomiska resultat. Detta påvisar en allmän 

kunskapsbrist och uppföljning av riktlinjerna i hela landet. Anledningen till detta är att det på 

lokal nivå saknas kompetens att omvandla riktlinjernas effekter till intäkter och kostnader 

samt att det inte finns ett intresse att lägga resurser på att genomföra en hälsoekonomisk 

utvärdering (Åkesson, folkhälsoutvecklare, 2014-01-23). 

 

Även teorin påvisar att hälsoekonomiska utvärderingar i dagsläget främst tillämpas på 

nationell nivå. Det finns flera olika anledningar till varför dessa utvärderingar inte fått någon 

stark genomslagskraft på lokal nivå. En av dem är att landstingens ekonomi styrs av politiska 

beslut vilket innebär att de inte har samma press att effektivisera sig som på en 

konkurrensutsatt marknad. Detta innebär att de inte ser samma behov i att göra utvärderingar 

för att finna den mest kostnadseffektiva metoden. En ytterligare anledning till detta är bristen 

av ekonomikunskaper på lokal nivå (Anell, 2009). Denna brist på kunskap indikerar problem 

i sjukvårdens arbete för en effektivare sjukvård. Enligt Carlsson et al. (2006) är svaret på 

denna kritik att samhället därmed bör främja att det genomförs fler hälsoekonomiska 

utvärderingar inom sjukvården för att på så vis få fram det bästa utfallet till lägsta kostnad. 

 

Kvalitén på en hälsoekonomisk utvärdering beror främst på den data och de principer som 

används för att beräkna kostnaderna och effekterna. En hälsoekonomisk utvärdering kan 

aldrig bli bättre än den tillgängliga statistiken och informationen eftersom det är grunden till 

utvärderingen och dess kvalité (www.sbu.se). Ett problem i Sverige är att hälsoekonomiska 

utvärderingar är ett relativt nytt arbetssätt och det medför att majoriteten av tidigare studier 

kommer från andra länder och andra kulturer. Vilket gör det svårt att applicera 

utvärderingarna i svenska sjukhusförhållanden, då denna inte styrs och arbetar på samma sätt 

världen över. Detta innebär problem då det krävs relevant information för att underbygga sin 

utvärdering för att ge den en hög trovärdighet (Carlsson et al., 2006). Ett hinder med att 

upprätta hälsoekonomiska utvärderingar är att de flesta modeller inte mäter resultatet i 

monetära termer. Istället mäts resultatet i exempelvis nyttan per vunnet levnadsår. Utan 
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faktiska siffror uppstår det problem vid fördelning av ekonomiska resurser och när man ska 

jämföra alternativ. Istället för att agera efter faktiska siffror gör organisationen ett antagande 

vilket höjer risken för felbedömningar. Det finns även svårigheter att förbättra en aktivitet om 

det inte finns något resultat på nuvarande prestation (Drummond et al., 2005).  

 

Tidigare forskning gällande rökuppehåll inför operation har främst studerat patienternas 

hälsovinster och inte sjukvårdens ekonomiska effekter. Det saknas därmed studier som 

belyser sjukvårdens perspektiv och de intäkter och kostnader som är relaterat till ett 

rökuppehåll i samband med operation (Lindström, 2008; Villebro et al., 2008; Wong et al., 

2012). Møller et al. (2002) har under många år studerat ämnet och gett ut flera studier kring 

rökning i samband med operation. De har som tidigare beskrivit bland annat tagit fram 

procentenheter för hur ett rökuppehåll kan reducera operationskomplikationer. Dessa har 

dock inte omvandlats till faktiska siffror i form av intäkter och kostnader. Det saknas därmed 

kunskap om hur en hälsoekonomisk modell bör anpassas för att visa de ekonomiska 

effekterna med ett rökuppehåll i samband med operation.  En sådan modell skulle kunna ligga 

till grund för en hälsoekonomisk utvärdering som jämför alternativen rökhjälp med icke 

rökhjälp. Resultatet från en sådan utvärdering skulle visa ifall det finns ekonomisk vinning i 

att omfördela resurser från exempelvis sjukvårdsbehandlingar till förebyggande insatser 

(Anell, 2009). 

1.4 Problemfrågor 

- Hur kan en hälsoekonomisk modell anpassas för att beräkna de ekonomiska effekterna av ett 

rökuppehåll inför operation? 

 

- Hur kan en hälsoekonomisk utvärdering se ut med avseende på rökavvänjningshjälp inför 

operation? 

 

- Vilka åtgärder inom Landstinget Kronoberg kan införas för att förbättra riktlinjerna och 

därmed minska sjukvårdens kostnader?  
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1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att anpassa en hälsoekonomisk modell så att den kan användas för 

att beräkna de ekonomiska effekterna av ett rökuppehåll inför operation. Studien ska även 

fastställa hur en hälsoekonomisk utvärdering ser ut med avseende på rökavvänjningshjälp 

inför operation. Slutligen är avsikten att föreslå åtgärder som Landstinget Kronoberg kan 

införas för att förbättra riktlinjerna och därmed minska sjukvårdens kostnader. 

1.6 Avgränsning 

Studien har genomförts ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv vilket innebär att 

samhällsperspektivet i form av produktionsbortfall och sjukfrånvaro har uteslutits från 

modellen och utvärderingen. Detta betyder att studien enbart kommer ta hänsyn till de direkta 

kostnaderna för hälso- och sjukvården. Vi har även valt att endast se till hälso- och 

sjukvårdens ekonomiska effekter vilket medför att patienter och personals välbefinnande inte 

kommer inkluderas i studien. 

1.7 Studiens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

Figur	  1-‐	  Studiens	  disposition,	  egenkonstruerad	   	  
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2. Metod 

Studiens andra kapitel är en övergripande metod. Val av modell, parametrar samt 

modellanalys presenteras senare i kapitel 4 ”modell och utvärdering”. Detta avsnitt börjar 

med en kort presentation om Landstinget Kronobergs riktlinjer samt relevanta 

ställningstaganden som gjorts och format studien. Vidare presenteras valda metoder för 

insamling av data och information. En tabell visar delaktiga kontaktpersoner och efter det 

redogörs vilka betydelsefulla dokument som tillämpats samt hur statistik 

erhållits.  Avslutningsvis diskuteras forskningsetiska aspekter.  

2.1 Riktlinjer “Tobaksfri i samband med operation” 

I november 2012 införde Landstinget Kronoberg riktlinjerna “Tobaksfri i samband med 

operation”. Riktlinjerna innebär att alla patienter som ska genomföra en kärl-, knä-, höft-, 

rygg- och obesitasoperation samt viss plastikkirurgi ska vara rökfria och helst undvika annan 

tobak två månader innan och två månader efter operationen. För att hjälpa patienterna att 

uppnå detta krav erbjuds gratis rökavvänjningshjälp på lasaretten i Växjö och Ljungby. Alla 

patienter erbjuds ett gratis startpaket, personliga möten och telefonmöten. Sedan den första 1 

mars 2014 erbjuder även Landstinget Kronoberg en månads gratis nikotinläkemedel.  

2.1.1 Ställningstaganden  

Plastikoperationer valdes att exkluderas från studiens modell och utvärdering. Detta eftersom 

de alltid genomförs först när patienten är rökfri samt att det är endast är ett fåtal som utförs i 

Kronoberg (Överläkare Björkman, 2014-02-27). Även kärloperationer valdes att exkluderas 

från studien. Detta eftersom operationen till största del sker akut vilket inte ger patienten 

möjlighet till ett rökuppehåll. De fåtal patienter som utförde en planerad kärloperation år 

2013 inom Kronoberg var av enklare ingrepp och hamnade under kategorin dagkirurgi 

(Patientstatistik, Landstinget Kronoberg). 

 

Det finns tydliga bevis på att rökning orsakar ökad risk för komplikationer i samband med 

operation och där av även ökade kostnader för sjukvården. Det finns dock inga studier som 

funnit tecken till att snus ökar risken för komplikationer (Lindström, 2008). Det finnas 

därmed inga argument till att studera snus och övrig tobak och därför valdes att bortse från 

dem i vår modell och utvärdering. Patienter från 18 år och upp inkluderas i studien eftersom 

det är åldern för att lagligt köpa cigaretter i Sverige.  
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2.2 Datainsamling 

2.2.1 Insamling av data till modellen och den hälsoekonomiska utvärderingen 
 Empirinsamlingen bestod till största del av att finna de relevanta variabler, operationskoder 

och kostnadsposter som krävdes för att få fram de intäkter och kostnader som är kopplat till 

riktlinjerna ”Tobaksfri i samband med operation”. Detta samlades in från olika dokument 

samt via personer med kunskap inom området. Personliga och mer djupgående intervjuer har 

skett med två folkhälsoutvecklare, en rökavvänjare och en överläkare på Landstinget 

Kronoberg. Dessa intervjuer var av semi-strukturerad form och bestod mer av ett samtal som 

skulle följa vissa bestämda teman (Bryman och Bell, 2005). Vi ansåg att dessa intervjuer gav 

oss den förståelse och kunskap om riktlinjerna som krävdes för att kunna genomföra studien. 

Resterande kontakt har skett via telefonsamtal, mailkontakt och kortare personliga möten. 

Detta har främst skett med anställda inom Landstinget Kronoberg men även med andra 

relevanta personer inom vårt ämne. Under insamlingen av statistik från Landstinget 

Kronobergs databas befann vi oss till största del på deras avdelning analysstöd. Det 

effektiviserade arbetet eftersom det fanns närhet till personer med kunskap inom området som 

snabbt kunde hjälpa och underlätta arbetet. Nedan visas en tabell med kontaktpersonerna.  

Tabell	  1	  –	  Kontaktpersoner,	  egenkonstruerad 

* Se Bilaga 1 för utförlig beskrivning om vad personerna bidragit med för information. 	  
* Se Bilaga 2-4 för intervjuguider 

2014 Namn Organisation Intervju Datum 

Hälsoutvecklare Eva Åkesson Landstinget Kronoberg 

 

Personlig/ 

mailkontakt 

2014-01-23 -2014-05-27 

Hälsoekonom Kjell- Ola Engman Landstinget Södermland Mailkontakt 2014-02-01 -2014-05-20 

Överläkare Hilding Björkman Landstinget Kronoberg Personlig 2014-02-27 

Uppföljningsstrateg Ann-Sofie Claeson Landstinget Kronoberg Personlig 2014-03- 2014-05-20 

Controller Thomas Frisk Landstinget Kronoberg Personlig 2014-03- 

Tobaksavvänjare Helené Köhler Landstinget Kronoberg Mail/telefon 2014-02-2014-05-20 

Controller  Inn-Marie Simonsson Landstinget Kronoberg Mail/telefon 2014-02-01 -2014-03-31 

Kliniksekreterare Eva Forslund Landstinget Kronoberg Personlig 2014-04-02 

Tobaksavvänjare Helené Köhler Landstinget Kronoberg 

 

Personlig/ 

mailkontakt 

2014-02 till 2014-04 

Controller Dan Petersson Landstinget Kronoberg Personligt 2014-04-24 

Överläkare Hilding Björkman Landstinget Kronoberg Personligt 2014-04-24 

KPP-databasen Leif Lundstedt SKL Mailkontakt 2014-04-1-2014-04-31 

Planeringssekreterare  Sandra Stern  Landstinget Kronoberg Mailkontakt 2014-04-1- 2014-04-31 
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2.2.2 Dokument och databaser  

Dokument anses vara noggrant utförda samt täcker mycket information inom olika händelser 

miljöer och tidsperioder. Dessa kan dock vara svåra att få tillträde till. Detta kan leda till att 

datainsamlingen blir ofullständig eller att viktig information utesluts från studien (Yin, 2007). 

Kontakter på folkhälsoenheten har hjälp till med användbara referenser, vilket gjort det 

möjligt att få tillgång till relevanta dokument för studien.  De register och databaser som 

främst hämtats underlag ifrån är DRG, KVÅ och KPP-databasen, dessa beskrivs nedan: 

 

DRG- Diagnosis Related Groups, patientklassificering som ger en överskådlig 

verksamhetsbeskrivning. Registret innehåller även uppgifter för olika kostnader kopplade till 

de olika klassificeringarna. 

 

KVÅ – En åtgärdskod som används för statistisk beskrivning av åtgärder inom hälso- och 

sjukvården. Koderna är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister.  

 

KKP - Ett register som sammanställer sjukvårdens diagnostiska och behandlade åtgärder, och 

knyter kostnaderna till den enskilde patientens förbrukning. KPP-databasen har uppgifter om 

kostnad per patient för de landsting som rapportera in till dem.  

 

2.2.3 Statistik från Landstinget Kronoberg och KPP-databasen  

Genom Landstinget Kronobergs datalager sorterades alla Patient-ID över 18 år ut under 2013 

som utförde en planerad knäprotes-, höftprotes-, rygg- eller obesitasoperation. Till varje 

patient-ID kopplades följande information: 

 

- Vilken operation patienten genomfört, in- och utskrivningsdatum, vilka komplikationer som 

operationen medfört, vilka KVÅ koder som vårdtillfället hade, DRG koder och DRG pris för 

vårdtillfället, vilka patienter som fått rökavvänjningshjälp samt hur många möten patienten 

har varit på. 

 

Dessa uppgifter sammanställdes i ett Excel dokument och genom att koppla data till pivot 

tabeller kunde följande information utvinnas: 

- Antal operationer i Landstinget Kronoberg 
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- Genomsnittliga vårdtiden för respektive operation 

- Pris per operation genom att se till DRG priser 

- Pris för komplikationer genom att se till både KVÅ koder och DRG priser 

*Se Bilaga 5 för utförligare information 

 

På grund av att personal inom Landstinget Kronoberg inte sätter rätt KVÅ koder i förhållande 

till operation och komplikation matchades enbart ett fåtal patient-ID med de kriterier som 

krävdes. Detta gav brister i den insamlade statistiken. Ytterligare brist i statistiken från 

Landstinget Kronoberg var att deras data inte är kvalitetssäkrad. Vilket innebär att den inte är 

granskad och därmed inte helt tillförlitligt. För att höja trovärdigheten i studiens modell 

valdes därför att ta fram liknande uppgifter fast för ett genomsnitt över hela Sverige (Bilaga 

6). Dessa uppgifter hämtades från KPP-databasen vilka alltid kvalitetssäkrar data innan den 

publiceras. Samma KVÅ koder och DRG koder användes för både Landstinget Kronoberg 

och för genomsnittet i Sverige. Kostnaderna för genomsnitt i Sverige visade sig dock vara 

betydligt högre än de kostnader som tagits fram för Landstinget Kronoberg. Enligt Stern 

(Planeringssekreterare, 2014-04-31) och Björkman (Överläkare, 2014-04-24) är de uppgifter 

från KPP-databasen mer realistiska. Därmed valdes att fokusera mer på statistiken från KPP 

istället för Landstinget Kronoberg i studiens modell och utvärdering. Studien presenterar 

därmed enbart uträkningar för KPP-databasens siffror över Sverige. Landstinget Kronobergs 

uträkningar finns dock att hitta i bilagor.  

2.2.4 Insamling teoretisk referensram     

Den främsta teorin har inhämtats från artiklar från sök baserna, OneSerch, Google Scholar 

och Business Source Premier. Även böcker från Linneuniversitetets bibliotek har använts för 

att finna teorier till studiens ämne. För att komplettera detta har dokument från offentliga 

myndigheter såsom Socialstyrelsens hälsoregister och SKL (Sveriges kommun och landsting) 

använts till teorin. De främsta sökord som tillämpats är: hälsoekonomi, hälsoekonomiska 

utvärderingar, hälsoekonomiska kalkyler, rökning i samband med operation samt dess 

engelska motsvarigheter. 

2.3 Återkoppling med Landstinget Kronoberg 

Den 28 mars träffade vi våra kontaktpersoner på folkhälsoenheten samt Sandra Stern, 

ekonomiavdelningen, och Eva Pettersson Lindberg, folkhälsochef. På mötet presenterades 
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studiens upplägg, hur långt arbetet hunnit komma samt att fanns det möjlighet att få svar på 

eventuella frågor och funderingar. En av synpunkterna som de hade var att vi skulle 

tydliggöra vilka kostnader och variabler som är inkluderade i ett rökavvänjningsmöte både 

personligt och per telefon. På så vis höjdes kvalitén på siffrorna och beräkningar ytterligare. 

Efter mötet var alla parter belåtna och återkopplingen möjliggjorde en bra interaktion och 

engagemang från båda håll. 

2.4 Forskningsetiska aspekter 

En forskares arbete regleras av olika regler och instruktioner som ställer etiska krav på 

forskningsprocessen. Viktigt att ha i åtanke är att det är forskaren som har det yttersta 

ansvaret av att forskningen är moraliskt acceptabel samt uppnår en god kvalitet 

(www.codex.vr.se). Det är viktigt att alltid väga vad studien kommer att tillföra emot de 

negativa konsekvenserna som möjligen kan uppstå. Vetenskapsrådet (2002) har arbetat fram 

forskningsetiska principer som inkluderar fyra huvudkrav vilka verkar som riktlinjer och bör 

användas för att försäkra att studien bedrivs etiskt. De fyra huvudkraven är:  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren skall för de berörda och medverkande informera om 

forskningsuppgiftens syfte (vetenskapsrådet, 2002). Då denna studie från början var ett 

uppdrag från Landstinget Kronoberg har de berörda varit väl medvetna om vad studien syftar 

att behandla. Landstinget Kronobergs ansvariga för riktlinjerna ”Tobaksfri i samband med 

operation” har varit positiva och engagerade till arbetet då det varit av högt intresse för dem 

att få fram korrekta uppgifter. 

 

Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Då Landstinget Kronoberg själva kontaktat 

Linnéuniversitetet var det givet att de ansvariga för riktlinjerna ville delta i studien. Stora 

delar av vår statistik kommer dock från offentliga dokument och register som vi själva har 

kunnat hitta och utläsa. 
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Konfidentialietskravet 

Detta krav innebär att full anonymitet för de inblandade parterna i en undersökning skall 

erbjudas för att garantera att känslig information inte ska kopplas till vederbörande (Bryman 

& Bell, 2005). Det var ingen av respondenterna som vill ha anonymitet. Studien kommer 

dock inte ge ut några personliga uppgifter om patienter som varit inblandade i våra underlag 

eller beräkningar. 

 

Nyttjandekravet 

Det sista kravet innebär att uppgifter som är insamlade till undersökningsprojektet endast får 

användas för studiens syfte och därmed forskningsändamålet. Detta då den ur företagets 

perspektiv kan bedömas som känslig för att nå allmänheten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Majoriteten av vårt underlag har hämtats från offentliga register och därför har vi inte behövt 

vara oroliga över att informationen ska komma i fel händer. I de fall då intervjuer genomförts 

har anteckningar och inspelat material raderats efter att studien sammanställts. För att 

försäkra att studien inte innehåller felaktigheter eller känslig information har uppsatsen lästs 

av våra kontaktpersoner under studietiden. 
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med att ge en grundläggande beskrivning av begreppen hälsoekonomi och 

hälsoekonomisk utvärdering. Vidare presenteras fyra olika tillämpningsbara analysmetoder 

samt skillnader mellan dem. Sedan lyfts hinder vid användandet av hälsoekonomiska 

utvärderingar fram. Kapitlet fortsätter med att presentera tidigare forskning inom ämnet 

“rökuppehåll i samband med operation”. Denna del beskriver varför ett rökuppehåll har 

betydelse vid operation samt vikten av att få rökavvänjningshjälp. Här redogörs även olika 

tidsintervaller samt hur mycket mindre komplikationer ett rökuppehåll kan innebära. 

Slutligen presenteras studier som beräknat ekonomiska effekter av rökuppehåll i samband 

med operation.  

3.1 Hälsoekonomi 

Till skillnad från andra samhällssektorer avgörs inte resursfördelningen inom hälso- och 

sjukvården av enskilda personers betalningsvilja, så kallat utbud och efterfråga, utan av 

politiska beslut. I Sverige precis som många andra länder finns det en grundläggande syn om 

att hela befolkningen ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård. Vilket innebär att det är 

behovet av sjukvård som avgör vem som får vård (Anell, 2009). Samhällets resurser är dock 

begränsade och räcker inte till för att tillgodose alla de önskemål som finns. Det innebär att 

det krävs noggranna överväganden om hur resurserna ska allokeras (www.skl.se). För att 

möjliggöra en högkvalitativ sjukvård med begränsade resurser i relation med en rättvis 

vårdfördelning har disciplinen hälsoekonomi utvecklats (Anell, 2009). 

 

Hälsoekonomi handlar följaktligen om att fördela resurser på ett effektivt sätt för att förbättra 

hälsotillståndet och utförandet av tjänster inom hälso-och sjukvården (Anell, 2009; 

Drummond et al., 2005). Hälsoekonomins betydelse har ökat under de senaste trettio åren. 

Knappa resurser i samband med ökad efterfråga på vård har medfört att sjukvården tvingats 

göra val och prioriteringar (Bernfort, 2009). Den ökade efterfrågan på vård beror främst på att 

människor lever längre och behöver fler år av sjukvård men även att dyrare metoder och 

tekniker höjer förväntningarna och kraven från patienterna (Anell, 2009; Drummond et al., 

2005; Folland et al., 2001). Att använda hälsoekonomi som arbetssätt inom sjukvården ger en 

ökad insikt hos beslutsfattare gällande deras alternativkostnader, hälsoeffekter och direkta 
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kostnader. Detta gör att disciplinens betydelse har ökats vid beslut och prioriteringar mellan 

olika insatser eller behandlingar (www.evalvera.se). 

3.2 Hälsoekonomiska utvärderingar 

I kombination med samhällets begränsade resurser och att efterfrågan på hälso- och sjukvård 

ökar har betydelsen av ekonomisk insikt blivit allt viktigare. Detta för att enklare hitta den 

mest effektiva resursallokeringen inom hälso- och sjukvården (www.sbu.se). Med hjälp av 

hälsoekonomiska utvärderingar jämförs olika insatser och därmed ges bättre beslutsunderlag 

vid val mellan olika alternativ (Bernfort, 2009). Det är vid prioriteringstillfällen som 

hälsoekonomiska utvärderingar tillämpas och fungerar som beslutsunderlag för att välja den 

effektivaste behandlingsmetoden (Drummond et al., 2005; Folland et al., 2001). Nedan 

presenteras fyra viktiga utgångspunkter som är grunden vid utformningen av 

hälsoekonomiska utvärderingar: 

 

- Jämförande mellan minst två alternativ 

Hälsoekonomisk utvärdering innebär att man jämför två eller flera konkurrerande och 

alternativa behandlingsmetoder (Eckerlund et al., 2010). Med avseende på både kostnader och 

effekter får den fram vilken metod som är mest kostnadseffektiv i jämförelse med de andra 

alternativen (www.sbu.se). En behandlingsmetod kan inte utvärderas om den inte ställs i 

relation till en annan (Drummond et al., 2005). Valet av studiens jämförelsealternativ är 

därför avgörande för kalkylens resultat (Anell, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Figur	  2	  –	  Alternativ	  metod	  (Drummond	  et	  al.,	  2005	  s.10)	  
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Vanligtvis jämförs nya behandlingar eller program med den nuvarande 

behandlingssituationen. Drummond et al. (1987) menar att detta är en av de främsta 

anledningar till att hälsoekonomiska utvärderingar är viktiga. Vid beslut om att införa nya 

hälsoprogram eller behandlingar sker det ofta en dålig granskning av det befintliga 

alternativet vilket gör det svårt att jämföra denna med det nya. Den hälsoekonomiska 

utvärderingen blir därmed en viktig metod för att beskriva det nya förslaget men inte minst 

den existerande situation och dess kostnadseffektivitet. 

 

- Begränsade resurser 

Hälsoekonomiska utvärderingar utgår från att resurser är begränsade. Detta är kopplat till 

ovanstående rubrik som menar att det alltid finns ett alternativt sätt att använda resurserna på, 

vilket kan beskrivas som alternativkostnaden. Begränsade resurser och konkurrerande 

alternativa användningsområde är nödvändigt för att hälsoekonomiska utvärderingar ska vara 

meningsfulla. Är inte resurserna knappa kan man investera i allt oavsett kostnaderna samt 

existerar det inga alternativ finns det enbart en sak att satsa på (Anell, 2009). 

 

-Vinster i form av hälsoeffekter för patienter ska maximeras 

Det har visat sig vara politiskt svårt att i första hand försöka se till de totala hälsoeffekterna av 

en insats, istället för befolkningens krav och förväntningar. Detta är dock viktigt eftersom det 

annars kan leda till att investeringar och förbättringar görs för stora grupper med små behov 

på bekostnad av vården för små patientgrupper med stora behov (Anell, 2009).  

 

- Samhällsekonomiskt perspektiv 

En annan viktig utgångspunkt vid hälsoekonomiska utvärderingar är utvärderingens 

avgränsningar och perspektiv. En hälsoekonomisk utvärdering kan genomföras ur en specifik 

institution eller myndighet, enskilda patienter eller samhället i stort. Man kan inkludera alla 

eller några av de många perspektiv som finns i analysen. Det vanligaste och mest 

rekommenderade är att göra utvärderingen ur ett samhällsperspektiv, vilket innebär att alla 

kostnader och konsekvenser räknas med oavsett vem som betalar eller berörs av dem. Den 

totala samhällsnyttan mäts genom att summera alla människors individuella nyttor (Anell, 

2009). Bernfort (2009) belyser dock att en hälsoekonomisk utvärdering inte alltid behövs 

göras ur ett samhälles perspektiv utan det finns andra möjligheter. De vanligaste alternativen 

till samhällsperspektivet är att göra utvärderingen utifrån ett beslutsfattaresperspektiv eller ett 
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hälso- och sjukvårdsperspektiv. Inom det sistnämnda perspektivet kan till exempel vara målet 

att maximera hälsa inom ramen för sjukvårdens budget (Bernfort, 2009). 

3.3 Val av kostnader 

En central del inom hälsoekonomiska utvärderingar är begreppet kostnad. Alternativkostnad i 

sin tur tillämpas för att utvärdera användandet av resurser såsom läkemedel, läkarbesök och 

sjukvårdstimmar. Kostnader används som mått för att värdera konsekvenserna av ett 

alternativ. En kostnadsbesparing kan därför ses och beräknas som en intäkt. Kostnaderna 

ligger till grund för beslutsfattande och har en avgörande roll i vilket alternativ som väljs 

(Carlsson et al., 1995). Kostnader för den hälsoekonomiska utvärderingen är ofta osäkra och 

enligt Culyer (1991) är det viktigt att ta hjälp av experter och andra beslutsfattare för att få 

utvärderingen trovärdig. 

 

Kostnader inom hälsoekonomiska utvärderingar är kopplade till det perspektiv man väljer att 

tillämpa. De kategoriseras som direkta och indirekta kostnader. Till de direkta kostnaderna 

räknas de resurser som används direkt i samband med en behandling eller sjukdom. De 

indirekta kostnaderna kan definieras som de kostnader som går förlorade på grund av en 

behandling eller sjukdom, till exempel produktionsbortfall och sjukfrånvaro. De direkta 

kostnaderna är ofta kopplade till sjukvårdskostnader och de indirekta är kostnader utanför 

sjukhuset. Gränsen mellan kostnaderna kan ibland uppfattas som otydlig men det är viktigt att 

kunna klassificera dem när man gör valet av utvärderingens perspektiv. Görs utvärderingen 

endast utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv är det endast de direkta kostnaderna som ska 

tas med i beräkningarna. Detta till skillnad från ett samhällsperspektiv där både indirekta och 

direkta ska räknas med (Carlsson & Rehnberg, 1995). 

 

 

 

	  

	  

Figur	  3	  -‐	  Direkta	  och	  indirekta	  hälso-‐	  och	  sjukvårdskostnader	  (SBU,	  2013	  s.11)	  
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3.4 Hälsoekonomiska modeller 

Det finns fyra olika huvudmodeller för att göra en hälsoekonomisk utvärdering. Dessa fyra är 

likvärdiga i sättet de mäter kostnader på, den stora skillnaden är deras tillvägagångssätt i 

beräkningen av effekterna (Anell, 2009; Drummond et al., 2005; Folland et al., 2001; Boos, 

2009; Schwappach et al., 2011 ). De fyra olika modellerna presenteras nedan: 

 

Kostnadsminimeringsmodell (CMA) 

En kostnadsminimeringsanalys används när effekterna av två olika alternativ antas vara 

identiska. Fokus ligger därför på kostnader istället för på intäkterna. Det alternative med lägst 

kostnader kommer att väljas. Enligt Anell (2009) är modellen enkel att använda och tolka då 

det inte behövs göras några beräkningar på effekterna, vilket ofta är det momentet som kräver 

mest tid och information. Drummond et al. (2005) belyser dock att denna fördel även kan 

vara modellens största nackdel. Detta eftersom det sällan finns två alternativ som har exakt 

identiska effekter under lång sikt. Därför mäts oftast endast de kortsiktiga effekterna vilket 

inom ett samhällsperspektiv är negativ då flertalet av hälsokonsekvenserna uppstår i 

framtiden. 

 

Kostnadseffektmodell (CEA) 

När effekterna inte är identiska krävs det att dessa mäts för att göra en rättvis utvärdering, 

något som en kostnadseffektanalys gör. Att mäta både kostnader och effekter kräver mer tid 

och ställer högre krav på de som genomför utvärderingen då det kräver större 

informationsinsamling (Brodin & Andersson, 1998). Kostnaderna mäts i pengar medan 

effekterna vanligtvis uttrycks i termer såsom antal och mängd, till exempel överlevda år och 

antal förhindrade sjukdomsfall. Resultatet blir ofta en kvot mellan exempelvis kostnad per 

vunnet liv (Schwappach et al., 2011; Boos, 2009). Då effekterna kan mätas i olika enheter är 

det viktigt att valet av mått görs med omsorg. Det är nämligen svårt att jämföra olika 

utvärderingar om enheterna inte är desamma (Carlsson & Rehnberg, 1995).   

 

Vid beslutsfattande är effektivitet och kostnad två viktiga variabler som står i förhållande till 

varandra. En mer effektiv metod innebär ofta att den är mer kostsam vilket gör arbetet för 

beslutsfattarna mer komplicerat. SBU har därför tagit fram en matris som visar hur hälso- och 

sjukvården bör agera i nio olika scenarier (www.sbu.se).  
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Figur	  4	  -‐	  Beslutsmatris	  för	  kostnadseffektivitet	  (SBU,	  2013	  s.	  141) 

Henriksson och Burström (2006) riktar kritik mot modellen då den inte tar hänsyn till kvalitén 

på de ökade levnadsåren. De påpekar även att resultaten är svåra att genomföra då 

intäktssidan inte värderas utan endast kvantifieras. Resultaten kan därför endast jämföras med 

utvärderingar som genomförts på samma sätt (Brodin & Andersson, 1998). 

 

Kostnadsnyttomodell (CUA) 

Kostnadsnyttoanalys har utvecklats på senare tid och har använts i stor omfattning inom 

sjukvården (Carlsson & Rehnberg, 1995). CUA är lämplig att använda för verksamheter med 

uttalade välfärdsmål och den betraktas som en utveckling av kostnadseffektivitetsanalysen. 

Även denna analys mäter endast kostnaderna i monetära termer och sedan konsekvenserna i 

enheter (Boos, 2009). Det mått som används för resultatet betecknas som QALY, vilket står 

för Quality, Adjusted Life Years. Måttet mäts på en skala från 1 till 0, där 1 är full hälsa och 0 

är död. För att bedöma om alternativet är kostnadseffektivt i förhållande till QALY har 

socialstyrelsen satt upp riktlinjer för de olika kostnadsnivåerna (Drummond et al., 2005).    

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5 - Kategorisering	  av	  kostnadseffektivitet	  (Läkartidningen	  nr	  46,	  2006	  s	  3619) 
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Carlsson och Rehnberg (1995) rekommenderar denna metod eftersom den förutom att ta 

hänsyn till livslängd även ser till livskvalitén hos patienten vilket inte görs i en 

kostnadseffektivitetsanalys. Metoden är bra att använda när utvärderingen ska ske ur ett 

samhällsperspektiv.   

 

Kostnadsintäktsmodell (CBA) 

Kostnadsintäktsanalysen skiljer sig från de andra modellerna då denna värderar både 

kostnaderna och konsekvenserna i monetära termer (Boos, 2009). Denna typ av analys har 

länge ansetts svår eller omöjlig att tillämpa inom sjukvården på grund av svårigheterna med 

att omvärdera effekterna till faktiska siffror. För att omvärdera effekterna används ofta 

patientens betalningsvilja för ett specifikt alternativ. Detta är enligt Brodin och Andersson 

(1998) inte en fullständigt realistisk metod då en patient aldrig behöver betala hela 

sjukvårdskostnaden själv och kan därför inte ta ställning till frågan på ett realistiskt sätt. 

 

Drummond et al. (2005) belyser att modellens största styrka är att resultatet enkelt kan 

jämföras med andra utvärderingar. Då pengarna lätt kan omvandlas till enheter kan en 

kostnadsintäktsanalys jämföras med de andra modellerna.  Brolin och Andersson (1998) 

menar att om man räknar bort inflationen så har pengar även fördelen att vara någorlunda 

bestämd över tid. En kostnadsintäktanalys gör arbetet för beslutsfattarna lättare då de inte 

behöver föra några prioriteringsdiskussioner angående vad olika enheter är värda i 

förhållande till varandra. Detta kräver dock att utvärderingarna har en hög reliabilitet och 

validitet, så att rätt saker mäts på rätt sätt (Schwappach et al., 2011). 

 
Figur	  6	  –	  Sammanställning	  hälsoekonomiska	  modeller,	  egenkonstruerad	  
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3.5 Modellanalys 

Utvärderingar inom sjukvården är till stor del beroende av i vilken utsträckning data för 

kostnader och effekter är kända. En modell syftar till att klarlägga ett beslutsproblem utifrån 

den bästa tänkbara information som kan tas fram. När data inte är känd exempelvis vid 

diskussioner om att införa nya metoder för utredning eller behandling, kan bästa tillgängliga 

data sammanfattas i en så kallad modellanalys (www.sbu.se). De vanligaste sätten att 

analysera hälsoekonomiska utvärderingar är genom Beslutsträd eller Markov-modeller.  

 

Markov-modeller tenderar att användas mer för kroniska sjukdomar där målet är att 

modellera sjukdomsprogressionen eller risken för händelser över längre tidsperioder. 

Modellen är konstruerad utifrån ett antal ömsesidiga uteslutande “stater” över en serie lika 

tidsperioder kallat Markov cykel. Vid slutet av varje cykel kan patienterna övergå från ett 

tillstånd till ett annat eller stanna kvar i samma hälsotillstånd baserat på sannolikheter som 

uppskattas av testdata eller längre observationsdata. Nackdelen med Markov-modeller är att 

de har begränsad förmåga att strukturera komplexa förhållanden. Detta på grund av att det 

finns svårigheter att förklara den tidigare medicinska historien av en patient. Markov-

modeller kan göras mer komplext genom att lägga in ytterligare hälsostater för att återspegla 

tidigare historia av patienten (Goare & Diaby, 2013). 

 

Beslutsträd är däremot mer lämpligt vid ekonomiska utvärderingar av ett händelseförlopp 

som är begränsat till en relativt kort tidsperiod. Modellen används ofta inom hälso- och 

sjukvården för att kunna genomföra en kostnadseffektivitetsanalys eller kostnadsintäktsanalys 

(Drummond et al., 2005).  Genom åren har beslutsträden använts i stor utsträckning både för 

att representera och bedriva beslutsprocesser (Lo´pez-Vallverdu et al., 2012). Ett Beslutsträd 

byggs från vänster till höger och börjar med en beslutspunkt så kallad “nod” vilket 

representerar ett val mellan konkurrerande insatser. Efter beslutsfyrkanten visas knytpunkter 

så kallade “chans nod” som representerar punkten då kommande föreställningar är osäkra. 

Denna osäkerhet uttrycks genom att tilldela sannolikheter till förekomsten av eventuella 

händelser. En nackdel med beslutsträd är att trädet tenderar att bli komplext om det inkluderas 

för många grenar vilket därmed bör begränsas (Goere & Diaby, 2013). Beslutsträdet är dock 

fördelaktigt eftersom den analyserar förväntade kostnader och resultat av varje 

behandlingsalternativ. Den stora fördelen med att använda beslutsträd är även att de olika 

alternativen är tydligt utformade.  
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3.6 Hinder vid användandet av hälsoekonomi 

Bristande användning av hälsoekonomiska utvärderingar är ett faktum och kan bero på många 

olika faktorer. Ett av dem är utbudsfaktorer såsom att det inte finns tillräckligt med 

utvärderingar eller att de som finns inte har tillräckligt god kvalitet. Carlsson et al. (2006) 

menar dock att brist på användandet av hälsoekonomiska utvärderingar kan förklaras genom 

att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården inte är tillräckligt kunniga i att använda och 

granska hälsoekonomiska utvärderingar (Carlsson et al., 2006). Ett ytterligare skäl kan vara 

att det i praktiken inte ställs några krav på kostnadseffektivitet inom hälso-och sjukvården, 

vilket medför att det inte behövs någon information angående sambandet mellan effekter och 

kostnader (Anell, 2009: Carlsson et al., 2006). 

 

Ett hinder för tillämpning av kostnadseffektivitet som kriterier vid prioriteringar inom hälso-

och sjukvården är att stor del av personalen inom området är kritiska till hälsoekonomi som 

fenomen och många tänker att det är samma sak som kostnadskontroll. Det är även vanligt att 

sjukvårdspersonalen tenderar att resonera utifrån ett strikt vårdetiskt perspektiv. De vill inte 

acceptera att man sätter ett värde på liv och hälsa. Denna inställning ligger till grund i att det 

är sjukvårdspersonalen som personligen möter sjuka patienter. Sköterskorna tänker främst på 

patientens bästa och inte vad som är ekonomiskt. Att behöva meddela en patient att det finns 

behandling som kan lindra smärta eller bota en sjukdom men att det inte går att erbjuda denna 

vård för att det är för dyrt vill de inte acceptera. En sådan uppfattning medför en negativ 

inställning till metoden och förhindrar därmed en etablering och användning av 

hälsoekonomiska utvärderingar. Många inom sjukvården har därmed som inställning att det 

som har med ekonomi och ekonomiska överväganden inte har med dem att göra, både 

kunskapsmässigt och beslutsmässigt. De menar att den biten får politiker och ekonomer sköta 

(Carlsson et al., 2006). 

 

Viss kritik mot hälsoekonomiska utvärderingar har även uppkommit från att det inte finns 

tillräckligt med studier som speglar svenska förhållanden. Det blir därför svårt att ställa krav 

på kostnadseffektivitet vid beslut om resursfördelning om det inte finns vetenskapliga studier 

att luta sig emot. Enligt Carlsson et al. (2006) är svaret på denna kritik att samhället därmed 

bör främja att det genomförs fler hälsoekonomiska studier. Den mest positiva utvecklingen 

under senare tid är att många svenska läkare intresserat sig för att integrera hälsoekonomiska 

aspekter i kliniska studier. 
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3.7 Tidigare forskning - rökuppehåll inför operation 

3.7.1 Rökningens påverkan vid operation 

Flera studier visar att rökare drabbas mer frekvent av komplikationer än icke rökare vid större 

kirurgiska ingrepp (Lindström, 2008; Tønnesen et al., 2009; Wong et al., 2012). Vissa 

komplikationer är mer högrelaterade till rökning än andra. Dessa är bland annat: 

sårkomplikationer, stroke, hjärtinfarkt och lunginflammation. Sårkomplikationer är den faktor 

som ökar mest vid operation när patienter röker (Khullar & Maa, 2012). Rökare har högre 

nivåer av kolmonoxid (CO) i blodet vilket innebär att de har sämre syretillförsel till cellerna. 

Detta beror på att de röda blodkropparna är upptagna av att transportera kolmonoxid i 

kroppen och därför minskas syretransporten med upp till 15 procent. Detta ger syrebrist till 

vävnaden runtomkring det kirurgiska såret. Sårläkningsprocessen påverkas även av 

rökningens negativa inverkan på kroppens tillverkning av kollagen. Kollagenfibrer binder 

ihop och ger styrka till kroppen. Många organ i kroppen innehåller kollagen vilket medför att 

kroppen inte fungerar utan dess tillverkning (Tønnesen et al., 2009; Kamath et al., 2012). 

Utöver detta har rökningen även negativ inverkan på immunförsvaret vilket leder till ökad 

risk för infektion (Tønnesen et al., 2009). 

 

Komplikationer efter operation innebär lidande för patienter men även stora bekymmer i form 

av kostnader för sjukvården. Komplikationer efter operation leder till ökat vårdbehov i form 

av förlängda vårdtider, ökat läkemedelsbehov och fler reoperationer. Alla dessa faktorer 

bidrar till ökade kostnader inom vården (Bolin & Lindgren, 2004). 

3.7.2 Rökavvänjning 

Rökavvänjning är en av de mest kostnadseffektiva vårdinsatser som kan genomföras inom 

sjukvården (Jackson et al., 2002). Møller et als. (2002) studie visar att rökavvänjningshjälp 

ökar patientens chans att lyckas med ett rökuppehåll jämfört med de som inte fick hjälp. 

Rökuppehållet i deras studie gällde 6-8 veckor och de medverkande patienterna delades in i 

två olika grupper, intervationsgruppen och kontrollgruppen. Båda grupperna fick exakt 

samma information gällande minskade risker och ökade hälsoeffekter i samband med 

rökuppehåll vid operation. Det var sedan endast interventionsgruppen som fick hjälp i form 

av rökavvänjningsmöten och nikotinläkemedel för att genomföra rökuppehållet. Studiens 

resultat visade att 64 procent av intervationsgruppen lyckades med rökuppehållet men enbart 

8 procent av kontrollgruppen lyckades. Lindström (2008) genomförde en liknande studie fast 
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med fyra veckors rökuppehåll inför en allmän operation. I studien fick intervationsgruppen 

rökavvänjningshjälp i form av veckomöten eller telefonrådgivning med en utbildad 

sjuksköterska. De erbjöds även olika former av nikotinersättning exempelvis 

nikotintuggummi. Kontrollgruppen fick endast information om vad ett rökuppehåll kan 

innebära för deras hälsa. Studien resulterade i att cirka 58 procent av de patienterna i 

intervationsgruppen lyckades sluta röka inför och efter operation. 

 

Utöver rökavvänjningshjälp krävs det även att sjuksköterskor, kirurger och narkosläkare ger 

personlig och konsekvent rådgivning till patienten inför operationen men även efter 

operationen (Warner, 2005). Primärvården spelar en nyckelroll för att få patienter att sluta 

röka. De har ofta den största och mest regelbundna kontakten med patienten och det borde 

därför vara en rutinmässig del av primärvården att erbjuda rökhjälp. Läkare bör årligen ta upp 

frågan om att sluta röka med sina rökande patienter (Jackson et al., 2002). En studie av 

Helgason och Lund (2002) visade att majoriteten allmänläkare uppfattar det som sitt jobb att 

fråga om patientens rökvanor. Däremot engagerade sig få allmänläkare i rökavvänjningsstöd. 

Många av dessa läkare ansåg att stödet för rökavvänjning var för tidskrävande och att tiden 

inte var effektiv då få patienter slutar. Studien visade även att bristen på experter inom 

rökavvänjning var det vanligaste hindret för systematiskt engagemang i rökavvänjningsstöd.  

3.7.3 Rökuppehållets tidsintervall 

Studier visar att det finns ett samband mellan risken för komplikationer i samband med 

operation och den tid patienten avstår från rökning. Flera studier har gjorts för att finna den 

mest optimala tiden för rökuppehåll inför operation för att minska komplikationerna (Wong et 

al., 2012; Sørensen & Jørgensen, 2003; Lindström, 2008; Møller et al., 2006 ). Det finns inga 

bevis på att det räcker med att endast minska antalet cigaretter. Därför krävs ett helt rökfritt 

uppehåll för att minska komplikationsriskerna i samband med operation (Møller et al., 2002; 

Kuri et al., 2005). 

 

2-3 veckors rökuppehåll 

Ett kortkortsiktigt rökuppehåll på 2-3 veckor före en tarmoperation minskar förekomsten av 

postoperativ vävnad och sårkomplikationer. Postoperativ vävnad och sårkomplikationer 

inträffade hos 33 procent (9 av 27) av patienterna i interventionsgruppen jämfört med 27 

procent (8 av 30) i kontrollgruppen. Skillnaderna i procentsatserna var för små för att kunna 

bevisa skillnader i komplikationer mellan grupperna. Slutsatsen för denna studie blev därmed 
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att ett korttids rökstopp inte minskar risken för vävnad och sårläkningskomplikationer 

(Sørensen & Jørgensen, 2003). 

 

Minitiden för rökuppehåll 

Ett rökuppehållet 2-4 veckor före operation påvisade att risken för luftvägskomplikationer var 

likartad hos rökare som slutade 2-4 veckor före operation med de som fortsatte röka. Rökare 

som däremot slutade minst fyra veckor innan och högst åtta veckor före operationen hade 

lägre risk för luftvägskomplikationer än nuvarande rökare. För sårläkningskomplikationer var 

risken lägre hos rökare som slutade mer än tre till fyra veckor innan operation jämfört med de 

som fortsatte röka. Studien visade därmed att det viktigaste är att rökuppehållet är över fyra 

veckor före operation för att ge resultat, vilket i denna studie minskade risken för 

luftvägskomplikationer med 23 procent (Wong et al., 2012). 

 

4 veckors rökuppehåll 

Vid följande operationer: bråk, laparoskopis kolecystektomi eller höft- och knäprotes 

resulterar ett rökuppehåll i 4 veckor i att risknivån sänktes från 41 procent för de som rökte 

ner till 21 % för de som gjorde rökuppehållet. Alltså de som fortsatte att röka hade ungefär 

dubbelt så många komplikationer än de som gjorde ett rökuppehållet (Lindström, 2008). 

 

Ultimata tidsintervallet för rökuppehåll 

Tidigare forskning visar även att immunförsvaret återfår sin normala kapacitet efter 

rökuppehåll på 4-6 veckor samt att lungförändringar kommer att förbättras under 6-8 veckors 

avhållsamhet från rökning (Tønnesen et al., 2009). Wong et als. (2012) studie visade att de 

som slutade röka åtta veckor eller mer före operationen påvisade att risken för 

luftvägskomplikationer hade sjunkit till 47 procent. Faktum var att risken för 

andningskomplikationer för de som slutade röka mer än åtta veckor före operationen kunde 

jämföras med icke-rökare. 

3.7.4 Minskade komplikationer av ett 6-8 veckors rökuppehåll 

Møller tillsammans andra forskare har genom åren genomfört ett antal studier från 2002,2006 

och 2008 som visar minskade operationskomplikationer i samband med ett rökuppehåll. 

Deras studier anses av andra forskare vara de mest inflytelserika inom ämnet. En rad andra 

forskare refererar till deras resultat i sina artiklar, bland annat: Lindström (2008), Warner 

(2005), Sørensen et al. (2003), Kuri et al. (2005) med flera. Alla Møllers studier är inriktade 
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på tidsintervallet 6-8 veckors rökuppehåll. Studiens resultat från år 2002 kom fram till att 64 

procent av patienterna i inventionsgruppen lyckades med rökuppehållet och enbart 8 procent 

av de i kontrollgruppen lyckades. Av de i inventionsgruppen var det 5 procent som fick 

sårkomplikationer jämfört med 31 procent i kontrollgruppen. I inventionsgruppen var det 

enbart 2 procent som fick hjärta/kärlkomplikation motsvarande 12 procent i 

kontrollgruppen.  Studien kom även fram till att 4 procent av inventionsgruppen fick göra en 

reoperation vilket var betydligt lägre än kontrollgruppen på 15 procent.  Slutligen kom 

studien fram till att genomsnittliga vårddagar låg på 11 dagar för inventionsgruppen vilket var 

2 dagar mindre än kontrollgruppen på 13 dagar.    

 

 Intervention.  Kontrollgrupp 

Sårkomplikation 5 % 31 % 

Hjärta/kärlkomplikation 2 % 12 % 

Reoperation 4 % 15 % 

	  

Tabell	  2	  -‐	  Møller et	  al.	  (2002),	  egenkonstruerad	  

3.8 Tidigare beräkningar av rökuppehåll inför operation 

3.8.1 Kostnadseffektivitet vid införande av rökuppehåll inför operation, Landstinget 

Sörmanland 

Studien genomförde en utvärdering av rökuppehåll 6-8 veckor inför höftledsoperation eller 

knäledsoperation. Som grund till studien tillämpades Møller et als. (2002) resultat i form av 

minskade operationskomplikationer samt minskade vårddagar för att beräkna intäkter och 

kostnader med att införa rökuppehåll. Kostnaderna för variablerna togs fram genom KPP-

databasen för ett genomsnitt över hela Sverige, då Sörmland inte rapporterar in till KPP. 

 

Enligt Engman (2010) fanns det två tänkbara sätt att beräkna intäkterna och kostnaderna på. 

Det första genom att beräkna antalet minskade vårdtillfälle för komplikationer och 

reoperationer och det andra genom att beräkna besparingarna från minskade vårddagar. Då 

beräkningen ”antal minskade vårdtillfällen” var för komplext i valet av kostnader för att vara 

trovärdigt valde Engman et al. (2010) att endast räkna på ”minskade vårddagar”. 
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I Sörmland var det 137 patienter som var rökare som genomförde en av de utvalda 

operationerna. Genom att använda Møller et als. (2002) resultat om 2 minskade vårddagar 

beräknade modellen att vårddagarna minskade med 274 stycken. En vårddag kostade 12 347 

kronor vilket innebar en besparing på 3 386 000 kronor för minskade vårddagar (12 347 x 

274). Kostnaden för rökhjälp beräknades till 297 000 kronor och där inkluderades både möten 

och nikotinläkemedel. 

 

Modellen visade följande uträkning: 

 

Antal minskade vårddagar x Kostnad vårddag = Besparing 

Besparing – Kostnad rökavvänjningshjälp = Den totala besparingen 

Den totala besparingen/Antal rökande patienter = Besparing per patient 

 

274 x 12 347 = 3 386 000 

3 386 000 - 297 000 = 3 089 000 

3 089 000 / 137 = 22 526 

 

I studien genomfördes även en känslighetsanalys som främst fokuserades på att beräkna 

break-even för antal minskade vårdagar. Alltså den lägsta effekten på inbesparade vårddagar 

som krävs för att rökprogrammet ska bli kostnadsneutralt och därmed inte leda till någon 

merkostnad för Landstinget Sörmanland. Enligt känslighetsanalysen krävdes det 0.6 

minskade vårddagar för att täcka kostnaden för rökhjälpen.   
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3.9 Sammanfattning tidigare forskning 

Röknings påverkan:             Minskar syretillförseln i kroppen med 15 % (Tønnesen et al., 2009)  

                                             Minskar kollagen tillverkningen i kroppen (Kamath et al., 2012) 

                                             Negativ inverkan på immunförsvaret (Tønnesen et al., 2009)  

 

Rökavvänjning:                    6-8 veckors rökuppehåll, 64 % som lyckade (Møller et al. 2002):     

    4 veckors rökuppehåll, 55 % som lyckades (Lindström, 2008) 

Krävs engagemang från personalen (Warner, 2005) 

Krävs engagemang från primärvården (Jacksson et al., 2002)   

Läkare anser att rökavvänjning inte ger tillräckligt med resultat (Helgason & 

Lund, 2002) 

                                                                              

Minskade              Minskade sårkomplikation från              31 % till 5 % (Møller et al. 2002) 

komplikationer            Minskade hjärta/kärlkomplikation från  12 % till 2 % (Møller et al. 2002) 

                                 Minskade reoperationer från                  15 % till 4 % (Møller et al. 2002) 

                            Antal minskade vårddagar från              13 till 11       (Møller et al. 2002)

  

Tidsintervallet:                     Det krävs minst 4 veckor för att se några skillnader i riskerna för 

komplikationer (Wong et al., 2012). Det ultimata tidsintervallet har dock 

visat sig vara 6-8 veckor (Møller et al., 2006; Lindström, 2008). 

 

Kostnadsintäktsmodell Sörmanland genomförde 2010 en kostnadsintäktsmodell för att beräkna 

resultatet av ett rökuppehåll i två månader. Även de applicerade Møller et 

als. (2002) resultat i sin kalkyl. De valde att endast räkna på minskade 

vårddagar och kom fram till att kostnadsbesparingen blev 3 386 000 kronor. 

Kostnaden för rökhjälp var 297 000 kronor vilket gav en slutlig besparing på 

totalt 3 089 000 (22 526 kronor per patient) (Engman et al., 2010).         
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3.10 Konceptuell modell - teori  

	  

Figur	  7	  -‐	  Konceptuell	  modell	  -‐	  teori,	  egenkonstruerad	  

Teorin kring hälsoekonomi ska bidra till insikt om att ska arbeta för de alternativ inom hälso- 

och sjukvården som är mest kostnadseffektivt. Avsnittet om hälsoekonomiska utvärderingar 

ska hjälpa till att få kunskap om hur resursfördelning bör prioriteras på bästa sätt. Beroende 

på vilka kostnader och perspektiv utvärderingen har finns det fyra olika analysmodeller 

(CMA, CEA, CUA, CBA) att tillämpa och dessa skiljer sig åt beroende på hur kostnader mäts 

och i hur effekter beräknas. Den hälsoekonomiska utvärderingen analyseras sedan genom 

någon av de två modellanalyserna, markov-modeller eller beslutsträd.  

 

De fyra nedre rutorna visar den tidigare forskning gällande rökuppehåll inför operation som 

har betydelse för studien. Av intresse är effekterna av rökavvänjningshjälps, hur de olika 

tidsintervallerna påverkar kroppen återhämtning samt vilka medicinska effekter ett 

rökuppehåll ger i form av minskade komplikationsrisker. Tidigare studier om rökuppehåll 

inför operation krävs för att styrka de variabler och beräkningar som har valts för att beräkna 

de ekonomiska effekterna av Landstinget Kronobergs riktlinjer “Tobaksfri i samband med 

operation”  
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4. Modell och utvärdering 

Kapitlet beskriver först vilken av de fyra modellerna från teorin som valts. Därefter redogörs 

vilken tidigare forskning som kommer att appliceras samt vilka parametrar som är 

nödvändiga att inkludera i modellen. Detta leder sedan fram till studiens anpassade modell. 

Efter det presenteras val av modellanalys för den hälsoekonomiska utvärderingen och till sist 

diskuteras studiens kvalité.  
 

4.1 Val av analysmodell 

Valet av modell bör utgå från studiens perspektiv, syfte samt vilken information som 

modellen ska innehålla. Det som skiljer de fyra modellerna åt är sättet de redovisar resultatet 

samt vilka faktorer som beräknas i de olika (Folland et al., 2001); Boos, 2009). 

Kostnadsminimeringsanalysen (CMA) bortser från intäkterna och ser endast till kostnaderna. 

Då syftet med studien var att tydliggöra de ekonomiska effekterna av rökuppehåll inför 

operation var det ett självklart val att välja en modell som resulterar i både intäkter och 

kostnader och därmed valdes CMA bort. Studien är skriven ur ett hälso- och 

sjukvårdsperspektiv vilket gjorde att även Kostnadseffektanalys (CEA) 

och Kostnadsnyttoanalys (CUA) valdes bort då dessa modeller är mer anpassade att använda i 

en hälsoekonomisk studie som har ett samhällsperspektiv. Den modell som passade denna 

studie bäst var därmed en kostnadsintäktsmodell (CBA). Kostnadsintäktsmodellen (CBA) var 

bäst lämpad för studien eftersom den ger ett resultat i kronor och ören samt inkluderar både 

intäkter och kostnader.  Förhoppningen var att själva modellen ska kunna tillämpas som en 

mall för andra landsting. Att välja en modell som resulterar i monetära termer gör det enklare 

för landstingen att kunna jämföra resultaten mellan varandra. Enligt Bolin och Andersson 

(1998) kan en kostnadsintäktsmodell alltid jämföras med andra modeller då monetära resultat 

enklare kan omsättas till andra enheter. 
 

Den kritik som riktats mot kostnadsintäktsmodeller om att det anses vara svårt att sätta ett pris 

på vissa indirekta kostnader såsom produktionsbortfall och kortare sjukskrivningar var inte ett 

problem för denna studie. Detta eftersom beräkningarna inte inkluderade några indirekta 

konsekvenser såsom “ett hälsosammare liv”, utan enbart såg till sjukvårdens direkta 

kostnader.  
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4.2 Applicering av tidigare forskning 

Variablerna för den hälsoekonomiska utvärderingen och kostnadsintäktsmodellen har i den 

mån det funnits baserats på verkliga siffror från Landstinget Kronoberg och Sverige. För de 

variabler som data inte varit tillgänglig har tidigare forskning applicerats på studien. 

Landstinget Kronoberg hade inte tillförlitlig data som kunde tillämpas gällande minskade 

komplikationsrisker vid ett rökuppehåll i samband med operation. Studien applicerar därför 

medicinska effekter av rökuppehåll inför operation från tidigare forskning. Den forskning 

som valts att tillämpa är Møller et al. (2002). Deras studie anses, vara de mest inflytelserika 

inom ämnet och en rad andra forskare refererar till deras resultat i sina artiklar (Lindström, 

2008; Warner, 2005; Sørensen et al., 2003; Kuri et al., 2005). Även i den tidigare 

kostnadsintäktsmodellen som genomförts på rökuppehåll i samband med operation (Engman 

et al., 2010) har tillämpat Møller et als. (2002) resultat. Trots att Møller et als. (2002) studie 

endast är gjord på höft och knäoperationer valde vi att tillämpa deras procentsatser till alla 

våra operationer. Anledningen till detta är att ingen annan liknande studie har utförts på 

obesitas- eller ryggoperation. De procentenheter som appliceras i 

kostnadsintäktsmodellen presenteras nedan:  

 
 Intervention.  Kontrollgrupp 

Sårkomplikation 5 % 31 % 

Hjärta/kärlkomplikation 2 % 12 % 

Reoperation 4 % 15 % 

 
Tabell	  3	  -‐	  Møller et	  al.	  (2002),	  egenkonstruerad 

Møller et als. (2002) resultat visade även att vårddagarna för interventionsgruppen i 

förhållande till kontrollgruppen sänktes från 13 till 11 dagar vid ett 6-8 veckors rökuppehåll. 

Denna radikala minskning gjorde det intressant att tillämpa även denna variabel till modellen. 

Då studien inkluderar flera olika operationer med sannolikt varierande långa vårdtider togs 

beslutet att omvandla dessa minskade vårddagar till en procentsats. En minskning från 13 

dagar till 11 innebär en minskning med 15 procent. Vilket är den procentsats som kommer 

använts i modellens beräkningar. 

 

Landstinget Kronobergs riktlinjer eftersträvar ett rökuppehåll två månader innan och två 

månader efter operation för sina patienter. Enligt Wong et al. (2012) krävs det minst 4 
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veckors rökuppehåll för att se några skillnader i minskade komplikationsrisker. Det mest 

optimala tidsintervallet har visat sig vara 6-8 veckor inför operation (Møller et al., 2002; 

Lindström, 2008). Med hänseende till att denna studie applicerar Møller et als. (2002) 

medicinska resultat kommer även deras tidsintervall på 6-8 veckor att tillämpas.  

4.3 Parametrar för kostnadsintäktsmodellen 

För att kunna beräkna de ekonomiska effekterna av ett rökuppehåll inför operation behövs 

vissa parametrar inkluderas i modellen. Dessa är uppdelade i två delar, först de kostnader som 

belastar sjukvården i och med riktlinjerna och sedan de besparingar som uppkommer i och 

med att patienter inte röker inför operation.  

 

Kostnader 

De kostnader som är kopplade till kravet om rökuppehåll inför operation är den hjälp som 

sjukvården erbjuden patienterna för att klara sitt rökuppehåll. De parametrar som därmed 

behövs inkluderas i modellen för att beräkna kostnad rökavvänjningshjälp är:  

- Antal genomsnittliga möten både telefon och personliga samt kostnad per gång. 

- Kostnad för startpaketet och nikotinläkemedlet som erbjuds till patienterna. 

 

Besparingar 

De parametrar som behövs inkluderas i modellen för att beräkna de besparingar som 

uppkommer för sjukvården är:  

- Antal operationer  och hur stor andel av patienterna som är rökare 

- Minskade komplikationsrisker för sårkomplikation, hjärta/kärlkomplikation samt 

reoperation. 

- Kostnaden för sårkomplikation, hjärta/kärlkomplikation och reoperation 

- Hur mycket vårddagarna minskar i och med ett rökuppehåll 

- Kostnaden för en vårddag samt genomsnittliga vårdtiden för respektive operation 
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4.4 Kostnadsintäktsmodellen - rökuppehåll inför operation  

4.4.1 Beräkning av rökavvänjningskostnader 

För att beräkna kostnaden för rökavvänjningshjälp per patient används följande uträkning:  

 

+ (Antal genomsnittliga rökavvänjningsmöten x Kostnad rökavvänjningsmöte) 

+ (Antal genomsnittliga telefonmöten x Kostnad telefonmöte) 

+ Kostnad nikotinläkemedel  

+ Startpaket 

= Kostnad per patient för rökavvänjningshjälp. 

 

4.4.2 Beräkning besparingar av rökuppehåll inför operation 

Som tidigare nämnt applicera Møller et als. (2002) resultat för minskade komplikationsrisker. 

                                                         

Intervent.     kontrollgrupp 

Sårkomplikation                               5 %               31 %  

Hjärta/kärlkomplikation                   2 %               12 %              

Reoperation                                     4 %               15 % 

                                                                                                            

Följande uträkning tillämpas för att beräkna hur stort antal av de som opererades som var 

rökare. 

 

Y = Antal operationer x Andel rökare som opereras 

Y = Antal av de som opererats som var rökare. 

 

Y används sedan i kombination med Møller et als. (2002) procentenheter för att beräkna hur 

många komplikationer som sker i de två olika grupperna (intervent. och kontroll). Nedan 

beskrivs hur denna beräkning ska genomföras. 

 

Q = Antal vårdtillfällen som krävs för de som gjort rökuppehåll 

X = Antal vårdtillfällen som krävs för de som inte gjort rökuppehåll 

P = Antal sparade vårdtillfällen 
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Intervent.                    Kontrollgrupp          Sparade 

                                                                    vårdtillfällen   

Sårkomplikation                   0,05 x Y = Q            0,31 x Y = X            Q - X = P      

Hjärta/kärlkomplikation       0,02 x Y = Q            0,12 x Y = X            Q - X = P 

Reoperation                         0,04 x Y = Q            0,15 x Y = X            Q - X = P 

 

P visar hur många färre vårdtillfällen som krävs för respektive komplikation jämfört mellan 

intervent- och kontrollgruppen. I nästa steg beräknas hur dessa sparade vårdtillfällen omsätts i 

monetära termer. 

                                                         

Sårkomplikation                               P x Kostnad för sårkomplikation = Besparing 

Hjärta/kärlkomplikation                   P x Kostnad för hjärta/kärlkomplikation = Besparing 

Reoperation                                     P x Kostnad för reoperation = Besparing 

 

Som tidigare nämnts tillämpas minskade vårddagar med 15 procent. Beräkningen för att få 

fram besparingen för vårddagar har gjorts enligt följande: 

 

Genomsnittlig vårdtid x Antal rökande patienter = Antal vårddagar 

Antal vårddagar x 0,15 = Antal sparade vårddagar 

Antal sparade vårddagar x Pris på vårddag = Besparing för vårddagar 

 

4.4.3 Resultat i kronor 

För att kunna jämföra Sverige med Landstinget Kronoberg kommer resultatet att presenteras 

som ”besparing per patient”. Att använda sig av besparing per patient gör det möjligt att 

jämföra resultat mellan andra landsting. Jämförelsen blir därmed mer rättvis då landstingen 

har olika många patienter för respektive operation.  

 

Besparing per patient: (Besparing sårkomplikation + Besparing hjärta/kärlkomplikation + 

Besparing reoperation + Besparing vårddagar) / (Antal rökare) 

 

Resultat: Besparing per patient - Kostnad rökavvänjningshjälp per patient 



	  
34	  

4.5 Val av Modellanalys  

Enligt Eckerlung et al. (2010) handlar hälsoekonomiska utvärderingar om att jämföra två eller 

flera konkurrerande alternativ. Studiens hälsoekonomiska utvärdering kommer utgå från att 

jämföra behandlingsmetoden att erbjuda patienter rökavvänjningshjälp inför operation med 

att inte erbjuda någon hjälp. Detta för att se vilken metod som är mest kostnadseffektiv 

(Bernfort, 2009; Drummond et al., 2005; Folland et al., 2001). Val av modellanalys behövs 

göras för att kunna analysera utvärderingen. 

 

De två vanligaste sätten att analysera hälsoekonomiska utvärderingar är genom ett beslutsträd 

(s. 28) eller Markov-modeller (s. 28). Eftersom studien endast ser till de kortsiktiga effekterna 

valdes att analysera modellen genom ett beslutsträd (www.sbu.se). Beslutsträdet består av två 

beslutsgrenar som förgrenar sig beroende på om man får rökavvänjningshjälp eller inte samt 

hur många patienter som sedan klarar rökuppehållet. Sannolikheten för olika utfall anges vid 

respektive gren och visar sedan kostnader för respektive utfall.  

4.6 Studiens kvalité 

Kvalitén på en hälsoekonomisk utvärdering beror främst på hur tillförlitligt det framtagna 

underlaget är och vilka principer som använts för att beräkna kostnader och effekter. Den 

ekonomiska utvärderingen blir inte bättre än vad ingående data möjliggör (www.sbu.se). 

Hälsoekonomiska utvärderingar har kritiserats för att beräkningsprinciperna varierar och för 

att en standard saknas. För att bedöma kvalitén på utvärderingen har det därför utvecklats ett 

antal checklistor. Den mest använda och kända checklistan har utvecklats av Drummond et al. 

(2005). Vi har valt att tillämpa de punkter som är relevanta för studien. 

 

Identifiera, kvantifiera och värdera kostnaderna och konsekvenserna 

Det är viktigt att alla kostnader och konsekvenser som är kopplade till undersökningen 

identifieras (Drummond et al., 2005). Som tidigare nämnts har studien gjorts ur ett hälso- och 

sjukvårdsperspektiv vilket innebär att endast de direkta kostnaderna och konsekvenser ska 

räknas med. Det är ofta svårt att kvantifiera kostnaderna och konsekvenserna då de sällan 

finns i faktiska siffror. För att underlätta detta bör schabloner användas, det ökar även 

generaliserbarheten. Då en kostnadsintäktsmodell valts för studien värderas kostnader och 

konsekvenser i monetära termer, vilket förenklar generaliserbarheten (Drummond et al., 

2005). Förhoppningen är att kunna generalisera metoden, modellen och tillvägagångsättet till 
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andra landsting i Sverige. Genomsnittliga prisuppgifter för Sverige tagits fram för att kunna 

jämföra dem med Landstinget Kronoberg. 

 

Har kostnader och konsekvenser mätts i lämpliga enheter samt värderats trovärdigt 

Det är viktigt att vara kritisk när kostnader och konsekvenser värderas så att de blir 

trovärdiga. (Drummond et al., 2005). I de fall då det har behövts göras uppskattningar har 

detta skett med hänseende till hur liknande forskning gjort sina värderingar och uträkningar. 

På så vis har studiens trovärdighet ökat. Validitet är en central faktor för att en 

hälsoekonomisk utvärdering ska kunna användas som underlag inom hälso- och sjukvården 

(Carlsson et al., 2006). Studien redogör tydligt vad som valts att mätas samt i att alla 

kostnader och konsekvenser mäts i monetära termer. För att påvisa att studien mäter rätt saker 

har vi grundat våra beslut på tidigare forskning samt vad kunniga personer inom ämne hävdat 

är relevant. 

 

Handskas med osäkerheten genom känslighetsanalyser 

Det är vanligt att forskaren tvingas göra egna antaganden vid hälsoekonomiska utvärderingar 

och därför är det viktigt att göra känslighetsanalyser. Syftet med en känslighetsanalys är att 

visa vilka variabler som har stor betydelse för modellen samt hur känsligt eller stabilt de 

redovisade resultaten är. Det kan exempelvis handla om att öka en kostnad om den misstänks 

vara högre än den skattning som använts i grundanalysen. Det kan även handla om att man är 

osäker på vissa antaganden som gjorts i modellen (Drummond et al., 2005). 

Känslighetsanalysen i denna studie har främst handlat om de osäkra antaganden som gjorts då 

all nödvändig information inte varit tillgänglig. Genom Känslighetsanalysen har även 

validiteten höjts då vi kunnat diskutera om variabler värderats på rätt sätt och om vi mätt rätt 

saker. 

 

Tolka och förklara resultaten av den hälsoekonomiska utvärderingen 

Syftet med de flesta utvärderingar är att vara till stöd för beslutsfattare. Därför är det viktigt 

att resultaten kan tolkas och förklaras för att ge en så rättvis bild som möjligt. Metoder, 

antaganden och ingående data ska redovisas så tydligt som möjligt (Drummond et al., 2005). 

Denna punkt är till för att höja reliabilitet i studien (Bryman & Bell, 2005). För att höja 

reliabiliteten beskrivs noggrant studiens tillvägagångssätt, hur modellen byggts upp samt 

vilka diagnoskoder som använts för att få fram kostnader. Då det gjorts egna antagande har 

dessa visats tydligt samt varifrån de är grundade på. 	    
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4.7 konceptuell modell – modellen 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  8	  -‐	  Konceptuell	  modell,	  egenkomponerad 

En kostnadsintäktsmodell (CBA) valdes för att i monetära termer kunna beräkna hälso- och 

sjukvårdens kostnader och intäkter i och med riktlinjerna ”Tobaksfri i samband med 

operation”. Studiens beräkningar grundar sig i Møller et als. (2006) resultat gällande 

medicinska effekter av rökuppehåll inför operation.  Deras studie påvisar att ett rökuppehåll 

6-8 veckor inför operation minskar drastiskt risken att drabbas av en sårkomplikation, 

hjärta/kärlkomplikation samt reoperation. Resultatet påvisar även att vårddagarna minskas 

från 13 till 11 dagar i och med rökuppehållet. De parametrar som är inkluderade i 

kostnadsintäktsmodellen är först kostnader som belastar sjukvården i form av 

rökavvänjningshjälp och sedan de besparingar som uppkommer i och med minskade 

komplikationsrisker. Modellen visar sedan besparing per patient. 
 

Den hälsoekonomiska utvärderingen utgår från att jämföra alternativen att erbjuda patienter 

rökavväjningshjälp med att inte erbjuda någon hjälp. Utvärderingen utgår från tidigare 

forskning kring hur många patienter som förväntas klara rökuppehållet av de som fått hjälp 

och inte. Detta för att påvisa vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt för hälso- och 

sjukvården. I analysen konstrueras ett beslutsträd för att kunna analysera utvärderingen. De 

osäkra antaganden som gjorts i modellen och den hälsoekonomiska utvärderingen kommer i 

analyskapitlet testas i en känslighetsanalys vilket enligt Drummond et al. (2005) höjer 

kvalitén på studien. Den framtagna modellen och den hälsoekonomiska utvärderingen ska 

bidra till åtgärder som ska förbättra utfallet av riktlinjerna. 
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5. Data 

I följande kapitel presenteras all data och empiriskt material för studien. Först introduceras 

rökningen och rökavvänjningshjälp. Efter det kommer data och empiri kring operationerna, 

vårddagarna och komplikationerna. Kapitlet avslutas med de hinder som finns kring 

riktlinjerna “Tobaksfri i samband med operation” samt åtgärder som skulle kunna förbättra 

förutsättningar.  

5.1 Rökning 

5.1.1 Rökvanor i Sverige och Kronoberg 

En undersökning gjord av folkhälsomyndigheten visar att mellan åren 2010- 2013 var det 12 

procent i Kronoberg och 12 procent av Sveriges befolkning i åldersgruppen 16-84 som rökte 

dagligen. Studien är baserad på en nationell folkhälsoenkät som besvarats av 100 000 

personer i Sverige. Statistiken visar dock att andelen rökare har minskats för varje år som 

undersökningen genomförts. År 2006-2009 var det 16 procent som rökte i Kronoberg och 15 

procent i Sverige samt år 2009-2012 var det 14 procent i Kronoberg och 13 procent i Sverige. 

Enligt Edvardsson (2014-04-08) som arbetar som folkhälsoutvecklare på Landstinget 

Kronoberg finns det ingen statistik som visar hur många procent som är rökare för specifika 

operationer. Däremot tror hon att andelen rökare för operationerna är generellt större än 

andelen rökare i Kronobergs län. Åkesson (folkhälsoutvecklare, 2014-01-23), Köhler 

(rökavvänjare, 2014-02-14) och Björkman (Överläkare 2014-02-24) är alla överens om att 

vissa operationer har en större sannolikhet att innefatta mer rökare än andra. Andelen rökare 

som ska genomgå en obesitasoperation är påtagligt överrepresenterade och procentsatsen 

borde ligga på minst 15 procent kanske till och med mer. Att denna siffra troligtvis är 

betydligt högre för just obesitasoperationer är på grund av att denna patientgrupp har en 

tydlig koppling till socialekonomiska faktorer där rökning är vanligare (Björkman, 2014-04-

24). 

5.1.2 Rökavvänjningshjälp i Landstinget Kronoberg 

Landstinget Kronoberg erbjuder sina rökande patienter olika former av hjälp för att lyckas 

med uppehållet. De erbjuder både telefonmöten som varar runt 15 minuter och personliga 

möten som är cirka 60 minuter. Dessa ansvarar avdelningen för tobaksavvänjning inom 

Landstinget Kronoberg för. Det finns inga begränsningar för hur många möten en patient får 
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utan det är upp till var och en att bestämma. Mötena är även en undervisning om rökning och 

själva beroendet. De pratar mycket om att nikotinet är okej men att det är själva röken som 

måste undvikas. De lägger även mycket fokus på psyket då många patienter är 

långtidssjukskrivna, har dålig ekonomi, dåliga vanor och socialt sätt har de många i släkten 

och vänner som röker (Köhler, 2014-04-23). 
 

Kostnaden för ett telefonmöte för Landstinget Kronoberg är i genomsnitt 167 kronor och i 

denna kostnad ingår för- och efterarbete samt övriga kostnader så som lokalkostnad, 

lokalvård med mera. För ett personligt möte ligger kostnaden istället på 500 kronor och i den 

kostnaden ingår för- och efterarbete vilket tar runt 30 minuter, samt övriga kostnader som 

lokalkostnad, lokalvård med mera. Båda dessa två mötena är kostnadsfria för patienten, de 

måste dock stå för resekostnaden till lasarettet själva. Alla patienter får ett startpaket som 

räcker 3 dygn, vilket kostar Landstinget Kronoberg 80 kronor per patient. Paketet innehåller 

starka nikotinplåster, nikotintuggummi och sugtabletter. Sedan 1 mars erbjuds alla patienter 

en månads gratis nikotinläkemedel. Detta innebär en kostnad för Landstinget Kronoberg på 

480 kronor per patient (Simonsson, controller, 2014-03-14). Att subventionera 

nikotinläkemedel kommer höja statistiken över de som lyckas med sitt rökuppehåll. Detta 

eftersom många patienter väljer bort nikotinläkemedel då de inte har ekonomi för att betala 

för det själva (Köhler, 2014-04-23; Björkman, 2014-02-27). 
	  

Startpaket 80 kr 

Nikotinläkemedel en månad 480 kr 
Nybesök 60 min 500 kr 

Återbesök 60 min 500 kr 
Telefonmöten 15 min 167 kr 

	  
Tabell	  4	  -‐	  Rökavvänjningskostnader	  Landstinget	  Kronoberg,	  egenkonstruerad 

Rökavvänjningsavdelningen för egen statistik över sina patienter. Statistiken visar att det sker 

betydligt mer telefonmöten än personliga möten. Det beror både på den extra tiden som resan 

till lasarettet tar samt att patienten själv får stå för resekostnaden (Köhler, 2014-04-23). 
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 Antal 

operationer 

Antal personliga 

möten 

Antal 

telefonmöten 

Lyckade rökuppehåll 

(%) 

Väntar på operation  

Rygg 1 2 7 1 (100 %)  

Knä 7 17 22 1 (14 %) 3 

Höft 6 12 25 4 (66 %) 1 

Obesitas 17 39 69 14 (82 %) 3 

Totalt 31 70 123 20 (65 %) 7 

 
Tabell	  5	  -‐	  Statistik	  rökavvänjning	  Landstinget	  Kronoberg,	  egenkonstruerad	  

De som har lyckats bäst att genomföra ett rökuppehåll var de patienter som genomfört en 

obesitasoperation. Detta beror på att dessa operationer inte är akuta och det ställs därmed 

högre krav på att patienterna blir rökfria innan de sätts på operationslistan (Björkman, 2014-

02-27). 

 

5.2 Operationerna 

Nedan presenteras hur många planerade operationer inom slutenvården som genomfördes år 

2013 för respektive operation. Antal operationer togs fram genom Landstinget Kronobergs 

patientdatalager. För att få fram kostnaden per operation för Landstinget Kronoberg användes 

ett genomsnitt på de DRG pris som fanns för respektive KVÅ koder. Genomsnittlig kostnad 

för hela Sverige har tagits fram genom KPP-databasen. För att få ett jämförbart pris har 

samma KVÅ koder tillämpats. 
 

 Sverige Kostnad Sverige antal Kronoberg kostnad Kronoberg antal 

Rygg 76 986 kr 334 st 55 474 kr 49 st 
Knä 71 105 kr 6 376 st 82 539 kr 189 st 

Höft 81 459 kr 11 814 st 89 712 kr 247 st 
Obesitas 53 375 kr 4 343 st 59 718 kr 171 st 

	  

Tabell	  6	  -‐	  Kostnad	  operationer,	  egenkonstruerad	  

 

 



	  
40	  

5.3 Vårddagar 

Genom Landstinget Kronobergs patientdatalager kunde antal vårddagar som det i genomsnitt 

resulterade i per operation tas fram. Likartad statistik togs fram för ett genomsnitt över 

Sverige genom KPP-databasen. 

 

 

 Sverige Landstinget Kronoberg 

Rygg 5,21 4,06 

Knä 4,68 5,33 

Höft 6,46 5,18 

Obesitas 2,27 3,37 

	  

Tabell	  7	  -‐	  Vårddagar,	  egenkonstruerad	  

5.4 Komplikationer 

5.4.1 Sårkomplikation 

Sårkomplikation uppstår när såret från en operation av olika anledningar inte läker som det 

ska vilket kan bero på en infektion.  En sårkomplikation kan innebära allt ifrån ett ytligt sår 

som droppar var till en mer djupare infektion som kan ha stor negativ inverkan på 

rehabiliteringen. Sårkomplikationer uppkommer mer frekvent hos rökare eftersom deras 

läkningsprocess är sämre. Komplikation i form av sår och infektion är vanliga vid knä- och 

höftprotes samt ryggoperationer men är inte längre lika vanligt vid obesitasoperationer. Detta 

på grund av att operationen i de flesta fall görs genom titthål vilket eliminerar komplikationer 

i form av infektion och sårbildning (Björkman, 2014-04-24). 
 

För att få fram hur mycket en sårkomplikation kostar valdes att se till de patienter som har 

DRG koden S20E (Postoperativa & posttraumatiska infektioner, ej komplicerat) tillsammans 

med KVÅ koden T81.4 (Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej 

klassificeras annorstädes). Har patienten denna kombination så uppfyller den kravet för att 

klassas med en sårkomplikation (Frisk, 2014-03-23; Lundstedt, 2014-04-15).  
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5.4.2 Hjärta/kärlkomplikation 

Framförallt handlar hjärta/kärlkomplikationer i samband med operation om hjärtinfarkt och 

hjärtsvikt. Det är vanligt att patienten får kärlkomplikationer i form av proppar på 

vensystemet. Detta kan i sin tur ge lungemboli vilket innebär att en propp i benet eller 

bäckenet lossnar och åker upp i hjärtat och pumpas ut i lungartärerna. Vid höft- och knäprotes 

är blodproppar en mycket bidragande faktor till komplikation efter operation. Inför dessa 

operationer får patienten läkemedel för att undvika blodproppar men för den grupp som ändå 

drabbas av komplikationen är rökare överrepresenterade. Hjärta/kärlkomplikationer har även 

stor koppling till ålder, äldre patienter löper större risk att drabbas jämfört med personer i 

unga år (Björkman, 2014-04-24). 
 

För att en patient i denna studie ska klassas ha en hjärta/kärlkomplikation krävs det att 

patienten har kodats med DRG koden U42E (Behandlingskomplikationer utan kirurgisk 

åtgärd, ej komplicerat) tillsammans med KVÅ koden T81.0 (Blödning och hematom som 

komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes) (Frisk, 

2014-03-23; Lundstedt, 2014-04-15). 

 
 

Tabell	  8	  -‐	  Komplikationer,	  egenkonstruerad	  

	  	  	  

5.4.3 Reoperation 

En reoperation innebär att patienten måste göra om hela operationen till följd av olika 

komplikationer. Reoperationen är ofta mer komplicerad och därmed även dyrare än den 

första. Detta eftersom patienten inneha komplikationer redan innan operationen. Vid 

obesitasoperationer kan det exempelvis handla om att det har uppstått ett läckage och att 

innehållet i tarmkanalen läcker ut i magen, något som är mycket farligt för patienten och 

måste akut åtgärdas. Vid knä-och höftproteser samt ryggoperationer sker en reoperation ofta 

på grund av att det blivit en infektion som gör att man måste ta bort det konstgjorda materialet 

som satts dit eller att protesen lossnat. Efter det måste patienten vanligtvis vänta ett antal  

 Sårkomplikation Hjärta/kärlkomplikation 

Sverige 59 759 kr 39 916 kr 
Landstinget Kronoberg 28 015 kr 19 775 kr 
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månader innan det går att sätta tillbaka materialet igen vilket kan medföra mycket besvär och 

kostnader för sjukvården (för KVÅ och DRG koder se Bilaga 6). 

	  

Tabell	  9	  -‐	  Reoperationer,	  egenkonstruerad 

5.5 Riktlinjernas hinder 

Målet med riktlinjerna ”Tobaksfri i samband med operation” var att få alla inblandade i 

projektet ska vara delaktiga, men detta var svårare än förväntat. Vårdcentralen har en central 

roll i riktlinjerna eftersom de är de som först träffar patienten och ställer en diagnos. 

Björkman (2014-02-24) hade gärna sett att patienten redan hos distriktsläkaren fått 

information om eventuellt rökuppehållet så att de tidigt vet vad operationsläkaren kommer 

ställa för krav för att genomföra operationen. Köhler (2014-04-23) håller med i ovanstående 

och menar att alla patienter ska bli tillfrågade om de röker i ett tidigt stadie. Problemet idag är 

att läkaren har för lite tid med patienten och för många andra frågor som måste ställas att 

rökningen prioriteras bort. Detta ett stort hinder för att Landstinget Kronoberg ska lyckas med 

riktlinjerna fullt ut och menar att det är något som behövs förbättras. Björkman tillsammans 

med andra grundare till riktlinjernas uppkomst har personligen varit ute på de större 

vårdcentralerna och informerat kollegor om riktlinjerna. De har även träffat alla chefer och 

rökavvänjare på vårdcentralerna för att informera dem om vad som är viktigt för att lyckas 

med rökuppehållsprogrammet. Det har endast gjorts en uppföljning gällande hur många 

läkare som frågar sina patienter om rökstatus. (Björkman, 2014-04-24). Förhoppning är att 

läkarna med hjälp av denna studie kan se vad Landstinget kan få ut rent ekonomiskt av att 

informera patienten i tid. De tror och hoppas på att denna studie ska blir en motivationsfaktor 

till att förbättra informationen till alla rökande patienter (Björkman, 2014-04-24; Köhler, 

2014-04-23). 
 

Ett ytterligare motstånd till riktlinjerna är patienterna själva. Det finns personer som anser att 

det är kränkande med kraven om rökstopp. Att människor vägrar sluta eller än värre ljuger 

om sitt rökuppehåll är enligt Björkman något som sjukvården troligtvis alltid i viss mån 

kommer få leva med. Han menar dock att information och motivation till patienter är 

 Rygg Knä Höft Obesitas 

Sverige 163 116 kr 140 221 kr  147 392 kr  331 090 kr 

Kronoberg 55 474 kr 84 187 kr 89 712 kr 59 719 kr 
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huvudfaktorer för att de ska lyckas med ett rökuppehåll (Björkman 2014-04-24). Alla 

patienter borde skickas till tobaksavvänjare men det finns de som insisterar på att de klarar att 

hålla ett uppehåll på egen hand. Vilket gör att patienten i detta fall inte kommer i kontakt med 

någon tobaksavvänjare. Detta är ett dilemma eftersom läkarna ofta inte har tid eller kommer 

ihåg att följa upp ifall patienten lyckas vara rökfri eller inte. (Köhler 2014-04-23). 
 

Köhler (2014-04-23) anser att personliga möten är det mest effektiva om man jämför med 

telefonmöten. Hon hade helst sett att alla möten skedde personligt. Många av patienterna bor 

dock på annan ort och tycker det är för dyrt med resekostnaderna från och till sjukhuset samt 

att ta ledigt från jobbet för att besöka rökavvänjare. Beslutsfattare inom landstinget anser att 

lösningen på detta problem är att hänvisa dessa patienter till deras lokala vårdcentral. 

Personalen på vårdcentralerna är vanligtvis inte är utbildade inom rökavvänjning vilket gör 

att kvalitén på hjälpen blir sämre. En annan nackdel är att vårdcentralerna inte kan ge 

patienterna gratis nikotinläkemedel samt att patienten får betala 100 kronor för besöket och 

därmed kvarstår det ekonomiska problemet. Detta leder till att många patienter väljer 

telefonmöten framför personliga möten och därmed försämras chansen att de lyckas med 

rökuppehållet. För att undvika att patienterna väljer telefonmöten framför personliga möten 

finns det kvällstider några dagar i veckan, så att patienten slipper ta ledigt från sitt arbete. Det 

är dock bara en av tre rökavvänjnare i Kronoberg som har kvällstider (Köhler, 2014-04-23). 
 

5.5.1 Lyckas med rökuppehållet 

Det är svårt för tobaksavvänjare att kontrollera ifall patienten håller sitt rökuppehåll. Ett sätt 

att kontrollera rökuppehållet är att låta patienten blåsa i en kolmonoxidmätare och därigenom 

går det att avläsa ifall patienten varit rökfri i arton timmar bakåt i tiden. Nackdelen med 

metoden är att patienten kan luras genom att röka som vanligt men göra ett kort uppehåll 

arton timmar innan de ska på rökavvänjningsmötet. Därför går Kronobergs rökavvänjnare 

mest på patientens tillit. Vidare finns det dock många luriga patienter som läkaren krävt att de 

ska blåsa i mätaren. I vissa extrema fall har de även tagit blodprov på patienten och då kan 

man se om de rökt inom den närmaste veckan. Att de inte gör blodprov på fler patienter är på 

grund av att det är en väldigt kostsam metod. Ett prov kostar cirka 3500 kronor. Köhler menar 

att hon känner på doften och hon har lärt sig att läsa av sina patienter och på så vis ser hon i 

de flesta fall om de lyckas vara rökfria eller inte. En signal på att de inte lyckas vara rökfria är 
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att de inte kommer på återbesöken. Det är lättare att luras via telefon än genom en personlig 

kontakt (Köhler, 2014-04-23). 

 

5.5.2 Det ultimata sättet att få patienten rökfri 

De patienter som fått tydlig information från sin läkare om vilka krav som gäller samt de som 

är medvetna om att deras operation inte kommer att beviljas om de inte lyckas med uppehållet 

är mer motiverade att klara rökuppehållet (Björkman, 2014-04-24; Köhler, 2014-04-23). Det 

är viktigt att engagera patienten och göra klart för dem att de själva har chans att påverka sitt 

eget förlopp. Det är viktigt att alla som följer patienten i vårdkedjan ska motivera, berömma 

och peppa patienten till att lyckas med rökuppehållet. Just motivationen är en väldigt viktigt 

faktor för att patienten ska lyckas (Köhler, 2014-04-23). 

 

Det har stor inverkan att patienter får träffa tobaksavvänjare med högt engagemang. Helst 

borde varje patient ha 3-4 personliga möten med en rökavvänjare inför operationen.  För att 

förbättra chanserna att de lyckas skulle Köhler (2014-04-23) även vilja att patienten fick ett 

eller flera personliga möten efter operationen då detta ökar chansen att de lyckas hålla 

uppehållet även två månader efter operationen, vilket är i enlighet med riktlinjerna. 

Drömscenariot är att hjälpen ska bidra till ett ännu längre uppehåll eller att patienten slutar 

helt. För att förbättra chanserna att de lyckas vore det bra att kunna erbjuda patienterna 2 

månaders gratis läkemedel. Vilket motsvarar hela den tid som Landstinget Kronobergs 

riktlinjer kräver att sina patienter ska vara rökfria inför operation. Hälften av alla patienter är 

dock starkt beroende och röker över 20 cigaretter per dag. Till dessa patienter borde det finnas 

möjlighet att dela ut ett nytt läkemedel som heter Champix. Detta läkemedel är mycket bra 

och effektivt men tyvärr väldigt dyrt och kostar upp mot 1600 kronor. Dessa åtgärder är en 

ekonomisk fråga för sjukvården men att uppemot 80 procent om inte ännu fler av alla 

patienter skulle kunna klara ett rökuppehåll om dessa åtgärder genomfördes (Björkman, 

2014-04-24; Köhler, 2014-04-23). 
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6. Resultat - rökuppehåll inför operation  

I följande kapitel har datainsamling förts in i kostnadsintäktsmodellen och det presenteras ett 

resultat för respektive operation. En sammanställning av de olika operationerna redogörs 

och en totalsumma för besparingarna redovisas.  

	  

6.1 Resultat rökavvänjningskostnad  

Kostnad personliga möten   500 kr 

Antal genomsnittliga personliga möten 2,41 st 

Kostnad telefonmöten    167 kr 

Antal genomsnittliga telefonmöten  3,92 st 

Kostnad startpaket    80 kr 

Kostnad en månads nikotinläkemedel 480 kr 

	  

Rökavvänjningskostnad per patient 

(500 x 2,41) + (167 x 3,92) + (80) + (480) = 2419 kr 

	  

6.2 Resultat besparing av rökuppehåll inför operation 

Fortsättningsvis görs antagandet att det är samma andel rökare som opereras som det är 

rökare i Sverige och Landstinget Kronoberg, nämligen 12 % (www.folkhalsomyndigheten.se)  

 
Nedan presenteras alla beräkningar för respektive operation. Beräkningarna representera 

enbart Sverige då siffrorna från Landstinget Kronoberg inte är helt tillförlitliga. Det kommer 

dock finnas en sammanställning över resultatet för Landstinget Kronoberg.  

 

*För mer utförliga beräkningar för Landstinget Kronoberg se Bilaga 7. 

*För utförlig beskrivning av modellens uppbyggnad se avsnitt 4.4.  
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Ryggoperation, Sverige 2013 
Antal rökare: 3 342 x 0,12 = 401 
 
Minskade komplikationer Intervent.  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  401 x 5 % = 124 401 x 31 % = 20 104 
Hjärta/kärlkomplikation 401 x 2 % = 48 401 x 12 % = 8 40  
Reoperation   401 x 4 % = 60 401 x 15 % = 16 44 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  104  x 59 759  = 6 231 094 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 40  x 39 916  = 1 600 791kr 
Reoperation   44  x 163 116 kr  = 7 195 764 kr 
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  401  x 5,21  = 2 089 st 
Antal minskade  2 089  x 0,15  = 313 st 
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i Kronor   313 x 12 395 = 3884751 kr 
 
 
Knäprotesoperation, Sverige 2013 
Antal rökare: 6 376 x 0,12 = 765 
 
Minskade komplikationer Intervent.  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  765 x 5 % = 237 765 x 31 % = 38 199 
Hjärta/kärlkomplikation 765 x 2 % = 92 765 x 12 % = 15 77  
Reoperation   765 x 4 % = 115 765 x 15 % = 31  84 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  199  x 59 759  = 11 887 930 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 77  x 39 916  = 3 054 053 kr 
Reoperation   84  x 140 221 = 11 801 448 kr    
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  765  x 4,68  = 3 581 
Antal minskade  3 581  x 0,15  = 537 st 
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i Kronor   537 x 12 510 = 6 719 299 kr 
 



	  
47	  

Höftprotesoperation, Sverige 2013 
Antal rökare: 11 814 x 0,12 = 1418 
 
Minskade komplikationer Intervent.  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  1418 x 5 % = 439 1418 x 31 % =  71 369 
Hjärta/kärlkomplikation 1418 x 2 % = 170 1418 x 12 % =  28 142  
Reoperation   1418 x 4 % = 213 1418 x 15 % =  57 156 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  369  x 59 759  = 220 269 756 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 142  x 39 916  = 5 658 811 kr 
Reoperation   156  x 147 392  = 22 985 016 kr 
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  1 418  x 6,46  = 9 158  
Antal minskade  9 158  x 0,15  = 1 374 
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i Kronor   1 374 x 10 919 = 1 4 999 779 kr  
 
 
Obesitasoperation, Sverige 2013 
Antal rökare: 4343 x 0,12 = 521 
 
Minskade komplikationer Intervent.  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  521 x 5 % = 162 521 x 31 % = 26 136 
Hjärta/kärlkomplikation 521 x 2 % = 63 521 x 12 % = 10 52  
Reoperation   521 x 4 % = 78 521 x 15 % = 21 57 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  136 x 59 759  = 8 097 440 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 52  x 39 916  = 2 080 262 kr 
Reoperation   57  x 331 090  = 18 980 595 kr  
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  521  x 2,27 = 1183 
Antal minskade  1 183  x 0,15  = 177 
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i Kronor   117 x 16 321 = 2 896 243 kr	    
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6.3 Sammanställning Sverige  

 Sår Hjärta/kärl Reoperation Vårddagar Totalt Per patient 
Rygg 6 231 094 1 600 791 7 195 764 3 884 751 18 912 401 47 163  
Knä 11 887 929 3 054 052 11 801 448 6 719 299 33 462 729 43 742 
Höft 22 026 976 5 658 811 22 985 015 14 999 778 65 670 582 46 312 
Obesitas 8 097 440 2 080 262 18 980 595 2 896 242 32 054 540 61 525 
Totalt 48 243 441 12 393 918 60 962 824 28 500 071 150 100 254  
Per patient 15 537 3 991 19 633 9 178 48 341 

	  

Tabell	  10	  -‐	  Sammanställning	  Sverige,	  egenkonstruerad	  

	  

6.4  Sammanställning Landstinget Kronberg 

 Sår Hjärta/kärl Reoperation Vårddagar Totalt Per patient 
Rygg 42 829 11 628 35 881 28 647 118 984 19 830 
Knä 165 199 44 850 20 5918 145 061 561 028 24 392 
Höft 215 895 58 613 292 487 184 242 751 247 25 041 
Obesitas 149 466 40 578 134 798 82 983 407 825 19 420 
Totalt 573 389 155 668 673 205 440 933 1 839 085  
Per patient 7 283 1 977 8 499 5 601 23 362 
 

Tabell	  11	  -‐	  Sammanställning	  Landstinget	  Kronoberg,	  egenkonstruerad 

* Se Bilaga 7 för Landstinget Kronoberg uträkningar 
 

Som visas i sammanställningen så ger operationerna olika mycket i besparing. Då alla 

operationer har samma kostnad för sår- och hjärta/kärlkomplikation är det kostnaden för en 

reoperation som bidra till skillnaden mellan de olika operationerna.  

 

Ser man istället till de olika variablerna så är det främst sårkomplikation och reoperation som 

ger de största besparingarna. Anledningen till att sårkomplikation ger en stor en besparing är 

den stora förbättringen av risken som ett rökuppehåll medför. För en reoperation så beror det 

istället på att en reoperation är dyrare än de andra variablerna. 

 

Skillnaden mellan Sverige och Landstinget Kronoberg beror endast på att kostnaden för de 

olika variablerna är dyrare i genomsnittet för Sverige än för Landstinget Kronoberg. 
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6.5 Resultat per patient  

	  
Besparing rökuppehåll inför operation - Rökavvänjningskostnad per patient = Resultat i 
kronor 
	  
Resultat Landstinget Kronoberg: 23 362 - 2419 = 20 943 kronor i besparing per patient  
	  
Resultat genomsnitt Sverige: 48 341 - 2419 = 45 922 kronor i besparing per patient   
	  
 

Studiens kostnadsintäktsmodell visar att rökuppehåll inför operation ger stora besparingar för 

både Sverige och Landstinget Kronoberg. Detta goda resultat påvisar att detta är en effektiv 

ekonomisk metod för att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården.  
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7. Analys 

	  
Analyskapitlet inleds med en känslighetsanalys som testar de osäkra antaganden som gjorts i 

studien. Break-even beräknas för de osäkra parametrarna för att i procent visa hur mycket 

komplikationsriskerna kan ändras och ändå täcka kostnaden för rökavvänjningshjälpen. 

Känslighetsanalysen testar även hur det slutliga resultatet ändras beroende på hur stor andel 

av patienterna som är rökare. Kapitlet fortsätter sedan med en hälsoekonomisk utvärdering 

som jämför alternativen att erbjuda patienter rökavvänjningshjälp inför operation med att 

inte erbjuda någon hjälp. Utvärderingen analyseras genom ett beslutsträd som testar hur 

slutresultatet ändras beroende på hur många patienter som klarar rökuppehållet inför 

operation. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder för att få fler patienter att klara sitt 

rökuppehåll vilket ska bidra till minskade kostnader för hälso- och sjukvården.  

	  

7.1 Känslighetsanalys 

Syftet med känslighetsanalysen är att testa osäkra variabler och antaganden för att se hur 

känsligt resultatet är för dessa osäkerheter (Drummond et al., 2005). I denna studie har 

beräkningarna utgått från Møller et als. (2002) resultat gällande hur vårddagar samt 

komplikationsriskerna minskas i och med ett 6-8 veckors rökuppehåll. Deras resultat baseras 

på komplikationer efter knä- och höftprotesoperationer men det finns inget underlag som 

styrker eller motsäger att procentsatserna är tillämpningsbara för andra operationer så som 

rygg- och obesitasoperationer. Känslighetsanalysen kommer även testa procentenheten för 

andel rökare som opereras, eftersom det är ett osäkert antagande som gjorts.  

 

7.1.1 Break-even 

Känslighetsanalysens första del syftar till att beräkna den lägsta besparade effekten av 

sårkomplikationer, hjärta/kärlkomplikationer, reoperation samt vårddagar som måste uppnås 

för att täcka rökavvänjningskostnaden på 2419 kronor per patient. Genom att beräkna break-

even för de olika variablerna visas högsta komplikationsrisken för att besparingen ska täcka 

kostnaden för rökavvänjningshjälpen. På så vis synliggörs hur mycket procentsatserna kan 

ändras utan att riktlinjerna leder till någon kostnad för sjukvården. Beslutet att testa break-

even grundar sig i Engman et als. (2010) studie som genom sin känslighetsanalys beräknade 
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break-even för antalet minskade vårddagar. Jämfört med Møller et als. (2002) reducering på 2 

dagar vid ett rökuppehåll visade Engman et al. (2010) att det enbart krävdes 0,6 minskade 

vårddagar för att täcka kostnaden för rökhjälpen.  

 

Vid beräkningen av sår- och hjärta/kärlkomplikationer slås alla operationer ihop (knä- och 

höftprotes, ryggoperation och obesitasoperation). Detta på grund av att kostnaden är 

densamma oberoende vilken operation det handlar om. För reoperation och vårddagar delas 

operationerna upp var för sig eftersom kostnaden är varierande för de olika operationerna. 

Nedan genomförs beräkningar på en variabel i taget för att visa hur mycket just den 

komplikationen måste sänkas från den ursprungliga procentsatsen (sår 31 %, hjärta/kärl 12 % 

och reoperation 14 %) för att täcka kostnaden för rökavvänjningen. 

 

För att kunna beräkna break-even för komplikationerna behövs kostnaderna för sår- och 

hjärta/kärlkomplikation, antal rökare för varje operation samt hur mycket rökhjälpen per 

patient kostar. Dessa uppgifter presenteras i tabellen nedan. Procentsatsen i parentesen 

representerar risken för en rökare att drabbas av den specifika komplikationen jämfört med en 

som haft ett rökuppehåll 6-8 veckor inför operation (Møller et al., 2002). Vid beräkning av 

break-even presenteras enbart resultatet.  

 

* För fullständiga beräkningar se Bilaga 8-11. 

 

                    

 Sår (risk) Hjärta/Kärl (risk) Antal rökare Rökhjälp 

Sverige 59 759 kr (31 vs 5 %) 39 916 kr (12 vs 2 %) 3105 st 2419 kr 

Kronoberg 28 015 kr (31 vs 5 %) 19 775 kr (12 vs 2 %) 79 st         2419 kr 

	  

Tabell	  12	  -‐	  Kostnad	  komplikationer,	  egenkonstruerad 

  

7.1.1.1 Sårkomplikation 

Møller et al. (2002) påvisar i sin studie att rökare har en risk på 31 procent att drabbas av en 

sårkomplikation medan de som har gjort ett rökuppehåll på 6-8 veckor har sänkt sin risk till 5 

procent. Nedanstående ekvation används för att beräkna hur många minskade vårdtillfällen 

som krävs för att besparingen ska täcka kostnaden för rökavvänjningen.  
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• Kostnad sårkomplikation x Antal minskade vårdtillfällen som krävs för att täcka 

kostnaden för rökhjälpen (X) = Kostnaden för rökhjälpen 

 

• (Antal rökare x Komplikationsrisk, rökare) - (Antal rökare x Komplikations risk, 

rökuppehåll (Y)) = Antal minskade vårdtillfällen som krävs för att täcka kostnaden för 

rökhjälpen (X)   

 

X = Antal minskade vårdtillfällen som krävs för att täcka kostnaden för rökhjälpen  

Y= Den högsta nivån på komplikationsrisken för att kunna täcka kostnaden för rökhjälpen 

 

* För utförligare beskrivning av uträkningar se Bilaga 8 

Break-even för sårkomplikation visas nedan:  

 

  

Sverige      Landstinget Kronoberg 

Y= 26,95 %       Y = 22,37 %                

                                                                                 

Reflektioner sårkomplikation 

Enligt beräkningarna av break-even krävs det en betydligt mindre sänkning av 

komplikationen än vad Møller et al. (2002) redovisar i sin studie, för att täcka kostnaderna för 

rökhjälpen. För Sverige räcker det att komplikationsrisken sänks från 31 till 26,95 procent för 

att täcka rökkostnaden på 2419 kronor. Medan det för Landstinget Kronoberg krävs det en 

sänkning ner till 22,36 procent. Detta innebär att komplikationsrisken för sårkomplikation 

skulle kunna vara ungefär 20 procentenheter högre än Møller et als. (2002) resultat och ändå 

täcka rökavvänjningskostnaden. Anledningen till att det krävs en mindre sänkning av 

komplikationsrisken för Sverige i förhållande till Kronoberg är att kostnaden för 

sårkomplikation är högre i Sverige än i Landstinget Kronoberg.  

 

7.1.1.2 Hjärta/Kärlkomplikation 
 

Møller et al. (2006) påvisar en sänkning av risken för en hjärta/kärlkomplikation från 12 

procent för en rökare till 2 procent för en patient som gjort ett rökuppehåll. Break-even för 
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hjärta/kärlkomplikation beräknas på samma sätt som för sårkomplikationer. Den enda 

skillnaden är att kostnaden för komplikationen har byts ut.  

 

* För utförligare uträkningar se Bilaga 9.  

Resultatet visas nedan: 

 

 Sverige      Landstinget Kronoberg               

 Y= 5,94 %      Y= -2,33 %                                          

 

 

Reflektioner hjärta/kärlkomplikation 

Sett till Sveriges siffror behövs komplikationsrisken endast sänkas från 12 procent ner till 

5,94 procent för att täcka kostnaden för rökavvänjningen. För Landstinget Kronobergs break-

even går det däremot inte täcka kostnaderna för rökhjälpen genom att enbart se till 

hjärta/kärlkomplikationer. Det innebär att om hjärta/kärlkomplikationerna för de som får 

rökhjälp skulle minska till 0 stycken skulle besparingarna ändå inte räcka för att täcka 

kostnaden på 2419 kronor. Detta beror på att kostnaden för en hjärta/kärlkomplikation är 

mycket lägre i Landstinget Kronoberg än i Sverige. Det är ändå realistiskt att förmoda att det 

är möjligt att täcka kostnaderna för rökhjälpen genom att endast göra besparing på 

hjärta/kärlkomplikationer även i Landstinget Kronoberg, detta eftersom deras kostnader inte 

är kvalitetssäkrade och ligger sannolikt högre än vad som presenteras i denna studie 

(Björkman, 2014-04-25; Frisk, 2014-03-26; Stern, 2014-04-29) 

 

 

7.1.1.3 Reoperation 

Även break-even för reoperation räknas ut på samma sätt som både sårkomplikation och 

hjärta/kärlkomplikation. Skillnaden är att en reoperation kostar olika mycket beroende på 

vilken operation det är. Därför delas dessa beräkningar upp för respektive operation.  

 

*För utförliga beräkningar se Bilaga 10. 
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 Rygg (antal) Knä (antal) Höft (antal) Obesitas (antal) Risk rökare 

vs uppehåll 

Sverige 55 474 kr (6) 82 539 kr (23) 89 712 kr (30) 59 719 kr (21) 15 % vs 4 % 

Kronoberg 163 116 kr (401) 140 221 kr (765) 147 392 kr (1418) 331 090 kr (521) 15 % vs 4 % 

 
Tabell	  13	  -‐	  Kostnader	  reoperation,	  egenkonstruerad	  

	  
Tabellen nedan visar break-even för reoperation för respektive operation. Møller et als. 

(2002) resultat påvisar att rökarens risk för att göra en reoperation ligger på 15 procent 

jämfört med en risk på 4 procent för de som lyckas vara rökfria i 6-8 veckor inför operation. 

	  
 Sverige Landstinget Kronoberg 

Rygg 13,36 % 12,30 % 

Knä 13,27 % 12,07 % 

Höft 13,52 % 10,64 % 

Obesitas 14,27 % 10,95 % 

	  

Tabell	  14	  -‐	  Break-‐even	  reoperation,	  egenkonstruerad 

Reflektioner reoperation 

Enligt uträkningarna för break-even krävs det en generellt mindre minskning av risken för 

reoperation för att täcka kostnaden för rökhjälpen än den som Møller et al. (2002) presenterar 

i sin studie. Alla reoperationer ligger mellan 10,64 procent till 14,27 procent vilket innebär att 

alla, oberoende vilken operation och om det är i Sverige eller i Landstinget Kronoberg, kan 

höjas från den siffran Møller et al. (2002) presenterar och ändå täcka 

rökavvänjningskostanden på 2419 kronor 

 

7.1.1.4 Vårddagar 

För att beräkna break-even för vårddagar delas operationerna upp var för sig eftersom 

kostnaden för en vårddag skiljer sig för respektive operation. Den första delen i ekvationen 

räknar ut hur många minskade vårddagar som krävs för att täcka kostnaden för 

rökavvänjning. Det andra steget beräknar sedan hur många procent de minskade vårddagarna, 

från första ekvationen är.  
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• Kostnad vårddag x Andel minskade vårddagar (X) = Kostnad rökhjälp  

 

• Antal rökare x Genomsnittligavårdtid x Procent minskade vårddagar (Y)= Antal 

minskade vårddagar (X) 

 

 

Y = Andel minskade vårddagar som krävs för att täcka kostnaden för rökavvänjning 

Y= Den högsta nivån på komplikationsrisken för att kunna täcka kostnaden för rökhjälpen

  
 
I tabellen nedan presenteras kostnaden för respektive operations vårddag. Inom den första 

parentesen visas genomsnittliga antal vårddagar och i den andra antal rökare för respektive 

operation.  

 

*För utförligare beskrivning se Bilaga 11  

 
 Rygg (tid) (antal) Knä (tid) (antal) Höft (tid) (antal) Obesitas (tid) (antal) 

Sverige 8000 (4,06) (6) 8000 (5,33) (23) 8000 (5,18) (30) 8000 (3,37) (21) 

Kronoberg 12 395 (5,21) (401) 12 510 (4,68) (765) 10919 (6,46) (1418) 6 321 (2,27) (521) 

   
Tabell	  15	  -‐	  Kostnader	  Vårddagar,	  egenkonstruerad 

 

I Møller et als. (2002) studie påvisar forskarna en minskning av vårddagar från 13 till 11 

dagar. Detta är en minskning med 15 procent för de patienter som lyckas med ett rökuppehåll. 

I tabellen nedan visas break-even för vårddagar för respektive operation: 

 

  
Tabell	  16	  -‐	  Break-‐even	  vårddagar,	  egenkonstruerad 

 Sverige Landstinget Kronoberg 

Rygg 3,75 % 7,45 % 

Knä 3,43 % 5,83 % 

Höft 4,11 % 5,67 % 

Obesitas 6,53 % 8,97 % 
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Reflektioner vårddagar 

För att täcka rökavvänjngskostnaden krävs det för Sverige att vårddagarna endast minskas 

mellan 3,42 till 6,52 procent beroende på vilken operation det är. För Landstinget Kronoberg 

krävs det däremot att vårddagarna minskas mellan 5,67 procent till 8,97 procent. Skillnaden 

mellan operationerna beror på olika långa vårdtider samt skillnad i kostnad vårddag. Detta 

innebär att en operation med kortare vårdtid och lägre kostnad per vårddag kräver en högre 

minskning av vårddagar än en operation med längre vårdtid och högre kostnad för att täcka 

rökavvänjningskostnaden. På grund av att kostnaden per vårddag är högre i Sverige har alla 

operationer ett lägre procenttal jämfört med Landstinget Kronoberg. Alla operationer, 

oberoende på operation och om den genomförts i Sverige eller Kronoberg, ligger mellan 3,5 

procent upp till 9 procent vilket alla är lägre än den som Møller et al. (2002) påvisar i sin 

studie på 15 procent. 

 

7.1.1.5 Övergripande reflektioner kring break-even 

Det krävs endast att sårkomplikationer minskas från 31 procent ner till 26,95 procent och från 

12 procent till 5,93 procent för hjärta/kärlkomplikation för att täcka 

rökavvänjningskostnaden. För reoperation krävs en minskning från 15 procent till omkring 14 

till 11 procent beroende på operation och för vårddagar behövs enbart en minskning med 

omkring 3 till 7 procent jämfört med Møller et al. (2006) på 15 procent för att täcka 

rökavvänjningskostnaden. Nedan presenteras en sammanställning av break-even för 

komplikationer, reoperationer och vårddagar: 

	  
 Rygg, Sverige 

(Kronoberg) 
Knä, Sverige 
(Kronoberg) 

Höft, Sverige 
(Kronoberg) 

Obesitas, Sverige 
(Kronoberg) 

Sår  
 

26,95    (22,36) 26,95    (22,36) 26,95     (22,36) 26,95     (22,36) 

Hjärta/Kärl 
 

5,93      (-2,32) 5,93      (-2,32) 5,93        (-2,32) 5,93       (-2,32) 

Reoperation 
 

13,51    (10,63) 13,27    (12,06) 13,35      (12,30) 11,26     (10,94) 

Vårddagar 
 

3,74      (7,44) 4,11       (5,67) 3,42         (5,83) 6,52        (8,9) 

 
Tabell	  17	  -‐	  Sammanställning	  break-‐even,	  egenkonstruerad	  

Beräkningarna i kostnadsintäktsmodellen är baserade på tidigare medicinska resultat och är 

därmed osäkra parametrar som är applicerade på denna studie. Møller et als. (2002) studie är 

endast gjord på knä- och höft operationer och det finns inget underlag som styrker att 
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resultatet av sänkta komplikationsrisker blir samma för en rygg och obesitas operation. 

Break-even visar dock att rökuppehåll inför operation bidrar till besparingar för sjukvården 

även om komplikationsriskerna för rygg- och obesitasoperationer inte sjunker lika mycket 

som det gör för en knä- och höftoperation.   
 

Det innebär att det verkliga resultatet i form av minskade komplikationsrisker och minskade 

vårddagar av ett rökuppehåll inför operation kan vara betydligt sämre än Møller et als. (2002) 

resultat påvisar och ändå täcka kostnaderna för rökhjälpen. 
 

Den främsta faktorn som påverkar utfallet av besparing per patient för minskade 

komplikationer är kostnaden för komplikationen. Är komplikationen dyrare så krävs det en 

mindre sänkning av komplikationsriskerna för att täcka rökavvänjningskostnaden. Vid 

beräkningen av minskade vårddagar är de viktigaste faktorerna är antal vårddagar samt 

kostnaden för en vårddag. 
 

Break-even i denna studie beräknas på en variabel i taget för att visa hur mycket just den kan 

minska för att självständigt täcka rökavvänjningskostnaden. Läsaren bör dock ha i åtanke att 

komplikationer, reoperationer och vårddagar är sammanlänkade i verkligheten. Med detta 

menas att en patient som exempelvis får en sårkomplikation likväl kan få en 

hjärta/kärlkomplikation eller en reoperation samt att patienten kan råkar ut för alla. De 

patienter som lyckas med rökuppehållet minskar även sina genomsnittliga vårddagar och 

därför ska den besparingen egentligen alltid räknas med i den totala besparingen. Detta 

medför att den break-even som beräknats ovan i verkligheten skulle ge ett ännu bättre resultat 

än det som påvisas. 
 
	  

7.1.2 Andel patienter som röker 

För att beräkna de ekonomiska effekterna av rökuppehåll inför operation krävdes ett 

antagande gällande hur stor andel av de som opererades som var rökare. Då faktisk data inte 

fanns tillgänglig antogs i kostnadsintäktsmodellen att andelen rökare var densamma som 

andelen rökare för hela Landstinget Kronoberg. Det överensstämmer med andelen rökare i 

Sverige, nämligen 12 procent för år 2013 (folkhälsomyndigheten). Detta antagande gjordes 

trots att tidigare studier visar att andelen rökare bland de som opereras är högre än andelen 

rökare i befolkningen (Lindström, 2008). Det är även den uppfattning som personal inom 
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Landstinget Kronoberg är eniga om (Edvardsson, 2014-04-08; Åkesson, 2014-01-23; Köhler, 

2014-02-14; Björkman, 2014-02-27). Då såväl studier som erfarna personer som arbetar nära 

denna patientgrupp är överens om att andelen rökare troligen är högre än 12 procent testas 

denna variabel i känslighetsanalysen. Detta är relevant att testa eftersom andelen rökare som 

opereras har inverkan på resultatet. Enheten 15 procent väljs att testas eftersom det är andelen 

som bedöms rimligt inom Landstinget Kronoberg, främst för obesitas operationer (Björkman, 

2014-04-24). Känslighetsanalysen kommer även testa olika högre procentsatser (13 och 20 

procent) med hänseende till att Lindstöm (2008) påvisar att det är mellan 20 till 40 procent av 

de som opereras i västvärlden som är rökare.  

 

Statistiken från folkhälsomyndigheten visar dock att andelen rökare i allmänhet minskas för 

år för år både i Sverige och Kronoberg. Från att år 2006-2009 ha legat på 15 procent i Sverige 

och 16 procent i Kronoberg till att nu ha sjunkit till 12 procent för både Sverige och 

Kronoberg. Med bakgrund till att rökningen minskas varje år, sannolikt även bland de som 

opereras, så görs beräkningarna i känslighetsanalysen även på procentenhet på 10 procent.  

 

Resultatet är framräknat genom att använda kostnadsintäktsmodellen från avsnitt 4.4 (s.40). 

För att kunna jämföra skillnader i det slutliga resultatet visar tabellen även det ursprungliga 

resultatet vid 12 procent, se tabell 12 och tabell 13. Beloppen inom parenteserna är 

besparingen efter att kostnaden för rökhjälp dragits av. 

	  

Tabell	  18	  -‐	  Andel	  rökare,	  egenkonstruerad 

Reflektioner andel rökare 

Av försiktighetsskäl valdes en lägre procentenhet för kostnadsintäktsmodellen än vad som 

troligen är rimligt för andelen operationspatienter. Detta för att försäkra att resultatet inte 

visar ett mer fördelaktigt resultat än vad som gäller i verkligheten. Känslighetsanalysen visar 

olika resultat beroende på förändringar av parametern andel rökare som opereras. Byts 

 KPP- genomsnitt Sverige Landstinget Kronoberg 

10 % 1 532 571 kr (1 373 842) 125 083 545 kr (118 822 727) 

12 % 1 839 085 kr (1 648 611) 150 100 254 kr (142 587 272) 

13 % 1 992 342 kr (1 785 995) 162 608 609 kr (154 469 545) 

15 % 2 298 856 kr (2 060 763) 187 625 318kr (178 234 090) 

20 % 3 065 141 kr (2 747 685) 250 167 090kr (237 645 453) 
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andelen rökare ut från 12 procent till 15 procent, vilket enligt Björkman (2014-04-24) är den 

mest sanna procentenheten för främst obesitas operation, ger det stora skillnader på det 

slutliga resultatet.  Det medför ett slutligt resultat för Sverige från 128 529 843 kronor till 173 

162 303 kronor (44 632 460 kr skillnad i besparing). Skillnaderna är även stora för 

Landstinget Kronoberg (459 771 kr skillnad i besparing). Testas istället en mer blygsam 

procentökning av andel rökare som opereras (från 12 till 13 procent) ger även det betydande 

skillnad i det slutliga resultatet. Förändringen indikerar att det finns rimliga skäl att förmoda 

att det slutliga resultatet är betydligt högre än vad som presenteras i kapitlet för studiens 

resultat. Känslighetsanalysen testar även hur resultatet förändras om andelen rökare som 

opereras minskas från 12 till 10 procent. Tabellen visar att det slutliga resultatet även 

påverkas av en minskning i andel rökare som opereras. Känslighetsanalysen visar därmed att 

resultatet är känsligt för förändringar i antagandet om andelen rökande operationspatienter. 

Genom ovanstående beräkningar visas olika tänkbara utfall för att undvika risken att det 

slutliga resultatet manipulerats åt ett eller annat håll. 

7.2 Hälsoekonomisk utvärdering 

Nedan kommer en hälsoekonomisk utvärdering genomföras där alternativet att erbjuda 

rökande operationspatienter rökavvänjningshjälp jämförs med att inte erbjuda någon 

rökavvänjningshjälp. Utvärderingen görs för att i monetära termer visa om det är ekonomiskt 

lönsamt för sjukvården i Sverige och inom Landstinget Kronoberg att erbjuda patienter 

rökavvänjningshjälp inför en operation.  

 

Den hälsoekonomiska utvärderingen kommer göras i enlighet med teorin som beskriver att en 

viktig utgångspunkt vid utformningen av en hälsoekonomisk utvärdering är att jämföra olika 

konkurrerande alternativ. Möjligheten finns sedan att se vilket alternativ som är mest 

kostnadseffektivt (www.sbu.se; Anell, 2009; Drummond et al., 2005 ; Eckerlund et al., 2010). 

En behandlingsmetod kan enligt Drummond et al. (2005) inte utvärderas om den inte ställs i 

relation till en annan. Vanligtvis jämförs nya behandlingsmetoder med det nuvarande 

tillståndet (Drummond et al., 1987). Detta stämmer överens med Landstinget Kronobergs 

situation eftersom utvärderingen ska jämföra de nya riktlinjerna med hur det var dessförinnan. 

En sådan jämförelse menar Drummond et al. (1987) är den främsta orsaken till varför 

hälsoekonomiska utvärderingar är viktiga då man uppmärksammar och granskar både de 

befintliga och nya metoderna. Den andra utgångspunkten handlar om att resurser är 
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begränsade och att det därför är viktigt att jämföra olika alternativ för att välja vilket som är 

mest kostnadseffektivt. Att hälso- och sjukvårdens resurser är knappa har länge varit ett 

faktum (Anell, 2009). Det blir därmed extra viktigt att jämföra studiens valda alternativ och 

på så vis överväga hur resurser på bästa sätt ska allokeras inom Landstinget Kronoberg men 

även för övriga landsting i Sverige. 

 

Den tredje utgångspunkten vid hälsoekonomiska utvärderingar är enligt Anell (2009) att 

investeringar och förbättringar ska göras med fördel för de som mest behöver det. Att lägga 

tid och resurser på tobaksfrågan anser vi vara av hög relevans då tobaksanvändandet utgör det 

enskilt största folkhälsoproblemet i världen och orsakar lidande, sjukdom och förtidig död 

(Lindström, 2008). Personer som röker drabbas av fler komplikationer än de som inte röker, 

då cirka 20 procent till 40 procent av alla som opereras i västvärlden är rökare skulle ett 

rökstopp hindra mycket smärta hos patienter (Lindström, 2008; Møller et al., 2002).   

7.2.1 Beslutsträd 

För att genomföra och analysera den hälsoekonomiska utvärderingen har ett beslutsträd 

konstruerats. Denna typ av modellanalys passar studien bäst eftersom den är möjlig att 

tillämpa när all nödvändig data inte är känd samt när en ny behandlingsmetod eller program 

precis införts. Beslutsträdet är även relevant att använda när endast de kortsiktiga 

konsekvenserna ska inkluderas, vilket är i enlighet med denna studie (www.sbu.se). 

Beslutsträdet möjliggör att kunna sammanfatta och analysera tillgänglig data från Landstinget 

Kronoberg och KPP över Sverige. 

 

Beslutsträdet jämför alternativet A - att införa ett rökavvänjningsprogram med B - att inte 

erbjuda patienter rökavvänjningshjälp. Två beslutsträd har genomförts, ett som representerar 

KPP-databasens siffror över ett genomsnitt i Sverige och ett för Landstinget Kronoberg. 

Fokus ligger dock på KPP-databasens siffror eftersom dessa är kvalitetssäkrade, för 

Landstinget Kronobergs beslutsträd se Bilaga 12. För att göra modellen enklare har alla 

operationer (knä 6376 st, höft 11814 st, rygg 3342 st, obesitas 4343 st) sammanställts till ett 

gemensamt tal nämligen 25 875 stycken totalt för Sverige. 12 procent tillämpas sedan för att 

ta fram antal rökare av de som utfört någon av operationerna (25 875 x 0,12), vilket i detta 

fall ger totalt 3105 stycken rökande patienter. För Landstinget Kronoberg är det total 656 

antalet operationer (656 x 0,12) vilket ger 79 stycken rökande operationspatienter i 

Landstinget Kronoberg.  
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Antalet rökare är densamma för både alternativ A och B = 100 procent per respektive gren. 

Trädet delas sedan in i ytterligare två grenar vilket motsvarar de patienter som klarar att vara 

rökfria 6-8 veckor inför operation och de som inte klarar rökuppehållet. Beräkningarna av hur 

många som klarar och inte klarar rökuppehållet inför operation grundar sig i Møller et als. 

(2002) studie som visar att 64 procent av de patienter som erbjöds rökavvänjningen klarade 

rökuppehållet och resterande 36 procent klarade inte att vara rökfria. Av de som inte fick 

någon rökavvänjningshjälp var det 8 procent som klarade och hela 92 procent som inte 

klarade rökuppehållet inför operation. Møller et als. (2002) resultat appliceras på beslutsträdet 

eftersom statistiken från Landstinget Kronoberg innehöll för få patienter. Detta eftersom vissa 

fortfarande stod på väntelista samt att det är många patienter som inte blivit tillfrågade ifall de 

är rökare (Köhler rökavvänjare, 2014-04-24).  

 

Vidare visar beslutsträdet hur mycket kostnader respektive gren (sårkomplikation, 

hjärta/kärlkomplikation, reoperation och rökavvänjning) orsakar sjukvården. Eftersom 

minskade vårddagar enbart är en besparing för sjukvården inkluderas inte denna variabel med 

i beslutsträdet. Vårddagar kommer dock räknas med i en senare tabell.    

7.2.1.1 Beslutsträd Sverige KPP-databasen 

Vid uträkning av de olika komplikationerna har följande formel använts:  
 
 
Kostnad komplikation x Antal rökande patienter x Risk för komplikation 

	  
Figur	  9	  -‐	  Beslutsträd	  Sverige,	  egenkonstruerad	  
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Beslutsträdets gren A visar att det kostar Sverige totalt 25 255 248 kronor för alla 64 procent 

av patienterna som klarar rökuppehållet. I denna siffra är det inräknat kostnader för de 5 

procent av patienterna som drabbas av en sårkomplikation, de 2 procenten som drabbas av en 

hjärta/kärlkomplikation och de 4 procent av patienterna som antas drabbas av en reoperation 

samt kostnaden för rökavvänjningshjälp. Det kostar totalt 58 693 620 kronor för de 36 

procent som trots rökavvänjningshjälp inte klarar rökuppehållet. I summan är det inräknat de 

31 procent av patienterna som drabbas av en sårkomplikation, 12 procent 

hjärta/kärlkomplikation, 15 procent reoperation samt kostnaden för rökavvänjningshjälp. 

Summerar man dessa två och delar med antalet patienter får vi ut att varje patient kostar 

sjukvården 27 037 kronor.  

 

Gren B i beslutsträdet visar att det kostar Sverige 2 713 973 kronor för de 8 procent av 

patienterna som klarar ett rökuppehåll utan någon rökavvänjningshjälp. För de 92 procent 

som inte klarar rökuppehållet kostar det sjukvården 143 082 862 kronor. Kostnaderna för 

respektive gren räknas ut med samma procentenheter som ovan för de som klarat respektive 

inte klarat rökuppehållet. Summan av dem och delat med antalet patienter (3105 st) visar att 

varje patient kostar sjukvården 46 956 kronor. Skillnaden mellan gren A och B, alltså att 

erbjuda rökavvänjningshjälp med att inte erbjuda hjälp påvisar en besparing på 19 919 kronor 

per patient för ett genomsnitt i Sverige. Genom denna modell går det tydligt se att det lönar 

sig att erbjuda rökavvänjningshjälp trots att det i detta fall är 36 procent som inte klarar 

rökuppehållet efter att ha fått hjälp.  

7.2.2 Test på antal lyckade rökuppehåll inkluderat vårddagar 

Med hänseende till brister i Landstinget Kronobergs statistik angående hur många patienter 

som klarar ett rökuppehåll inför operation och att antagandet istället baserades på Møller et 

als. (2002) resultat är det av betydelse att testa denna variabel. Detta för att se hur resultatet 

ändras beroende på hur många som klarar rökuppehållet och inte. Enligt Landstinget 

Kronobergs tillgängliga statistik fanns det chans att upp mot 100 procent av de patienter som 

skulle genomföra en obesitas- och ryggoperationer skulle klara rökuppehållet. Detta är dock 

inte realistiskt eftersom alla rökande patienter inte finns med i statistiken. Både Köhler (2014-

02-14) och Björkman (2014-02-27)  menar ändå att den nya subventionen på en månads 

gratis nikotinläkemedel från 1 mars kommer höja statistiken över de som lyckas med sitt 

rökuppehåll. För att klargöra hur besparingen per patient förändras beroende på hur många 
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som klarar rökuppehållet presenteras nedan en tabell över olika tänkbara procentenheter. För 

att kunna jämföra med beslutsträdet är resultatet av 64 procent med i tabellen. Rubriken 

rökhjälp representerar summan av gren A och icke rökhjälp representerar gren B. Gren B 

ändras inte eftersom den inte är beroende på rökavvänjningshjälpen. Denna tabell inkluderar 

besparingen för vårddagar och på så vis går det se den totala besparingen per patient. Tabellen 

visar dessutom den lägsta procentsatsen för hur många patienter som måste klara 

rökuppehållet för att det ska vara lönsamt att erbjuda rökavvänjningshjälp.  

 

Sverige KPP-databasen  

 
Tabell	  19	  -‐	  Andel	  lyckade	  rökuppehåll,	  egenkonstruerad 

 

Om 64 procent klarar rökuppehållet inför operation besparas 19 919 kronor per patient för 

minskade komplikationer. Räknas även minskade vårddagar in så ökar besparingen till 25 058 

kronor per patient. Skillnaden mellan att 100 procent klarar rökuppehållet jämfört med 64 

procent resulterar i en ytterligare besparing på 17 633 kronor per patient (42 691kr – 25 

058kr).  

 

Liknande tabell med uträkningar för Landstinget Kronobergs data hittas i Bilaga 13. Ur den 

tabellen går det utläsa att om 64 procent klarar rökuppehållet ger det en besparing på 10 731 

kronor inklusive vårddagar. Om 100 procent klarar rökuppehållet ger det en total besparing 

på 19 180 kronor per patient vilket ger en ytterligare besparing på 8 449 (19 180 kr - 10 731 

kr) kronor per patient. Besparingarna för Sverige är högre i förhållande till Landstinget 

Kronoberg, detta eftersom kostnaderna för komplikationer, reoperationer samt vårddagarna är 

 Kostnad Rökhjälp Kostnad Icke Rökhjälp Skillnad Inkl. minskade vårddagar 

14 % 46 936 kr 46 956 kr 19 kr 569 kr 

50 % 32 609 kr 46 956 kr 14 347 kr 18 202 kr 

60 % 28 629 kr 46 956 kr 18 327 kr 23 099 kr 

64 % 27 037 kr 46 956 kr 19 919 kr 25 058 kr 

70 % 24 649 kr 46 956 kr 22 307 kr 27 997 kr 

80 % 20 669 kr 46 956 kr 26 287 kr 32 895kr 

90 % 16 689 kr 46 956 kr 30 267 kr 37 793 kr 

100 % 12 709kr 46 956 kr 34 247 kr 42 691 kr 
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dyrare för ett genomsnitt i Sverige än för Landstinget Kronoberg. Landstinget Kronobergs 

data är dock inte kvalitetssäkrade och det är därmed mer trovärdigt att utgå från besparingen 

per patient för Sverige även för Landstinget Kronoberg.  

 

Tabellen ovan visar att det enbart krävs att 14 procent klarar rökuppehållet av de patienter 

som erbjudits rökavvänjningshjälp för att ändå gå med ett positivt resultat. För Landstinget 

Kronoberg ligger break-even istället på 19 procent. Denna beräkning påvisar att det enbart 

krävs att ett fåtal patienter lyckas med rökuppehållet för att sjukvården ändå ska gå plus 

minus noll med att erbjuda patienter rökavvänjningshjälp. Både beslutsträdet (s. 61) och 

Tabell 19 påvisar dock vikten av att arbeta för att öka antalet lyckade rökuppehåll eftersom 

det skulle minska sjukvårdens kostnader radikalt. 

7.3 Förbättra riktlinjerna “Tobaksfri i samband med operation” 

Enligt Jackson et al. (2002) är rökavvänjning den mest kostnadseffektiva insatsen som kan 

införas inom sjukvården. Enligt den framtagna kostnadsintäktsmodellen (s. 45) bidrar 

rökavvänjningen till stora kostnadsbesparingar för sjukvården. Genom beslutsträdet visar den 

hälsoekonomiska utvärderingen att sjukvården gör en besparing på 25 058 kronor per patient 

om de erbjuder rökavvänjningshjälp, vid antagandet att 64 procent klarar rökuppehållet 

(Tabell 19). Beslutsträdet (s. 61) visar vikten av att öka andelen som lyckas för att minska 

kostnaderna för sjukvården. Att uppnå en 100 procent nivå på antal lyckade rökuppehåll är 

inte realistiskt, men enligt Köhler (2014-04-23) och Björkman (2014-04-24) finns det stora 

chanser att uppemot 80 procent av patienterna kan klarar uppehållet om de bara får bättre 

hjälp och förutsättningar. Om andelen lyckade rökuppehåll ökar från 64 procent till 80 

procent skulle det höja sjukvårdens besparingar från 25 058 kronor till 32 895 kronor per 

patient, vilket är en ökning med 7 837 kronor (Tabell 21). Det finns därmed starka skäl till att 

satsa mer resurser på rökavvänjningshjälp och därmed öka sjukvårdens besparingar. Nedan 

diskuteras vilka åtgärder som kan införas för att förbättra riktlinjerna “Tobaksfri i samband 

med operation”. 
 

7.3.1 Utökat läkemedel för att öka chansen att patienter lyckas med sitt rökuppehåll 

7.3.1.1 Erbjuda 2 månaders gratis nikotinläkemedel  

Enligt beslutsträdet (s. 61) har antalet patienter som lyckas med rökuppehållet stor betydelse 

för den totala besparingen. Desto fler som lyckas desto mer kostnadseffektivt är 
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rökavvänjningsprogrammet för sjukvården. I dagsläget erbjuds rökande patienter inom 

Landstinget Kronoberg en månads gratis nikotinläkemedel värde 480 kronor per patient. För 

att öka chansen att fler lyckas med sitt rökuppehåll är förslaget att utöka nikotinläkemedlet till 

två gratis månader. Vilket motsvarar hela perioden som riktlinjerna kräver att rökaren håller 

sitt uppehåll inför operation. En sådan åtgärd skulle göra det möjligt att höja andelen lyckade 

rökuppehåll med 10 till 15 procentenheter (Björkman, 2014-04-24, Köhler, 2014-04-23). 

Nedan testas hur besparingarna ändras från att erbjuda en månads nikotinläkemedel och 64 

procent som klarar rökuppehållet, likt beslutsträdet (Tabell 19), till att erbjuda två månaders 

nikotinläkemedel och att 10 eller 15 procent fler klarar rökuppehållet. Nedan beräknas enbart 

besparingar för KPP-databasens siffror för Sverige eftersom dessa är kvalitetssäkrade och 

därmed mer tillförlitliga  

 

 

Andel lyckade Kostnad 

rökhjälp 

Kostnad icke 

rökhjälp 

Skillnad Inkl. minskade 

vårddagar 

64 % 27 038 46 956 kr 19 919 25 058 

74 % 16 744 46 956 kr 23 419 29 476 

79 % 14 295 46 956 kr 25 409 31 925 

 

Tabell	  20	  -‐	  Test,	  två	  månaders	  nikotinläkemedel,	  egenkonstruerad	  

En extra månads nikotinläkemedel skulle öka kostnaden per patient med 480 kronor. Om två 

månaders nikotinläkemedel resulterar i en ökning från att 64 procent till att 74 procent klarar 

rökuppehållet skulle besparingen öka från 25 058 kronor till 29 476 kronor per patient. Detta 

ger en ökad besparing på 4 418 kronor per patient (29 476 - 25058 kr). Om två månaders 

nikotinläkemedel istället resulterar i att 79 procent klarar rökuppehållet är skillnaden 6 867 

kronor per patient från en till två månaders nikotinläkemedel.    

 

7.3.1.2 Erbjuda läkemedlet Champix  

Hälften av alla rökande patienter är starkt beroende och röker över 20 cigaretter om dagen. 

Till dessa hade Köhler gärna erbjudit det nya och starkare nikotinläkemedlet Champix. Detta 
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läkemedel är bra och effektivt men tyvärr väldigt dyrt och kostar upp mot 1600 kronor 

(Köhler, 2014-04-23). Andelen lyckade rökuppehåll skulle dock öka om detta läkemedel 

började erbjudas till starkt beroende patienter. Studien testar därför hur den slutliga 

besparingen per patient ändras om alla rökande patienter erbjuds Champis och att detta leder 

till att andelen lyckade rökuppehåll ökar från 64 procent till 74 procent (Köhler, 2014-04-23; 

Björkman 2014-04-24). 

 

 
 Kostnad rökhjälp Kostnad icke rökhjälp Skillnad Inkl. minskade vårddagar 

64 % 21 162 kr 46 221 kr 19 919 kr 25 058 kr 

74 % 17 384 kr 46 221 kr 22 779 kr 28 836 kr 

79 % 14 935 kr 46 221 kr 24 769 kr 31 285 kr 

 
Tabell	  21	  -‐	  Test	  Champix,	  egenkostruerad	  

 

Trots ökade rökavvänjningskostnader för sjukvården skulle denna åtgärd höja besparingen 

per patient med 3 778 kronor. Skulle läkemedlet istället bidra till att de lyckade rökuppehållen 

ökade från 64 procent till 79 procent skulle det istället innebära en ökad besparing per patient 

på 6 227 kronor. Att endast erbjuda en månads nikotinläkemedel till patienter inför operation 

är ett ekonomiskt beslut (Köhler 2014-04-23). Studiens beräkningar ovan påvisar dock att 

utökat läkemedel både med en extra månad av det vanliga nikotinläkemedel samt Champix 

skulle höja besparingarna betydligt för sjukvården. Den kostnad som sjukvården behöver 

lägga på den extra medicinen kommer snabbt täckas upp av de besparingar som medför att 

fler patienter klara rökuppehållet. 

 

7.3.2 Åtgärder för att öka personliga möten 

När Landstinget Kronoberg erbjuder rökavvänjningshjälp i form av samtal kan patienten själv 

välja om de vill ha personliga möten eller telefonmöten. De patienter som väljer personliga 

möten har en bättre statistik över att lyckas med rökuppehållet (Köhler, 2014-04-23). Många 

patienter tenderar dock att välja telefonmöten framför personliga möten. Orsakerna till detta 

är att de anser att det är för dyrt att betala resan till och från Växjö eller Ljungby samt att 

många inte har möjligheten att ta ledigt från sina arbeten.  
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7.3.2.1 Reseersättning  

I dagsläget erbjuds inte någon ersättning för resorna till och från lasaretten utan dessa 

patienter hänvisas istället till sina lokala vårdcentraler. Detta beslut har väckt kritik, både hos 

patienter och rökavvänjare. Detta eftersom patienten själv får betala 100 kronor för besöket 

på vårdcentralen samt att vårdcentralerna inte har möjligheten att erbjuda gratis 

nikotinläkemedel. Därmed kvarstår problemet med att patienten inte har råd att lägga pengar 

på den mest effektiva hjälpen. En ytterligare nackdel med att besöka vårdcentralen är att de 

flesta av personalen saknar djupare utbildning inom just området rökavvänjning. För att 

förbättra patienternas chans att lyckas med sitt rökuppehåll bör Landstinget Kronoberg därför 

införa reseersättning för de patienter som måste resa en längre sträcka för att kunna ta sig till 

ett personligt möte hos utbildade rökavvänjare på lasarettet. Detta skulle bidra till att fler 

patienter får möjlighet att delta i personliga möten, vilket högst troligt skulle höja andelen 

lyckade rökuppehåll (Köhler, 2014-04-23; Björkman 2014-04-24). Det handlar också om att 

alla patienter ska ha rätt till samma möjligheter oberoende ens ekonomiska förhållande eller 

boendeplats.  

 

7.3.2.2 Utökade kvällstider 

Många patienter kan inte gå på personliga möten eftersom de arbetar under dagtid och har 

inte råd eller möjlighet att ta ledigt. Detta är en nackdel eftersom chansen att de klarar 

rökuppehållet därmed minskas (Köhler 2014-04-23). Idag är det endast en av Landstinget 

Kronobergs tre rökavvänjare som erbjuder sina patienter kvällstider. En utökning av antalet 

kvällstider skulle göra det möjligt för fler patienter att gå på personliga möten samtidigt som 

de skulle kunna gå på fler antal. Svårigheten med att införa kvällstider är att personalen måste 

ändra sina arbetstider samt att Landstinget Kronoberg måste vara beredda att betala ut mer i 

lön på grund av OB-ersättning.  Ett alternativ hade varit att bestämma tre kvällar i veckan då 

de erbjuder kvällstider och sedan ha ett rullande schema bland rökavvänjarna. På så vis hjälps 

de åt så att ingen behöver arbeta varje kväll. Ett ytterligare alternativ hade varit att anställda 

en person som endast arbetar kvällar, samt har möjlighet att göra hembesök eller besöka 

vårdcentralerna. Detta för att patienter som har svårt att ta sig till lasarettet av andra orsaker 

än ekonomiska ska kunna få träffa utbildade rökavvänjare.    

 

En positiv effekt av att få mer patienter att gå på personliga möten är att det blir lättare att 

kontrollera om de håller rökuppehållet eller inte. I dagsläget använder Landstinget Kronoberg 
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två olika metoder för att kontrollera sina patienter. Den första mäter Kolmonoxiden i kroppen. 

Nackdelen med denna metod är att kolmonoxiden försvinner ut ur blodet på en dag vilket 

innebär att patienten kan försätta röka som vanligt tills en dag innan besöket utan att det 

upptäckts. I den andra metoden görs ett blodprov och detta test kan se om patienten har rökt 

en vecka bakåt i tiden. Blodprov är dessvärre väldigt dyr och kostar 3500 kronor per gång. 

Den är därmed för dyr för att användas regelbundet på alla patienter och bör därför endast 

tillämpas på de patienter som verka luras. Alla patienter bör dock informeras om att metoden 

finns så att de är medvetna om att deras rökuppehåll kan testas. 

 

7.3.2.3 Reflektioner av ovanstående åtgärder 

Alla patienter behöver olika förutsättningar för att klara sitt rökuppehåll då det kan handla om 

allt ifrån ekonomiska svårigheter till ett starkt beroende. Därmed kommer alla patienter inte 

behöva alla åtgärder. I det extrema fallet där alla dyra hjälpmedel erbjudas till alla patienter 

skulle detta innebära en kostnad för sjukvården på ungefär 4000 kronor per patient: Champix 

1600, reseersättning 800 kronor, kvällstider 1600 kronor (för att följa försiktighetsprincipen 

har både antal möten och kostnader tagits i överkant). Dessa åtgärder skulle med högsta 

sannolikhet öka chanserna att höja antalet lyckade rökuppehåll drastiskt (Köhler, 2014-04-23; 

Björkman 2014-04-24). Resulterar det i att andelen lyckade rökuppehåll höjs från 64 till 80 

procent skulle det öka besparingen med 7 837 kronor per patient (Tabell 19, 32 895 – 25058). 

Sätts besparingen per patient i förhållande till kostnaden för de extra åtgärderna skulle det 

resultera i ett överskott på 3 837 kronor (7 837– 4000). Det är resurser som skulle kunna 

allokeras ut till andra områden inom sjukvården. Sammanfattningsvis visar beräkningen att 

även den mest extrema rökavvänjningshjälpen skulle innebära besparingar för sjukvården. 

Vilket stärker argumentationen att satsa mer resurser på bättre rökavvänjningshjälp.  

7.3.3 Motivera patienterna, läkare och sjuksköterskor 

7.3.3.1 Motivera patienter 

Det finns undersökningar som visar hur viktigt det är att sjuksköterskor, kirurger och 

narkosläkare ger personlig och konsekvent rådgivning till patienter för att höja deras 

motivation att göra ett rökuppehåll (Warner, 2005). Det viktigaste enligt Köhler (2014-04-23) 

är att motivera patienterna så att de ser rökuppehållet som en möjlighet istället för ett tvång. 

Detta kan göras genom att tydligt informera dem om att de själva kan vara med och påverka 

sitt egna sjukdomsförlopp. Både vad det gäller hur snabbt de får opereras men även hur fort 
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de rehabiliterar sig efter operationen. Det är viktigt att all personal som följer patientens 

vårdkedja motivera, berömma och pusha för att patienten ska lyckas med rökuppehållet 

(Köhler, 2014-04-23). Därför spelar primärvården en viktig roll, då de är de första i 

vårdkedjan som träffar patienten samt att de har den mest regelbundna kontakten (Jacksson et 

al., 2002). Grundtanken med riktlinjerna är nämligen att patienten redan i kontakten med 

primärvården ska informeras och förberedas för ett eventuellt rökuppehåll. Därför vore det 

bra om personalen inom primärvården hade utbildning inom området hur de ska störta och ge 

patienten bästa suport. Detta så att patienten redan från början blir motiverad till att själva 

vilja göra rökuppehållet. Björkman (2014-04-24) belyser vikten av att patienter får träffa 

tobaksavvänjare och personal med högt engagemang vilket skulle förbättras genom dessa 

utbildningar. 

 

7.3.3.2 Höja engagemang hos läkare genom uppföljningar 

Helgason och Lunds studie (2002) visar att få allmänläkare engagerar sig i 

rökavvänjningsstödet då de hävdade att det tar för mycket tid i förhållande till hur många som 

lyckas sluta. Trots att läkarna i Landstinget Kronoberg har fått information om att de ska 

fråga patienten om de röker samt informera dem om ett eventuellt rökuppehåll sköts det långt 

ifrån fullt ut. En anledning är att läkarna har för många frågor att ställa till patienten inför en 

operation, att risken finns att de glömmer att både fråga och informera patienten om ett 

eventuellt krav rökuppehåll (Köhler 2014-04-23; Björkman, 2014-04-24). För att förbättra 

detta borde fler uppföljningar genomföras samt hårdare kontroller. På så vis går det på ett 

tydligt sätt utvärdera hur olika inblandade parter sköter de åtgärder som riktlinjerna fordrar. 

Ett förslag för att se hur läkare sköter dessa arbetsuppgifter är att kontinuerligt gå igenom 

slumpmässigt utvalda remisser som distriktsläkarna skickar in för operation för att på så vis 

se hur många läkare som skriver tobaksstatus i remissen. Uppföljningen måste sedan 

kommunicera ut till alla avdelningar både primärvården och lasarettet så att de inblandad kan 

följa upp om det skett förbättringar. Uppföljningarna kan sedan användas som en 

motivationsfaktor då konkreta siffror och statistik enligt Björkman (2014-04-24) har större 

påverkan på läkarna. 

 

7.3.3.3 Informera om riktlinjernas ekonomiska betydelse  

Ett sätt att förbättra läkares, sjuksköterskors och övrig personalens uppfattning om riktlinjerna 

är att informera om dess ekonomiska betydelse för sjukvården. Studiens 
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kostnadsintäktsmodell (s.45) visar på ett enkelt sätt vilka ekonomiska besparingar som ett 

rökuppehåll inför operation kan medföra. Känslighetsanalysen (Tabell 17) bevisar att trots om 

komplikationsriskerna är högre för Sverige och Landstinget Kronoberg än de som Møller et 

al. (2002) visar så kommer de göra besparingar om riktlinjerna följs. 

Kostnadsintäktsmodellen och den hälsoekonomiska utvärderingen ska därmed få läkare att 

förstå vilka positiva effekter riktlinjerna ger. Så att de därmed motiveras att vidta de åtgärder 

som krävs från deras sida för att förbättra utfallet av antalet lyckade rökuppehåll. Ett sätt att 

förmedla riktlinjernas ekonomiska betydelse är genom utbildningar som informerar och ger 

vetskap om besparingar som riktlinjerna kan medföra till sjukvården.  

 

7.4 Reflektioner samhällsperspektivet 

Den fjärde och sista utgångspunkten vid en hälsoekonomisk utvärdering är val av perspektiv 

för studien (Anell, 2009). Som beskrivits tidigare är denna uppsats genomförd ur ett hälso- 

och sjukvårdsperspektiv. Detta val har medfört att alla kostnader och beräkningar i modellen 

och utvärderingen enbart har inkluderat hälso- och sjukvårdens ekonomiska effekter av 

rökuppehåll inför operation (Carlsson & Rehnberg, 1995). Hittills har samhällets påverkan av 

att införa krav på rökuppehåll inför operation bortsetts, men det är något som nedan kommer 

diskuteras.  

 

Som tydliggjorts i studien orsakar rökning en stor kostnad för sjukvården på grund av ökade 

komplikationsrisker i form av exempelvis försämrade sårläkningsprocesser (Khullar & Maa, 

2012; Tønnesen et al., 2009). Rökningen ger dock även upphov till kostnader för samhället i 

stort. Enligt Bolin och Lindgren (2004) beräknas rökningen kosta det svenska samhället 30 

miljarder kronor per år för sjukvård, produktionsförluster och sjukfrånvaro. För sjukvården 

beräknas rökningen medföra en kostnad på drygt 1,6 miljarder kronor per år vilket betyder att 

resterande 28,4 miljarder är en ren samhällsförlust i form av exempelvis förlorad BNP (Bolin 

& Lindgren, 2004; Kamath et al., 2012).  
 

Att införa rökuppehåll inför operation visar sig genom denna studie ha stora positiva 

ekonomiska effekter på sjukvården. De slutsatser som uppsatsen resulterar i är även relevanta 

för samhället i stort. Att få patienter att sluta röka inför operation kan innebära stora 

kostnadsbesparingar och minskade produktionsförluster för samhället, men även ökade 

hälsoeffekter för den individuella patienten. Ett rökuppehåll ger positiv inverkan på 
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patienterna själva, då de med all säkerhet kommer minska sin risk att drabbas av 

komplikationer och lidande vid en eventuell operation. Även samhället främjas i form av 

minskade sjukfrånvaro och produktionsbortfall. Dessa faktorer minskas eftersom patienter har 

färre vårdagar och mindre risk att drabbas av komplikation även reoperation. Detta gynnar 

både patienten och arbetsgivaren i form av lön och arbetskraft. Förhoppningen med 

rökuppehållet inför operation är enligt Åkesson (2014-01-23) även att patienten ska fortsätta 

vara rökfri efter operationen. Om rökuppehållet bidrar till att patienten slutar röka permanent 

skulle det ge stora positiva effekten i det långa loppet både för samhället och patienten själv.  
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8. Slutsats 

Studien belyser problematiken kring utvecklandet av en hälsoekonomisk utvärdering och 

modell gällande rökuppehåll inför operation då alla variabler inte är givna. Den anpassade 

modellen visar att ett rökuppehåll inför operation kan bidra till stora positiva ekonomiska 

effekter för hälso- och sjukvården. De resultat som presenteras i studien bör dock beaktas 

med försiktighet då modellen och beslutsträdet är baserade på antaganden applicerade på 

tidigare medicinsk forskning samt att viss data inte är granskad och därmed inte helt 

tillförlitlig. Trots dessa begränsningar ger studien upphov till intressanta slutresultat och 

användbara metoder för att öka kunskapen inom ämnet hälsoekonomi. Studiens modell och 

hälsoekonomiska utvärdering kommer även kunna användas som mall inför framtida 

hälsoekonomiska utvärderingsarbeten för hälso- och sjukvården. 

 
Tidigare forskning har enbart studerat medicinska effekter av rökuppehåll inför operation. 

Resultatet har efter det inte omvandlats till faktiska siffror i form av intäkter och kostnader. 

Denna studie sätter ett pris på dessa medicinska effekter vilket möjliggör att påvisa hälso- och 

sjukvårdens ekonomiska vinning av rökuppehåll inför operation (Lindström, 2008; Møller et 

al., 2002; Wong et al., 2012). Engman et al. (2010) genomförde en kostnadsintäktsmodell 

gällande rökuppehåll inför operation och applicerade Møller et als. (2002) resultat. De 

begränsade sig dock med att enbart beräkna sjukvårdens ekonomiska effekter av att vårddagar 

minskas med 2 dagar. Vår studie utför mer omfattande beräkningar på fler parametrar och 

inkluderar minskade komplikationsrisker i form av sår- och hjärta/kärlkomplikationer samt 

reoperation. Studiens modell och utvärdering omvandlar även 2 minskade vårddagar till 15 

procent vilket är en mer realistisk uppskattning eftersom olika operationer sannolikt har 

varierande långa vårddagar. Därmed fyller studiens anpassade modell denna teoretiska och 

kunskapsmässiga lucka. Studiens framtagna kostnadsintäktsmodell (Tabell 12,13) visar att det 

är ekonomiskt lönsamt för sjukvården att införa rökuppehåll inför operation. Resultatet från 

KPP-databasens siffror över Sverige visar att ett rökuppehåll 6-8 veckor inför operation ger 

en genomsnittlig besparing på 48 341 kronor per patient för hälso- och sjukvården. Används 

KPP-databasens siffror på Landstinget Kronobergs 79 rökande operationspatienter skulle det 

ge en total besparing på 3 818 939  kronor per år (48 341 x 79). Känslighetsanalysen testade 

break-even gällande komplikationsrisk för variablerna sår, hjärta/kärl och reoperation samt 

antal minskade vårddagar. Resultatet visar att sänkta komplikationsrisker i och med ett 

rökuppehåll kan vara betydligt längre än de applicerade procentsatserna från Møller et al. 
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(2002) och ändå göra besparingar för hälso- och sjukvården. Känslighetsanalysen bekräftar 

därmed att det endast krävs en liten förbättring av komplikationsrisken vid ett rökuppehåll för 

att täcka kostanden för rökavvänjningshjälpen och därmed bli lönsam för sjukvården.  

 

Studiens hälsoekonomiska utvärdering jämför alternativet att införa rökhjälp med att inte 

erbjuda patienter hjälp inför operation. Beslutsträdets grenar visar kostnader för de som 

lyckas samt inte lyckas med rökuppehållet.  Resultatet påvisar att sjukvården gör en besparing 

på 25 058 kronor per patient om de erbjuder rökavvänjningshjälp, vid antagandet att 64 

procent klarar rökuppehållet. Utvärderingen visar även att det enbart krävs att 14 procent 

klarar rökuppehållet för att täcka kostnaden för rökavvänjning (19 procent för Landstinget 

Kronoberg). Det är därmed ett faktum att det är kostnadseffektivt att införa rökuppehåll och 

att erbjuda rökavvänjningshjälp. Om andelen lyckade rökuppehåll ökar till upp mot 80 

procent skulle besparingarna per patient höjas med hela 7 837 kronor. Den viktigaste faktorn 

för att öka de ekonomiska effekterna av ett rökuppehåll är att främja ett arbete som strävar 

efter att få alla patienter rökfria inför operation, vilket är en åtgärd som sjukvården själva kan 

vara med och påverka.   

 

Studiens slutresultat påvisar att det skulle bidra till stor ekonomisk vinning för sjukvården om 

de lägger mer resurser på att få fler patienter att lyckas med sitt rökuppehåll. Omfördelning av 

resurser bör därmed göras från den sjukhusdrivna vården till förebyggande insatser i form av 

rökavvänjningshjälp. Denna studie ska med förhoppning kunna användas som 

beslutsunderlag för att visa att hälso- och sjukvården bör prioritera resurser i form av 

rökavvänjningshjälp då detta påvisar sig vara mycket effektiv behandlingsmetod för att 

minska kostnader inom sjukvården.  Eftersom rökuppehåll bidrar till mindre komplikationer 

vid operation kommer behovet av vård att minskas. Vilket i sin tur är resurser som istället kan 

läggas på att exempelvis utföra fler operationer och ge bättre mediciner vilket leder till 

minskade väntetider och bättre vård . Det finns en rad åtgärder som går att införa för att höja 

andelen lyckade rökuppehåll och därmed öka besparingarna för sjukvården. Nedan 

presenteras studiens framtagna förslag för att förbättra riktlinjerna.  
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8.1 Förslag på åtgärder som Landstinget Kronobergs kan införa för att förbättra 

riktlinjerna 

* Utöka nikotinläkemdel: Nikotinläkemedel har stor betydelse för chansen att patienten klarar 

sitt rökuppehåll. För att öka chansen att fler lyckas bör nikotinläkemedlet utökas från en till 

två månader. Detta möjliggör chansen höja antal lyckade rökuppehåll med 15 procentenheter 

vilket skulle ge en ytterllifga ökad besparing på 6 867 kronor per patient.  

 

* Erbjuda Champix: Hälften av alla rökande patienter är starkt beroende och hade behövt 

erbjudas det starka nikotinläkemedlet Champix för att lyckas med sitt rökuppehåll. Andelen 

lyckade rökuppehåll skulle därmed kunna höjas från 64 till 79 procent vilket skulle öka 

besparingen med 6 227 kronor. 

	  
* Införa reseersättning: Detta skulle eliminera det ekonomiska hindret för patienter att ta sig 

till Växjö eller Ljungby. Det skulle även innebära att patienten får möjlighet att träffa 

utbildade rökavvänjare. 

	  
* Utöka kvällstider: Många patienter arbetar på dagarna och har därmed svårigheter att 

besöka rökavvänjnare under dagtid. Det är därför viktigt att utöka kvällstiderna så att alla 

patienter har möjligheten att personligen träffa rökavvänjnare. 

 

* Fler utbildningar: Det krävs att personalen är engagerade för att i sin tur kunna motivera 

patienterna. Det är därför viktigt att erbjuda personal på både lasaretten och primärvården 

utbildningar i hur de på bästa sätt ska bemöta patienterna. Utbildningar bör även ske för att 

lyfta fram de positiva ekonomiska effekter som rökuppehåll inför operation kan innebära för 

hälso- och sjukvården. 

	  
* Uppföljningar: För att motivera läkare att fråga patienter om deras rökvanor och informera 

om ett eventuellt rökuppehåll bör uppföljningar och bättre kontroller införas. Ett alternativ är 

att kontrollera remisser från primärvården för att granska hur många av dem som har med 

tobaksstatus. 
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9. Vidare forskning 

Hälsoekonomiska utvärderingar främjas att utgå från ett samhällsperspektiv. Då denna studie 

enbart utgår från ett hälso- och sjukvårdsperspektiv hade det varit intressant att beräkna 

effekterna av ett rökuppehåll inför operation som även inkluderar samhällsperspektivet. Det 

skulle innebära att effekter i form av sjukskrivningar och produktionsförluster skulle 

inkluderas i utvärderingen. Då studiens resultat påvisar stora besparingar för hälso- och 

sjukvården genom rökuppehåll inför operation, hade det gett riktlinjerna en ytterligare 

dimension att ta fram faktiska siffror även för samhället.  
 

Studien har störst benägenhet att motivera anställda inom landstingen då vi endast räknar på 

kostnader och intäkter som är kopplade till sjukvården. En modell som istället tar upp 

patientens ekonomiska vinning skulle motivera patienten på ett effektivare sätt. En sådan 

modell skulle kunna innehålla variabler i form av minskade kostnader för cigaretter, kortare 

sjukskrivning från arbetet samt ett hälsosammare liv. Eftersom det i slutändan är patienten 

som avgör om de lyckas med rökuppehållet vore en sådan studie bra för att motivera dem att 

lyckas med sitt rökuppehåll.  
 

Uppdraget var från början att finna Landstinget Kronobergs intäkter och kostnader med 

riktlinjerna. Eftersom den statistik som var tillgänglig för Landstinget Kronoberg inte är 

granskad är det framtagna resultatet från KPP-databasen mer trovärdigt. Vi hade gärna sett att 

siffrorna i modellen uppdaterades när Landstinget Kronoberg börjar granska och rapportera in 

sin statistik till KPP-databasen. Detta för att få ett resultat som visar en mer verklig bild av 

Landstinget Kronoberg. 
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Bilaga 1 - Kontaktpersoner 

 
Eva Åkersson, folkhälsoutvecklare på folkhälsoenheten Landstinget Kronoberg 

Hennes arbetsuppgifter är att öka kunskapen angående tobakens effekter samt visa 

besparingarna i samband med att tobaksanvändandet minskas. Hon har varit ett bollplank 

under hela studien och hjälpt till att kontakta relevanta personer.  

 

Ingrid Edvardsson, folkhälsoutveckla på folkhälsoenheten Landstinget Kronoberg 

Hon är kollega till Eva Åkersson och har under studien tagit fram tillförlitliga dokument som 

visar statestik över antal rökare i Sverige samt Landstinget Kronoberg under 2013..  

 

Hilding Björkman, överläkare på Landstinget Kronoberg 

Hilding Björkman satt med i projektgruppen som utvecklade riktlinjerna “Tobaksfri i 

samband med operation”. Han har varit överläkare samt arbetar med rökproblematiken i 

närmare 30 år och har därmed kunnat bidra med information kring operationera, 

komplikationerna men även rökavvänjningen.  

                     

Thomas Frisk, verksamhetscontroller på Landstinget Kronoberg 

Han arbetar med analysstöd inom Landstinget Kronoberg och har därmed kunnat sotera ut de 

patienter som var relevanta för vår studie. Han hjälpte även till att välja ut de DRG- och KVÅ 

koder som var relevanta för respektive operation. 
 

Ann-Sofie Claesson,uppföljningsstrateg på Landstinget Kronoberg 

I samarbete med Thomas Frisk bidrog även hon med statistik över Landstinget Kronobergs 

patienter.  
 

Eva Forslund, kliniksekreterare på medicinkliniken i Växjö 

Hon är en av dem på Landstinget Kronoberg som arbetar aktivt med DRG registret. Hon 

kunde därmed beskriva vilka KVÅ- och DRG koder respektive komplikation har.  
 

Helené Köhler, tobaksavvänjare på Landstinget Kronoberg 

Helené arbetar på Landstinget Kronobergs Tobaksavvänjaravdelning. Hon tar emot patienter 

för rökavväningsmöten både per telefon och personligt. Via mail har hon bidragit med 

statistik över antalet patienter, besök samt hur stor del som lyckades med rökuppehållet. Vi 
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ett personligt möte diskuterades även själva rökavvänjningen och frågor såsom vilka hinder 

som finns och vad som kan göras bättre togs upp. 

 

Ing-Marie Simonsson, controller på Landstinget Kronoberg 

Hon har kunskap om Landstinget Kronobergs ekonomiska siffror och kunde därmed ta fram 

vad rökavvänjningen kostar för Landstinget Kronoberg. Kontakten med henne skedde via 

telefon och mail.  
 

Leif Lundstedt, registeransvarig för KKP-databasen 

Leif är ansvarig och kontaktperson för KPP-databasen och har därmed tillgång till patientdata 

över Sverige. Han har bidragit med kostnader, vårdtider och antal operationer som speglar ett 

genomsnitt för Sverige. 

 

Kjell-Ola Engman, hälsoekonom Sörmland 

Kjell-Ola är hälsoekonom och arbetar med övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor i 

Sörmland. Han har själv studerat ämnet tobaksfri i samband med operation och har bra 

kunskap inom hälsoekonomiska utvärderingar. Kjell-Ola har varit ett bollplank och svarat på 

frågor och gett råd under studiens gång. 

 

Sandra Stern, planeringssekreterare Landstinget Kronoberg 

Arbetar med upphandling av priser för köpt och såld vård inom Södra Sjukvårdsregionen. 

Hon har gett utlåtande gällande de siffror och kostnader som har tagits med i modellen.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1, Hildning Björkman 

* Berätta lite om dig själv och din roll inom landstinget Kronoberg.  
 
* Berätta om riktlinjerna, vad tyckte du var viktigt när ni utformade dem? 
- på vilka grunder är riktlinjerna uppbyggda?  
- varför är just dessa operationer utvalda?  
- hur är tanken att tobaksavvänjningen ska gå till?  
 
* Vilka operationer ingår i “viss plastikoperation”? (vi behöver specifika operationer för att 
kunna ta med det i vår studie)  
 
*Berätta lite om operationerna, definition. Hur många av varje utförs i Kronoberg per år? 
- Vilka risker finns med operationerna och vilka är de vanligaste komplikationerna? 
- Är det olika komplikationer för olika operationer? 
- Hur stor påverkan tror du rökning har på dessa komplikationer? 
- Vilka komplikationer är mest relaterat till rökning?  
- Hur mycket kostar varje vårdtillfället för respektive komplikation? 
- Vad kostar en reoperation?  
 
* Vilka kostnader tror du minskar i och med rökuppehållet? 
- Har du någon uppfattning om hur mycket snabbare en patient kan skrivas ut om den har 
gjort ett tobaksuppehåll? 
- Vet du hur mycket en vårddag kostar för respektive operation?   
 
* Hur hårda är ni med att de lyckas med rökuppehållet, får patienten forfarande opereras i fall 
de inte lyckas vara rökfria? 
- Hur stor chans tror du det är att patienter inte lyckas med rökuppehållet?  
 
* Vi har inkluderat dessa kostnader till vår kalkyl: vårdtillfälle, vårddagar, sårkomplikationer, 
hjärt-kärlkomplikationer, reoperation. Finns det fler viktiga faktorer som spelar in?  
 
* Studien genomförd av Möller et al (2002) visar att rökuppehåll innan höft och knäprotes 
minskar komplikationer med så här mycket: 

rökuppehåll inte rökuppehåll 
- Sårrelaterade kompliaktioner 5 %  31 % 
- Härt/kärl-komplikationer  2 %  12 % 
- Reoperation     4 %  13 % 
 
Kan dessa siffror likställas med de andra operationerna för landstinget Kronobergs riktlinje 
eller tror du att de andra operationerna har större/mindre påverkan av tobaksuppehållet?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2, Hilding Björkman 

* Kan du definiera: 
- sårkomplikation 
- hjärta/kärlkomplikation, vensystemet 
- reoperation 
 
* Kan du berätta om de olika komplikationerna i förhållande till de olika operationerna. tex 
en fetma operation har väldigt stor risk att få en hjärta och kärlkomplikation på grund av att 
ingreppet? 
 
* Vad tror du om andelen rökare som opereras? 
* Du pratade förra gången om att ett problem är att läkare och sjuksköterskor inte berättar för 
patienten tidigt om ev krav på rökuppehåll.  
-Hur tror du man kan förhindra att de “glömmer” fråga patienten om de röker? 
-Hur ska man motivera läkare att bli bättre på att informera patienterna?  
 
* I vår studie har vi kommit fram till att det viktigaste är att de patienter som får hjälp 
verkligen klarar rökuppehållet. 
-Vad tror du är den viktigaste bidragande faktorn till att de verkligen klarar uppehållet både 
innan och efter?  
 
* Hur skulle man kunna göra för att utveckla riktlinjerna ännu mer? Få folk att lyckas med 
uppehållet?? 
 
* Hur mycket kontakt och samarbete har ni med primärvården? 
-Hur skulle denna kontakt kunna bli ännu bättre?  
 
* Ett rökuppehåll bidrar ju inte enbart till fördelar för landtinget Kronoberg utan även för 
patienten själva, (sk “win-win situation)  
- vilka fördelar finns det för patienten i detta?  
-vilka nackdelar finns det för patienten?   
 
* Hur ser fördelarna av ett rökuppehåll i samband med operation ut för samhället i stort?  
 
*Vad är din uppfattning om hur patienterna uppfattar riktlinjerna och vad som är deras största 
motivation. tex sin hälsa, pengar eller att få opereras.  
 
*Hur skulle det ultimata tillvägagångssättet och rökhjälpen se ut för att få patienten att sluta 
- Hur mycket tror du det skulle hjälpa, hur många % skulle klara rökuppehållet innan och 
efter?  
- Vad är hindren för att den ultimata hjälpen inte går att genomföra?  
* Vad är det som kostar mest inom rökavvänjningen?  
 
* Finns det ett intresse att lägga mer resurser på rökhjälp? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, Helené Köhler 

 

 * vad är dina arbetsuppgifter? Hur ser en arbetsdag ut? 

 

* vad innebär tobakshjälpen, vad pratar ni om, har ni någon plan som ni följer? 

 

* Vad innehåller startpaketet? 

 

* får alla rökare hjälp eller endast de operationer som är med i riktlinjerna? 

 

* får de som snusar samma hjälp (läkemedel) 

 

* hur mäter ni om de varit rökfria? mäts även efter operationen? 

 

* den statistik som vi fått av dig, är det alla som fått rökhjälp eller endast ett urval? 

 

* Har du någon uppfattning om vilket av mötena som är mest effektiva och varför? 

telefonmöte vs personligt möte.  

 

* vad tror du om reseersättning?  

 

* Hur motiverar ni de att komma på personliga besök?  

 

* vilka är de största hindren för att lyckas med rökuppehåll? 

 

* Vad tror du skulle vara den ultimata hjälpen? Vilket är landstingets nästa steg att ta?  

 

* Har ni någon budget ni måste följa med tex max antal besök  
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Bilaga 5 – Statistik från Landstinget Kronoberg 

	  
Obesitas	  hjärta/kärlkomplikationer	  
	  
patient	   vårdtid	   	   KVÅ	   DRG	   DRG	  pris	  
1	   4	   	   JDF	  11	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   	   	   	   	   	  
2	   5	   	   JDF	  11	   L08C	   70	  054	  
	   5	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   5	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   	   	   	   	   	  
3	   4	   	   JDF	  11	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   	   	   	   	   	  
4	   12	   	   JDF	  11	   L08A	   118	  113	  
	   12	   	   T810	   L08A	   118	  113	  
	   	   	   	   	   	  
5	   4	   	   JDF	  11	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   	   	   	   	   	  
6	   2	   	   JDF11	   L08E	   59719	  
	   2	   	   T810	   U42E	   19775	  
	   	   	   	   	   	  
7	   6	   	   JDF11	   L08C	   70	  054	  
	   6	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   6	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   	   	   	   	   	  
8	   4	   	   JDF11	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   	   	   	   	   	  
9	   4	   	   JDF11	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	   4	   	   T810	   L08C	   70	  054	  
	  
	  
Obesitas	  Sårkomplikation	  
	  
Patient	   Vårdtid	   	   KVÅ	   DRG	   DRG	  pris	  
1	   2	   	   T814	   S20C	   35	  556	  kr	  
	   5	   	   JDF11	   U19C	   117	  683	  
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2	   9	   	   T814	   S20E	   2	  8015	  
	   3	   	   JDF10	   L08E	   59	  719	  
	  
Höft	  hjärta/kärlkomplikation	  
Patient	   Vårdtid	   	   KVÅ	   DRG	   DRG	  pris	  
1	   2	   	   T810	   U42E	   19	  775	  kr	  
	   7	   	   NFB49	   H02E	   82	  539	  kr	  
	   7	   	   NFB49	   H02E	   82	  539	  kr	  
	  
Höft	  sårkompliaktion	  
	  
Patient	   Vårdtid	   	   KVÅ	   DRG	   DRG	  pris	  
1	   10	   	   T814	   S20E	   28	  015	  
	   20	   	   T814	   H07C	   84	  993	  
	   8	   	   NFB49	   H02E	   82	  539	  
	   	   	   	   	   	  
2	   2	   	   T814	   S20E	   28	  015	  	  
	   4	   	   NFB49	   H02E	   82	  539	  	  
	  
	  
Knä	  hjärta/kärlkomplikation	  
	  
	  
Patient	   Vårdtid	   	   KVÅ	   DRG	   DRG	  pris	  
1	   5	   	   T810	   U42E	   19	  775	  kr	  
	   4	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  kr	  
	   	   	   	   	   	  
2	   12	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  kr	  
	   12	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  kr	  
	   12	   	   T810	   H04N	   76	  754	  kr	  
	   12	   	   T811	   H04N	   76	  754	  kr	  
	   	   	   	   	   	  
3	   2	   	   T810	   U42C	   31	  418	  kr	  
	   4	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  kr	  
	   4	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  kr	  
	  
	  
Knä	  Sårkomplikation	  
	  
Patient	   Vårdtid	   	   KVÅ	   DRG	   DRG	  pris	  
1	   8	   	   T814	   S20E	   28	  015	  
	   4	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  
	   	   	   	   	   	  
2	   6	   	   T814	   S20E	   28	  015	  
	   7	   	   NGB49	   H04N	   76	  754	  
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Bilaga 6 – Data KPP-databasen 

	  
	   	  

 Knäprotes Höftprotes Rygg Obesitas 
Antal 6 376 st 11 814 st 3 342 st 4 343 st 
Operation 
 

71 105 kr 81 459 kr 76 986 kr 53 375 kr 

KVÅ kod ABC26,36, 56 NFB19, 29, 39, 
49, 99 

ABC26, 36,56 JDF10, 11, 97  

Sårkomplikation 59 759 kr 59 759 kr 59 759 kr 59 759 kr 
KVÅ kod 
 

T81.4 T81.4 T81.4 T81.4 

DRG Kod 
 

S20E S20E S20E S20E 

hjärta/ 
kärlkomplikation 

39 916 kr 39 916 kr 39 916 kr 39 916 kr 

KVÅ kod 
 

T81.0 T81.0 T81.0 T81.0 

DRG kod U42E U42E U42E U42E 

Reoperation 
 

140 221 kr 147 392 kr 163 116 kr 331 090 kr 

KVÅ koder NGW49, 59, 69, 
79, 89, 99 

NFW49, 59, 69, 
79, 89, 99 
 

NAW49, 
59,69,79,89, 99 
 

JWA00 
JWB00 
JWC00, 01 
JWE00,01,02 
JWE00,01 
JWW96,97, 98 

Vårddagar 4,68 6,46 5,21 2,27 
Kostnad vårddagar 12 510 kr 10 919 kr 12 395 kr 16 321 kr 
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Bilaga 7 – Kostnadsintäktsmodell Landstinget Kronoberg 

Ryggoperation, Landstinget Kronoberg 2013 
Antal rökare: 49 x 12 % = 6     
 
Minskade komplikationer Intervent  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  6 x 5 % = 0,3  6 x 31 % = 1,8  1,5  
Hjärta/kärlkomplikation 6 x 2 % = 0,1  6 x 12 % = 0,7  0,6  
Reoperation   6 x 4 % = 0,2   6 x 15 % = 0,9  0,6 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  1,5  x 28015  = 42 829 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 0,6  x 17995  = 11 628 kr 
Reoperation   0,6  x 55474  = 35 881 kr 
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  6  x 4,06  = 24  
Minskade vårddagar  24  x 0,15  = 4  
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i kronor  4 x 8000 = 28 647 kr 

	  
Knäprotesoperation, Landstinget Kronoberg 2013 
Antal rökare: 189 x 12 % = 23 st 
 
Minskade komplikationer Intervent Kontrollgrupp   Minskade antal 
 
Sårkomplikation  23 x 5 % = 1,1      23 x 31 % = 7,0 6   
Hjärta/kärlkomplikation 23 x 2 % = 0,5      23 x 12 % = 2,7 2,3 
Reoperation   23 x 4 % = 0,9      23 x 15 % = 3,4  2,5 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  6  x 28 015  = 165 199 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 2,3  x 17 995  = 44 850 kr 
Reoperation   2,5  x 82539  = 205918 kr 
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  23  x 5,33  =121    
Antal minskade  121  x 0.15  = 18     
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i Kronor  18 x 8000 = 145061 kr 
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Höftprotesoperation, Landstinget Kronoberg 2013 
Antal rökare: 247 x 0,12 = 30 
 
Minskade komplikationer Intervent  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  30 x 5 % = 1,5  30 x 31 % = 9,2 7,7   
Hjärta/kärlkomplikation 30 x 2 % = 0,6  30 x 12 % = 3,6 3,0 
Reoperation   30 x 4 % = 1,2  30 x 15 % = 4,4 3,3  
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  7,7  x 28015  = 215 895 kr  
Hjärta/kärlkomplikation 3,0  x 17995  = 58 613 kr 
Reoperation   3,3  x 89712  = 292 497 kr 
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  30  x 5,18  =153,5   
Minskade vårddagar  153,3  x 0,15  = 23  
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i Kronor  23 x 8000 = 184 242 kr 
 
	  
Obesitasoperation, Landstinget Kronoberg 2013 

Antal rökare: 171 x 0,12 = 21 

 
Minskade komplikationer Intervent  Kontrollgrupp  Minskade antal 
 
Sårkomplikation  21 x 5 % =1  21 x 31 % = 6,4 5,3 
Hjärta/kärlkomplikation 21 x 2 % = 0,4  21 x 12 % = 2,5 2,1  
Reoperation   21 x 4 % = 0,8  21 x 15 % = 3,1 2,3 
 
Minskade kostnader 
 
Sårkomplikation  5,3  x 28015  = 149466 kr 
Hjärta/kärlkomplikation 2,1 x 17995  = 40578 kr 
Reoperation   2,3  x 59719  = 134798 kr    
 
Minskade vårddagar 
 
Antal vårddagar  21  x 3,37  = 69,2    
Antal minskade  69,2  x 0,15  = 10,4  
 
Minskade kostnader vårddagar 
 
Besparing i kronor  10,4 x 8000 = 82983 
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Bilaga 8 – Break-even sårkomplikation 

Sårkomplikation 
 
Landstinget Kronoberg                                            KPP genomsnitt Sverige 

28015X/79 = 2419         59 759X/3105 = 2419 

354,620253X=2419                                            9,2460548X = 2419       

X=2419/354,620253                                                  X= 2419/19,2460548       

X=6,82138141                                                            X= 125,688097 

 

(79 x 0,31) - (79 x Y) = 6,82138141       (3105x0,31)-(3105xY)= 125,688097 

24,49 -79Y = 6,82138141                                           962,55 – 3105Y = 125,688097 

24,49 - 6,82138141 = 79Y                                          962,55 - 125,688097 = 3105Y 

17,6686186/79 = Y                                                     838,861903/3105 = Y 

22,36534% = Y                                                          26,952074%= Y 
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Bilaga 9 – Break-even Hjärta/kärlkomplikation 

 
Hjärta/Kärlkomplikation 
 
Landstinget Kronoberg                                             KPP genomsnitt Sverige 

19 775X/79 = 2419                                               39 916 X/3105 = 2419 

250,316X = 2419                                                        12,8553945X = 2419 

X = 2419/ 250,316456                                              X= 2419/12,8553945 

X = 9,66376737                                                          X = 188,170032 

 

(79 x 0,12) - (79 x Y) = 9,66376737                           (3105 x 0,12)-(3105 x Y) = 188,170032 

9,48 -79Y = 9,66376737                                             372,6- 3105Y= 188,170032 

9,48-9,66376737= 79Y                                               372,6- 188,170032= 3105Y 

-0,18376737/79 = Y                                                    184,429968/3105 = Y 

-0,232617% = Y                                                        5,939774% = Y 
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Bilaga 10 – Break-even Reoperation 

 

Reoperation 
Landstinget Kronoberg   KPP genomsnitt Sverige 

Obesitas 

59 719X/21 = 2419                                      331 090X/521 = 2419 

2843X=2419     635X=2419 

X = 2419 / 2843    X = 2419 / 635 

X = 0,8506338                                             X = 3,80651485 

 

(21 x 0,15) - (21 x Y) = 0,8506338          (521x0,15) - (521xY) = 3,80651485 

3,15 - 21Y = 0,8506338   78,15 -521Y = 3,80651485 

- 21Y = - 2,3     - 521Y = - 74,34 

Y = 2,3 / 21     Y = 74,34 / 521 

Y= 0,10949363                                            Y= 0,14269383 

 

Höft 

89712X/30 = 2419                                    147 392X/1418 = 2419 

2990X=2419     104X = 2419 

X =2419 / 2990    X = 2419 / 104 

X = 0,80892188                                     X = 23,2722399 

 

(30 x 0,15) - (30 x Y) = 0,80892188            (1418x0,15)-(1418xY)= 23,2722399 

4,5 - 30Y = 0,80892188    212,7 - 1418Y = 23,2722399 

- 30Y = -3,69     - 1418Y = - 189,42 

Y = 3,69 / 30     Y = 189,42 / 1418Y 

Y= 0,12303594                                            Y= 0,13358798 
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Knä 

82 539X/23 = 2419                                      140 221X/765 = 2419 

3588X = 2419     183X = 2419 

X = 2419 / 3588    X 2419 / 183 

X = 0,67406923                                           X = 13,1972815 

 

(23 x 0,15) - (23 x Y) = 0,67406923            (765x0,15)-(765xY)= 13,1972815 

3,45 - 23Y = 0,67406923   114,74 - 765Y = 13,1972815   

- 23Y = 2,77     - 765Y = 101,55 

Y = 2,77 / 23     Y = 101,55 /765 

Y= 0,12069264                                            Y= 0,13274865 

 

Rygg 

55 474X/6 = 2419                                        163 116X/401 = 2419 

89245X = 2419    406X = 2419 

X = 2419 / 89245    X =2419 / 406 

X = 0,26163608                                           X = 5,94680473 

 

(6 x 0,15) - (6 x Y) = 0,26163608                (401x0,15)-(401xY)= 5,94680473 

0,9 - 6Y = 0,26163608    60,15 - 401Y = 5,94680473 

-6Y = -0,63836392    -401Y = - 395,053195 

Y= 0,10639399                                            Y= 0,13517006 
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Bilaga 11 – Break-even vårddagar 

Vårddagar 
Obesitas 

8 000X / 21 = 2419                                      16 321X / 521 = 2419 

380, 952381X = 2419    31,3262956X = 2419 

X = 2419 / 380, 952381   X =2419 / 31,3262956 

X = 6,349875                                               X = 77,2195524 

 

21 x 3,37 x Y = 6,349875                             521 x 2,27 x Y = 77,2195524 

3,37Y = 6,349875 / 21    2,27Y = 77,2195524 / 521 

3,37Y = 0,302375     2,27Y = 0,14821411 

Y = 0,08972552                                           Y = 0,06529256 

 

 

Höft 

8000X/30 = 2419                                         10919X/1418 = 2419 

266,666667 = 2419    7,70028209X = 2419 

X = 2419 / 266,666667    X = 2419 / 7,70028209 

X = 9,07125227                                           X = 314,144335 

 

30 x 5,18 x Y = 9,0712522                           1418 x 6,46 x Y = 314,144335 

5,18Y = 9,0712522 / 30   6,46Y = 314,144335 / 1418 

5,18Y = 0,30237507    6,64Y = 0,22154043 

Y = 0,30237507 / 5,18    Y = 0,22154043 / 6,64 

Y = 0,05837357                                           Y = 0,03429418 
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Knä 

8000X/23 = 2419                                         12 510X / 765 = 2419 

347,826087X = 2419    16,3529412 X = 2419 

X = 2419 / 347,826087    X = 2419 / 16,3529412 

X = 6,954625                                               X = 147,312949 

 

23 x 5,33 x Y = 6,954625                             765 x 4,68 x Y = 147,312949 

5,33Y = 6,954625 / 23    4,68Y = 147,312949 / 765 

5,33Y = 0,302375    4,68Y = 0,19256595 

Y= 0,302375/ 5,33    Y = 0,19256595 / 4,68 

Y = 0,05673076                                           Y = 0,04114657 

         

Rygg 

8000X/6 = 2419                                           12 395X/401 = 2419 

1 333,33333X = 2419    30,9102244X = 2419 

X = 2419 / 1 333,33333   X = 2419 / 30,9102244 

X = 1,81425045                                           X = 78,2588452 

 

6 x 4,06 x Y = 1,81425045                           401 x 5,21 x Y = 78,2588452 

4,06Y = 1,81425045 / 6     5,21Y = 78,2588452 / 401 

4,06Y = 0,30237508      5,21Y = 0,19515921 

Y = 0,30237508 / 4,06    Y = 0,19515921/ 5,21 

Y = 0,07447662                                           Y = 0,03745858 
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Bilaga 12 – Beslutsträdet Landstinget Kronoberg 

 

Beslutsträdets gren A visar att det kostar Landstinget Kronoberg totalt 366 2743 kronor för 

alla 64 % av patienterna som klarar rökuppehållet. I denna siffra är det inräknat kostnaderna 

för de 5 % patienter som drabbas av en sårkomplikation, de 2 % patienter som drabbas av en 

hjärta/kärlkomplikation, de 4% patienter som antas drabbas av en reoperation samt kostnaden 

för rökavvänjningshjälp. Det kostar totalt 710 400 kronor för de 36 % som trots 

rökavvänjningshjälp inte klarar rökuppehållet. I summan är det inräknat de 31 % patienter 

som drabbas av en sårkomplikation, 12 % hjärta/kärlkomplikation, 15% reoperation samt 

kostnaden för rökavvänjningshjälp. Summerar man dessa två och delar med antalet patienter 

får vi ut att varje patient kostar sjukvården 13 632 kronor. Gren B i beslutsträdet visar att det 

kostar Landstinget Kronoberg 30 777 kronor för de 8 % av patienterna som klarar ett 

rökuppehåll utan någon rökavvänjningshjälp. För de 92 % som inte klarar rökuppehållet 

kostar det sjukvården 1 640 230 kronor. Kostnaderna för respektive gren räknas ut med 

samma procentenheter som ovan för de som klarat respektive inte klarat rökuppehållet. 

Summan av dem och delat med antalet patienter (79st) visar att varje patient kostar 

sjukvården 21 227 kronor. Skillnaden mellan gren A och B, alltså att erbjuda 

rökavvänjningshjälp med att inte erbjuda hjälp påvisar en besparing på 7 595 kronor per 

patient för Landstinget Kronoberg. Genom denna modell går det tydligt se att det lönar sig att 

erbjuda rökavvänjningshjälp trots att det i detta fall är hela 36% som inte klarar rökuppehållet 

efter att ha fått hjälp. 
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Bilaga 13 – Antal lyckade rökuppehåll Landstinget Kronoberg 

 

               
               
  
 

 

 

 

 

 

 

Vid 64 % tjänar Landstinget Kronoberg 7 595 kronor per patient sett till kostnader för 

komplikationer och rökavvänjningshjälp. Räknas även minskade vårddagar in i beräkningarna 

ökar besparingen till 10 731 kronor per patient. Besparingen för komplikationer ökar med 

1787 kr för varje ökade 10 % som lyckas med rökuppehållet. Räknas besparingen från 

minskade vårddagar med så ökar den totala besparingen med 2 347 kr. Skillnaden från att 64 

% klarar till att 100 % klarar rökuppehållet är en besparing på 8449 kronor per patient 

(19180kr - 10 731kr). Break even för andelen som lyckas med rökuppehållet är 19 %. Vilket 

betyder att när det endast är 19 % som lyckas med uppehållet blir besparingarna lika mycket 

som det kostar att ge alla rökare rökavvänjningshjälp. Detta påvisar hur mycket mer 

sjukvården kan bespara på att få patienter att verkligen lyckas med rökuppehåll. 

 Kostnad Rökhjälp Kostnad Icke Rökhjälp Skillnad Skillnad med minskade 
vårddagar 

22 % 21 673 kr 21 227 kr - 446 kr 170 kr 

50 % 16 134 kr 21 227 kr 5 093 kr 7 445 kr 

60 % 14 347 kr 21 227 kr 6 880 kr 9 792 kr 

64 % 13 632 kr 21 227 kr 7 595 kr 10 731 kr 

70 % 12 560 kr       21 227 kr 8 667 kr 12 139 kr 

80 % 11 667 kr 21 227 kr 9 560 kr 13 313 kr 

90 % 10 774 kr 21 227 kr 10 454 kr 14 486 kr 

100 % 7 200 kr 21 227 kr 14 027 kr 19 180 kr 
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