
Andel av befolkning
Procent

Not: Gruppen personer med kronisk sjukdom inkluderar personer som fått kronisk diagnos under perioden 2009-2011 och som gjort minst ett 
fysiskt besök i sjukvården under 2011. Personer som inte haft någon fysisk vårdkontakt under 2011  antas inte ha kronisk sjukdom
Källa: VIP i vården? - Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Ingen vårdkontakt 2011

Minst en kronisk diagnos44

30

26

Ingen kronisk diagnos

Nästan halva befolkningen har minst en kronisk sjukdom
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Kostnad per person* fördelat på antal diagnoser 
per person
Tusentals kronor

Total 100%

>5

31%

5

23%

4

15%3

8%

2

3%

1

2%

0 18%

Andel av totala vårdkostnader fördelat på antal 
diagnoser per person
Procent

162>5

5 124

4 97

3 67

2 45

1 25

0 7

* Sjukvårdskostnad per person för de personer som haft vårdkontakt under studieåret.
Det innebär att denna kostnad är högre än för befolkningen i stort.
Källa: Vårdkonsumtionsdata från ett landsting, år 2011

~50% av 
totala 
kostnader

Personer med flera kroniska diagnoser står för hälften 
av de totala sjukvårdskostnaderna
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Komplex

Flera samman-
hängande  
sjukdomar som 
kräver flera 
specialister och 
samordning  av 
vård och 
omsorg. 
Blandning av 
planerat och 
akut.

Kronisk

En eller flera 
kroniska 
sjukdomar 
som kräver 
upprepande 
behandling

Procedurmässig

Vård 
fokuserad på 
enskild 
process för 
en enskild 
diagnos

Enkel

En åkomma 
som enkelt kan 
diagnostiseras 
och behandlas 

Frisk/Årlig

Frisk / årliga 
kontroller

Men är vården ändamålsenligt organiserad för att möta 
utvecklingen?
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Not: anpassat efter förlaga från Mayo clinic



Källa: IHP 2014

Sverige är sämre än andra länder på att koordinera 
vården för patienterna

Andel personer som svarade ”i alltid/ofta”

Hur ofta hjälper din 
ordinarie läkare eller 
någon på din läkares 
praktik till att 
koordinera eller 
planera den vård du 
får från andra läkare 
och ställen?

?
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Förhållandvis få i Sverige med kronisk sjukdom har fått 
en behandlingsplan
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Andel personer som svarade ”ja”

Stora skillnader i Sverige mellan 
sjukdomsgrupper

Källa: IHP 2014


