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Prognoser över hypertonisjukdomar och diabetes till 
Utvecklingsplan inom hälso- och sjukvården 

Inledning 

Det här arbetet är ett underlag till hälso- och sjukvårdens Utvecklingsplan, 

med syfte att synliggöra framtida sjukdomsförekomst för två av de större 

folksjukdomarna: hypertoni och diabetes1. Utvecklingen illustreras av 

prognoser med hänsyn till den förväntade befolkningsutvecklingen i 

Värmland.  

Metod 

Prognosen över antal patienter för respektive sjukdomsfall modelleras över 

befolkningens risk att insjukna och befolkningens förväntade utveckling, 

enligt prognos från Statistiska centralbyrån (SCB). Genom antaganden av 

risken att insjukna undersöks olika scenarion för hur sjukdomsförekomsten 

väntas bli framöver för de valda diagnoserna. Modellen ser ut enligt 

följande: 

𝑌𝑡 = 𝛽𝑡 ∗ 𝑋𝑡 

där 𝑌𝑡 = antal patienter vid år t, 𝛽𝑡 = risk att insjukna vid år t och 𝑋𝑡 = antal i 

befolkningen vid år t enligt befolkningsprognos från SCB. 

Risken att insjukna analyseras genom två olika scenarion. I det första 

scenariot antas risken att insjukna vara konstant vid 2019 års utfall, 𝛽𝑡 =
𝛽2019, för hela prognosperioden, 2020–2030. Det innebär att detta scenario 

isolerar risken att bli sjuk till dagens nivåer och visar effekten av 

befolkningsförändringarna samt en oförändrad nivå av förebyggande 

åtgärder.  

I det andra scenariot modelleras risken att insjukna med den bäst anpassade 

trendmodellen på den historiska utvecklingen, exponentiell eller linjär 

regressionsmodell. Den historiska utvecklingen baseras på antal patienter 

per 100 000 invånare, vilket normaliserar utvecklingen i antalet patienter 

oavsett förändringar i befolkningen. Detta scenario representerar de 

långsiktiga trenderna i risken att insjukna för respektive sjukdom, och tar 

således hänsyn till historiska förändringar i folkhälsa och andra 

förebyggande insatser.  

Risken att bli sjuk, för båda scenarion, multipliceras sedan med Värmlands 

förväntade befolkningsutveckling, 𝑋𝑡, inhämtad från SCB.  

 
1 Diagnoser enligt ICD-10-SE: 

I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) 

E10-E14 Diabetes 
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Samtliga framskrivningar som ingår i arbetet har tagits fram genom att 

aggregera prognoser över antal patienter uppdelat på både åldersgrupper och 

kön, för att ålders- och könsjustera sjukdomsförekomsten. 

I det här arbetet undersöks sjukdomsförekomsten i Värmland för två vanliga 

folksjukdomar, hypertoni och diabetes, men det finns ett visst bortfall. I 

analysen ingår bland annat inte invånare som söker vård i någon annan 

region eller invånare som är drabbad av någon utav sjukdomarna men inte 

söker vård. Utomlänspatienter inkluderas inte heller, utan gruppen som 

undersöks är patienter inom Region Värmland som är folkbokförda i 

Värmland. Antalet patienter i prognoserna utgår ifrån antal patienter i 

öppenvården som haft ett öppenvårdsbesök med hypertonisjukdomar eller 

diabetes som huvuddiagnos.  

Hypertonisjukdomar 

Nulägesbeskrivning 

I Sverige har ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen högt 

blodtryck. Med högt blodtryck ökar bland annat risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt njurproblem. Tillståndet kan bero på ärftliga anlag, 

övervikt eller fetma, negativ stress, fet kost och hög alkoholkonsumtion. Det 

är också vanligt att högt blodtryck ökar med åldern. Bortsett från ålder och 

ärftliga anlag är det möjligt att ändra sin livsstil för att sänka blodtrycket och 

minska risken för följdsjukdomar [1].  

Sedan 2014 har sjukdomsförekomsten i Värmland ökat med ungefär 60 

procent till 2019, vilket motsvarar 8 970 patienter. I figur 1 visas att antal 

kvinnliga patienter med hypertoni ligger på en högre nivå än manliga. 

 

Figur 1: Utveckling över tid av antal värmländska patienter som hade ett öppenvårdsbesök 

2014–2019 där hypertonisjukdomar var huvuddiagnos. Källa: Cosmic, via Region 

Värmlands datalager. 
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En jämförelse mellan kommunerna i Värmland visar att Torsby hade flest 

patienter per 10 000 invånare som besökte hälso- och sjukvården med 

hypertoni 2019. Det lägsta antalet var i Kil, se figur 2. 

 

Figur 2: Antal värmländska patienter per 10 000 invånare som hade ett öppenvårdsbesök 

2019 där hypertonisjukdomar var huvuddiagnos. Källa: Statistiska centralbyrån och Cosmic 

(via Region Värmlands datalager). Egen bearbetning. 

Under 2019 besökte drygt 23 500 värmlänningar hälso- och sjukvården i 

Värmland med hypertonisjukdomar som huvuddiagnos. Av dessa var nästan 

80 procent 60 år eller äldre. En tredjedel av patienterna tillhörde 

åldersgruppen 70–79 år, medan personer under 50 år inte var lika vanligt 

förekommande, se figur 3. 
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Figur 3: Antal värmländska patienter som hade ett öppenvårdsbesök 2019 där 

hypertonisjukdomar var huvuddiagnos. Källa: Cosmic, via Region Värmlands datalager. 

I framskrivningarna i kommande avsnitt presenteras väntad utveckling av 

antal patienter med hypertonisjukdomar i framtiden. 

Prognoser 

Totalt sett väntas antalet patienter med hypertonisjukdomar öka fram till år 

2030. Detta beror främst på en allmän befolkningsökning. Det konstanta 

scenariot, som antar en konstant risk över hela tidsperioden, pekar på en 

ökning av antalet patienter med hypertonisjukdomar med totalt 5,3 procent. 

Trendscenariot, som modellerar risken givet den historiska underliggande 

trenden att insjukna, pekar istället på en större ökning av antalet patienter i 

framtiden. Totalt sett väntas en ökning av antalet patienter med nästan 6,4 

procent, se tabell 1. 

Tabell 1: Väntad total förändring av sjukdomsförekomst enligt konstant 

och trendbaserad prognosmodell. 

Modell Konstant Trend 

Antal patienter år 2019 23 505 23 505 

Antal patienter år 2030 24 743 25 007 

Förändring antal patienter + 1 238 + 1 502 

Procentuell förändring + 5,3 % + 6,4 % 

Kostnaden per patient år 2019 låg på 2 896 kronor i genomsnitt per alla 

typer av besök och behandlingar för hypertoni. Totalt sett är det möjligt att 

härleda en total kostnad på cirka 68 miljoner kronor. Det framtida nuvärdet 

av ett ökat antal patienter väntas uppgå till omkring 72 miljoner kronor för 

både trend och det konstanta scenariot. Inflationsjusterad beräkning, 2 

procent årligen, väntas kostnaden för hypertoni år 2030 vara omkring 90 

miljoner kronor. Se figur 4 för den beräknade kostnadsutvecklingen fram till 

år 2030, inflationsjusterat och nuvärdesberäknat. 
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Figur 4: Förväntad utveckling i antal kronor, konstant  

och trendbaserad modell, till år 2030. 

Den totalt kostanden för patienter som besöker vården på grund av 

hypertoni väntas öka med drygt 5–6 procent enligt nuvärdesberäkning eller 

med strax över 30 procent vid inflationsbaserad beräkning, se tabell 2.   

Tabell 2: Väntad total förändring i kronor enligt konstant och trendbaserad prognosmodell. 

 Nuvärde Inflationsjusterad 

Modell Konstant Trend Konstant Trend 

Total kostnad 2019 68 070 480 68 070 480 68 070 480 68 070 480 

Förväntad total kostnad 2030 71 654 670 72 419 542 89 093 576 90 044 598 

Ökning antal kronor 3 584 190 4 349 062 21 023 096 21 974 118 

Procentuell ökning 5,3 % 6,4 % 30,9 % 32,3 % 

Prognoserna över antal patienter med hypertonisjukdomar per kommun 

utgår bara ifrån det konstanta prognosscenariot med nivåerna 2019 som 

utgångspunkt. Tabell 3 visar väntad sjukdomsförekomst per kommun 2030 

och motsvarande förändring av antal patienter jämfört med 2019.  

Tabell 3: Väntad förändring av sjukdomsförekomst per kommun enligt konstant 

prognosmodell2. 

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Hammarö 1 415 1 623 + 208 + 14,7 % 

 
2 Uträkningen på kommunnivå är gjord uppdelad på kön och åldersgrupper, vilket innebär 

att viss divergens mot övriga resultatet kan uppstå pga. avrundningseffekter etc. 
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Karlstad 6 391 7 188 + 797 + 12,5 % 

Kil 513 576 + 63 + 12,3 % 

Kristinehamn 1 457 1 523 + 66 + 4,5 % 

Sunne 900 938 + 38 + 4,2 % 

Arvika 2 875 2 966 + 91 + 3,2 % 

Forshaga 997 1 028 + 31 + 3,1 % 

Årjäng 905 918 + 13 + 1,5 % 

Grums 849 859 + 10 + 1,2 % 

Munkfors 357 361 + 4 + 1,0 % 

Säffle 1 671 1 683 + 12 + 0,7 % 

Filipstad 1 000 1 005 + 5 + 0,5 % 

Eda 930 911 - 19 - 2,1 % 

Storfors 364 353 - 11 - 2,9 % 

Hagfors 1 152 1 098 - 54 - 4,7 % 

Torsby 1 522 1 439 - 83 - 5,4 % 

Värmland 23 298 24 469 + 1 171 + 5,0 % 

Enligt ovanstående tabell väntas sjukdomsförekomsten öka i 12 av länets 16 

kommuner, vilket illustreras geografiskt i nedanstående figur. 

 



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND 2020-12-22  7 (25) 
  

 
Figur 5: Procentuell förändring av antal patienter från 2019  

till 2030 enligt konstant prognosmodell. 

Figur 5 visar att sjukdomsförekomsten väntas öka framförallt i de centrala 

delarna av Värmland, med störst ökning i Hammarö, Karlstad och Kil. 

Sett till åldersgrupper väntas personer 80 år och äldre stå för den största 

ökningen av antalet patienter fram till 2030, enligt båda prognosmodellerna. 

Patienter 70–79 år beräknas däremot minska något, se figur 6. 

 

Figur 6: Förväntad utveckling, utifrån konstant och  

trendbaserad modell per åldersgrupp, till år 2030. 

Om utvecklingen av antalet patienter fram till 2030 följer den konstanta 

prognosmodellen väntas patienter över 80 år att öka med drygt 34,4 procent. 

Åldersgrupperna 50–59 år respektive 70–79 år beräknas minska under 

motsvarande tidsperiod, medan övriga åldersgrupper ökar något.  

Enligt trendmodellen väntas patienter 80 år och äldre öka med nästan 55,9 

procent de närmaste 10 åren, motsvarande 2 751 personer. De två yngsta 

åldersgrupperna beräknas också öka, medan grupperna mellan 50 och 80 år 

minskar. Se tabell 4.  

Tabell 4: Väntad förändring av sjukdomsförekomst enligt konstant och trendbaserad 

prognosmodell, fördelat per åldersgrupper.  

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Konstant modell     

   0–39 år 366 381 + 15 + 4,2 % 

   40–49 år 1 170 1 215 + 45 + 3,8 % 

   50–59 år 3 337 2 995 - 342 - 10,2 % 

   60–69 år 5 931 6 045 + 114 + 1,9 % 
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   70–79 år 7 775 7 484 - 291 - 3,8 % 

   80 år och äldre 4 926 6 623 + 1 697 + 34,4 % 

Totalt 23 505 24 743 + 1 238 + 5,3 % 

Trendmodell     

   0–39 år 366 446 + 80 + 22,0 % 

   40–49 år 1 170 1 882 + 712 + 60,8 % 

   50–59 år 3 337 3 174 - 163 - 4,9 % 

   60–69 år 5 931 5 845 - 86 - 1,4 % 

   70–79 år 7 775 5 982 - 1 793 - 23,1 % 

   80 år och äldre 4 926 7 677 + 2 751 + 55,9 % 

Totalt 23 505 25 007 + 1 502 + 6,4 % 

Av samtliga patienter som besökte hälso- och sjukvården i Värmland på 

grund av hypertonisjukdomar 2019 var drygt 53 procent kvinnor. Enligt 

prognoserna i figur 7 väntas antalet kvinnliga patienter fortsätta ligga på en 

något högre nivå än manliga patienter även i framtiden. Risken att drabbas 

av hypertonisjukdomar ökar mer för kvinnor än för män, enligt 

trendscenariot.  

 

Figur 7: Förväntad utveckling, utifrån konstant och  

trendbaserad modell per kön, till år 2030. 

Enligt den konstanta prognosmodellen väntas antalet manliga och kvinnliga 

patienter öka med drygt 6,3 respektive 4,4 procent fram till 2030. Enligt 

trendmodellen väntas en större ökning av kvinnliga patienter, medan antalet 

män beräknas minska något, se tabell 5. 

Tabell 5: Väntad total förändring av sjukdomsförekomst enligt konstant och 

trendbaserad prognosmodell, fördelat per kön. 
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Kön Män Kvinnor 

Modell Konstant Trend Konstant Trend 

Antal patienter år 2019 10 995 10 995 12 510 12 510 

Antal patienter år 2030 11 688 10 909 13 054 14 098 

Förändring antal patienter + 693 - 86 + 544 + 1 588 

Procentuell förändring + 6,3 % - 0,8 % + 4,4 % + 12,7 % 

Bland männen är det framförallt personer mellan 60 och 80 år som står för 

majoriteten av antalet patienter, vilket vi också verkar kunna vänta oss i 

framtiden enligt figur 8. Över tid beräknas dock manliga patienter i 

åldersgruppen 70–79 år minska medan patienter över 80 år ökar.   

 

Figur 8: Förväntad utveckling av antal manliga patienter, utifrån konstant  

och trendbaserad modell per åldersgrupp, till år 2030. 

Beroende på prognosmodell ges alltså olika scenarion över hur antalet 

manliga patienter med hypertoni väntas utvecklas i framtiden. Att 

trendmodellen visar en total minskning med nästan 0,8 procent beror till stor 

del på minskningen av antalet patienter i åldersgruppen 70–79 år, se tabell 

6. 

Tabell 6: Väntad förändring av sjukdomsförekomst för män enligt konstant och 

trendbaserad prognosmodell, uppdelat på åldersgrupper. 

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Konstant modell     

   0–39 år 226 235 + 9 + 4,0 % 

   40–49 år 657 682 + 25 + 3,9 % 
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   50–59 år 1 786 1 595 - 191 - 10,7 % 

   60–69 år 3 066 3 174 + 104 + 3,5 % 

   70–79 år 3 511 3 407 - 104 - 3,0 % 

   80 år och äldre 1 749 2 596 + 847 + 48,4 % 

Totalt 10 995 11 688 + 693 + 6,3 % 

Trendmodell     

   0–39 år 226 220 - 6 - 2,7 % 

   40–49 år 657 896 + 239 + 36,4 % 

   50–59 år 1 786 1 783 - 3 - 0,20 % 

   60–69 år 3 066 3 190 + 124 + 4,0 % 

   70–79 år 3 511 2 351 - 1 160 - 33,0 % 

   80 år och äldre 1 749 11 688 + 720 + 41,2 % 

Totalt 10 995 10 909 - 86 - 0,8 % 

De kvinnliga patienterna består också till majoriteten av äldre. Enligt båda 

prognosscenarion väntas framförallt antalet patienter över 80 år att öka, se 

figur 9.  

 

Figur 9: Förväntad utveckling av antal kvinnliga patienter, utifrån konstant  

och trendbaserad modell per åldersgrupp, till år 2030. 

Enligt trendmodellen väntas en större ökning av det totalt antalet kvinnliga 

patienter än vad den konstanta modellen visar. Det beror till stor del på den 

beräknade ökningen av antal patienter över 80 år, se tabell 7. 

Tabell 7: Väntad förändring av sjukdomsförekomst för kvinnor enligt konstant och 

trendbaserad prognosmodell, uppdelat på åldersgrupper. 

 Antal patienter Förändring 
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2019 2030 Faktiska tal Procent 

Konstant modell     

   0–39 år 140 147 + 7 + 4,6 % 

   40–49 år 513 533 + 20 + 3,8 % 

   50–59 år 1 551 1 401 - 150 - 9,7 % 

   60–69 år 2 865 2 871 + 6 + 0,2 % 

   70–79 år 4 264 4 077 - 187 - 4,4 % 

   80 år och äldre 3 177 4 027 + 850 + 26,8 % 

Totalt 12 510 13 054 + 544 + 4,4 % 

Trendmodell     

   0–39 år 140 227 + 87 + 61,9 % 

   40–49 år 513 985 + 472 + 92,1 % 

   50–59 år 1 551 1 391 - 160 - 10,3 % 

   60–69 år 2 865 2 656 - 209 - 7,3 % 

   70–79 år 4 264 3 631 - 634 - 14,9 % 

   80 år och äldre 3 177 5 208 + 2 031 + 63,9 % 

Totalt 12 510 14 099 + 1 589 + 12,7 % 

 

Diabetes 

Nulägesbeskrivning 

Antalet patienter med diabetes i Sverige har ökat stadigt de senaste 

decennierna, och idag är omkring 500 000 människor diagnostiserade med 

sjukdomen. Medelåldern har varit relativt konstant kring 68 år de senaste 

åren och andel män med diabetes är 58 procent. Med åldern ökar även 

förekomsten av typ 2-diabetes och mellan 10–20 procent av alla över 65 år 

får sjukdomen [3].  

Diabetes behandlas med läkemedel, men stor del av behandlingen görs av 

patienten själv genom fysisk aktivitet och bra matvanor eftersom målet för 

typ 2-diabetes är att få ner blodsockervärdet [2].  

Enligt Nationella Diabetesregistret (NDR) har sjukdomsförekomsten i 

Värmland ökat med drygt 42 procent från 2010 till 2019, vilket motsvarar 

nästan 5 500 patienter. Sjukdomen är något vanligare bland manliga än 

kvinnliga patienter, se figur 10.    
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Figur 10: Utveckling över tid av antal värmländska patienter med diabetes 2010–2019.  

Källa: Nationella Diabetesregistret. 

Totalt sett hade Värmland cirka 641 patienter per 10 000 invånare som 

besökte hälso- och sjukvården på grund av diabetes 2019. Uppdelat per 

kommun var sjukdomsförekomsten högst i Hagfors och lägst i Karlstad, se 

figur 11. 

 

Figur 11: Antal värmländska patienter per 10 000 invånare som hade ett öppenvårdsbesök 

2019 där diabetes var huvuddiagnos. Källa: Statistiska centralbyrån och Cosmic (via 

Region Värmlands datalager). Egen bearbetning.  
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År 2019 var 18 501 värmländska patienter, 18 år och äldre, registrerade i 

NDR. Av dessa var drygt 76 procent 60 år eller äldre och nästan en tredjedel 

av patienterna tillhörde åldersgruppen 70–79 år, se figur 12. 

 

Figur 12: Antal värmländska patienter 18 år och äldre med diabetes 2019.  

Källa: Nationella Diabetesregistret. 

I framskrivningarna i kommande avsnitt presenteras väntad utveckling av 

antal patienter med diabetes i framtiden. 

Prognoser 

Totalt sett väntas antalet patienter med diabetes öka fram till år 2030. Det 

konstanta scenariot, som antar en konstant risk över hela tidsperioden, pekar 

på en ökning av antalet diabetespatienter med 4,74 procent. Trendscenariot, 

som modellerar risken givet den historiska underliggande trenden att 

insjukna, pekar istället på en större ökning av antalet patienter i framtiden. 

Totalt sett väntas en ökning med nästan 41 procent, se tabell 8. 

Tabell 8: Väntad total förändring av sjukdomsförekomst enligt konstant 

och trendbaserad prognosmodell. 

Modell Konstant Trend 

Antal patienter år 2019 19 606 19 606 

Antal patienter år 2030 20 536 27 619 

Förändring antal patienter + 930 + 8 013 

Procentuell förändring + 4,7 % + 40,9 % 

Total kostnad för diabetespatienter låg år 2019 på 66,8 miljoner kronor, 

beräknat från en kostnad per patient för alla typer av diabetesbehandlingar 

och besök på 3 408 kronor. Det framtida nuvärdet av ett ökat antal patienter 

väntas uppgå till 70 miljoner kronor för det konstanta scenariot och 94 
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miljoner kronor om utvecklingen följer den historiska trenden. 

Inflationsjusterat, med antagande om 2 procent årlig inflation, innebär det 

att framtida kostnad år 2030 är mellan 87 och 117 miljoner kronor beroende 

på om riskutvecklingen att drabbas av diabetes följer ett konstant eller 

trendbaserat antagande. Se figur 13 för den beräknade kostnadsutvecklingen 

fram till år 2030, inflationsjusterat och nuvärdesberäknat. 

 

Figur 13: Förväntad utveckling i antal kronor, konstant  

och trendbaserad modell, till år 2030. 

Den totalt kostanden för patienter som besöker vården på grund av diabetes 

väntas öka med omkring 5 procent i det konstanta scenariot och drygt 41 

procent i trendscenariot med nuvärdesberäkning. Motsvarande för 

inflationsjusterad kostnad visar en ökning med 30 respektive 75 procent, se 

tabell 9.   

Tabell 9: Väntad total förändring i kronor enligt konstant och trendbaserad prognosmodell. 

 Nuvärde Inflationsjusterad 

Modell Konstant Trend Konstant Trend 

Total kostnad 2019 66 817 248 66 817 248 66 817 248 66 817 248 

Förväntad total kostnad 2030 69 985 879 94 124 852 87 018 644 117 032 422 

Ökning antal kronor 3 168 631 27 307 604 20 201 396 50 215 174 

Procentuell ökning 4,7 % 40,9 % 30,2 % 75,2 % 

Prognoserna över antal patienter med diabetessjukdomar per kommun utgår 

enbart från det konstanta prognosscenariot med risknivå för år 2019 som 
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utgångspunkt. Tabell 10 visar en väntad sjukdomsförekomst per kommun 

2030 och motsvarade förändring av antal patienter jämfört med 20193. 

Tabell 10: Väntad förändring av sjukdomsförekomst per kommun enligt konstant 

prognosmodell. 

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Hammarö 977 1 127 + 150 + 15,4 % 

Karlstad 5 411 6 030 + 619 + 11,4 % 

Sunne 976 1 029 + 53 + 5,4 % 

Kil 896 933 + 37 + 4,1 % 

Kristinehamn 1 783 1 843 + 60 + 3,4 % 

Munkfors 322 332 + 10 + 3,1 % 

Forshaga 858 880 + 22 + 2,6 % 

Arvika 1 909 1 954 + 45 + 2,4 % 

Årjäng 590 603 + 13 + 2,2 % 

Filipstad 888 894 + 6 + 0,7 % 

Säffle 1 246 1 246 + 0 + 0,0 % 

Storfors 337 336 - 1 -0,3 % 

Grums 710 703 - 7 -1,0 % 

Eda 667 651 - 16 -2,4 % 

Torsby 972 922 - 50 -5,1 % 

Hagfors 1 064 1 006 - 58 -5,5 % 

Värmland 19 606 20 489 + 883 + 4,5 % 

Störst ökning av antalet patienter väntas bli där störst tillväxt av antalet 

äldre personer finns. Detta syns tydligast i Karlstad och Hammarö med 

väntade ökningar över 10 procent, se figur 14. 

 
3 Uträkningen på kommunnivå är gjord uppdelad på kön och åldersgrupper, vilket innebär 

att viss divergens mot övriga resultatet kan uppstå pga. avrundningseffekter etc. 
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Figur 14: Procentuell förändring av antal patienter från 2019  

till 2030 enligt konstant prognosmodell. 

Den största ökningen står de äldre åldersgrupperna för, både i det konstanta 

scenariot och i trendscenariot, se figur 15. Detta beror främst på att 

åldersgrupperna ökar och att risken att insjukna är högre på grund av typ-2 

diabetes, även kallad åldersdiabetes.  
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Figur 15: Förväntad utveckling, utifrån konstant och  

trendbaserad modell per åldersgrupp, till år 2030. 

Trendscenariot visar att den historiska trenden för risken att få diabetes har 

ökat för alla åldersgrupper, där 40–49 åringar sticker ut bland de yngre 

grupperna även om det är från lägre nivåer. Om risken att få diabetes följer 

den historiska trenden väntas en rejäl ökning av antalet patienter, se tabell 

11. 

Tabell 11: Väntad förändring av sjukdomsförekomst enligt konstant och trendbaserad 

prognosmodell, fördelat per åldersgrupper.  

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Konstant modell     

   0–39 år 1 229 1 282 + 53 + 4,3 % 

   40–49 år 1 178 1 223 + 45 + 3,8 % 

   50–59 år 2 664 2 389 - 275 - 10,3 % 

   60–69 år 4 782 4 888 + 106 + 2,2 % 

   70–79 år 6 426 6 197 - 229 - 3,6 % 

   80 år och äldre 3 327 4 557 + 1230 + 37,0 % 

Totalt 19 606 20 536 + 930 + 4,7 % 

Trendmodell     

   0–39 år 1 229 1 648 + 419 + 34,1 % 

   40–49 år 1 178 1 782 + 604 + 51,3 % 

   50–59 år 2 664 2 963 + 299 + 11,2 % 
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   60–69 år 4 782 5 613 + 831 + 17,4 % 

   70–79 år 6 426 7 967 + 1 541 + 24,0 % 

   80 år och äldre 3 327 7 645 + 4 318 + 129,8 % 

Totalt 19 606 27 619 + 8 013 + 40,9 % 

Av samtliga patienter som besökte hälso- och sjukvården i Värmland på 

grund av diabetes 2019 var drygt 57 procent män. Enligt prognoserna i figur 

16 väntas antalet manliga patienter fortsätta ligga på en högre nivå än 

kvinnliga patienter även i framtiden. Risken att drabbas av diabetes väntas 

även öka mer för män än för kvinnor, enligt trendscenariot.  

 

Figur 16: Förväntad utveckling, utifrån konstant och  

trendbaserad modell per kön, till år 2030. 

Det konstanta prognosscenariot visar att antalet patienter med diabetes ökar 

med 5,6 % för män och med 3,6 % för kvinnor fram till år 2030. Enligt 

trendscenariot väntas en större ökning av de manliga patienterna än de 

kvinnliga, även om båda visar relativt stora ökningar, se tabell 12. 

Tabell 12: Väntad total förändring av sjukdomsförekomst enligt konstant och 

trendbaserad prognosmodell, fördelat per kön. 

Kön Män Kvinnor 

Modell Konstant Trend Konstant Trend 

Antal patienter år 2019 11 238 11 238 8 368 8 368 

Antal patienter år 2030 11 866 16 261 8 670 11 358 

Förändring antal patienter + 628 + 5 023 + 302 + 2 990 
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Procentuell förändring + 5,6 % + 44,7 % + 3,6 % + 35,7 % 

Bland männen är det framförallt de äldre som står för en stor ökning i det 

konstanta scenariot. För trendmodellen visas en stor ökning både bland de 

äldsta och bland de yngsta åldersgrupperna, något som beror på att den 

historiska trenden varit stark uppåtgående, se figur 17.  

 

Figur 17: Förväntad utveckling av antal manliga patienter, utifrån konstant  

och trendbaserad modell per åldersgrupp, till år 2030. 

Beroende på prognosmodell ges olika scenarion över antalet manliga 

diabetespatienter. En större ökning väntas om den historiska trenden följer 

samma utveckling fram till 2030, medan ökningen i det konstanta scenariot 

främst drivs av att åldersgruppen 80 år och äldre ökar kraftigt, se tabell 13. 

Tabell 13: Väntad förändring av sjukdomsförekomst för män enligt konstant och 

trendbaserad prognosmodell, uppdelat på åldersgrupper. 

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Konstant modell     

   0–39 år 674 701 + 27 + 4,0 % 

   40–49 år 704 731 + 27 + 3,9 % 

   50–59 år 1 655 1 478 - 177 - 10,7 % 

   60–69 år 2 904 3 006 + 102 + 3,5 % 

   70–79 år 3 731 3 620 - 111 - 3,0 % 

   80 år och äldre 1 570 2 330 + 760 + 48,4 % 

Totalt 11 238 11 866 + 628 + 5,6 % 
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Trendmodell     

   0–39 år 674 905 + 231 + 34,2 % 

   40–49 år 704 1 113 + 409 + 58,1 % 

   50–59 år 1 655 1 867 + 212 + 12,8 % 

   60–69 år 2 904 3 421 + 517 + 17,8 % 

   70–79 år 3 731 5 004 + 1 273 + 34,1 % 

   80 år och äldre 1 570 3 952 + 2 382 + 151,7 % 

Totalt 11 238 16 261 + 5 023 + 44,7 % 

Bland kvinnor väntas en ökning fram till år 2030 enligt båda 

prognosscenariona. Precis som för männen är den förväntade uppgången 

driven av den äldsta åldersgruppen, och tendenser till större ökningar enligt 

trendscenariot för de yngre åldersgrupperna, se figur 18.  

 

Figur 18: Förväntad utveckling av antal kvinnliga patienter, utifrån konstant  

och trendbaserad modell per åldersgrupp, till år 2030. 

Enligt trendscenariot är det generellt stora ökningar för alla åldersgrupper, 

men där de yngsta och den äldsta åldersgruppen sticker ut. Det konstanta 

scenariot drivs främst av en åldrande befolkning där störst förväntad ökning 

återfinns i den äldsta åldersgruppen, se tabell 14. 

Tabell 14: Väntad förändring av sjukdomsförekomst för kvinnor enligt konstant och 

trendbaserad prognosmodell, uppdelat på åldersgrupper. 

 Antal patienter Förändring 

2019 2030 Faktiska tal Procent 

Konstant modell     
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   0–39 år 555 581 + 26 + 4,6 % 

   40–49 år 474 492 + 18 + 3,8 % 

   50–59 år 1 009 911 - 98 - 9,7 % 

   60–69 år 1 878 1882 + 4 + 0,2 % 

   70–79 år 2 695 2 577 - 118 - 4,4 % 

   80 år och äldre 1 757 2 227 + 470 + 26,8 % 

Totalt 8 368 8670 + 302 + 3,6 % 

Trendmodell     

   0–39 år 555 744 + 189 + 34,0 % 

   40–49 år 474 670 + 196 + 41,3 % 

   50–59 år 1 009 1 096 + 87 + 8,6 % 

   60–69 år 1 878 2 192 + 314 + 16,7 % 

   70–79 år 2 695 2 963 + 268 + 9,9 % 

   80 år och äldre 1 757 3 694 + 1 937 + 110,2 % 

Totalt 8 368 11 358 + 2 990 + 35,7 % 
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Diskussion och slutsatser 

Den framtida sjukdomsförekomsten väntas öka fram till 2030, både för 

hypertonisjukdomar och diabetes. Anledningen till det är framförallt en 

allmän befolkningsökning. Nedan följer några övergripande slutsatser av 

rapporten. 

Hypertonisjukdomar: 

• Prognosen över den konstanta utvecklingen pekar på en total ökning av 
antalet patienter med 5,3 procent fram till 2030. Det är primärt personer 80 
år och äldre som står för den ökningen. 

• Om antalet patienter med hypertonisjukdomar följer den historiska trenden 
beräknas antalet öka med totalt 6,4 procent fram till 2030. Ökningen står 
framförallt personer över 80 år för, men även patienter yngre än 50 år ökar.  

• Historiskt sett har risken att drabbas av hypertonisjukdomar ökat med 
stigande ålder, men framöver väntas risken öka även bland de yngre 
åldersgrupperna. 

• Fler kvinnliga än manliga patienter i Värmland har, och väntas fortsatt ha, 
hypertonisjukdomar. Enligt trendmodellen ökar risken att drabbas av 
hypertonisjukdomar mer för kvinnor än för män fram till 2030.  

• Väntad utveckling av antal patienter fram till 2030 per kommun påverkas 
starkt av befolkningstillväxten. Andelen patienter väntas öka som mest i 
Hammarö, men sett till antal patienter per 10 000 invånare 2019 var 
Hammarö en av de fem kommunerna med lägst antal. I förhållande till 
befolkningsmängden har istället Torsby flest patienter per 10 000 invånare, 
följt av Arvika, Eda och Säffle.  

Diabetes: 

• Det konstanta prognosscenariot visar att antalet diabetespatienter väntas 
öka fram till 2030 med totalt 4,74 procent vilket motsvarar 930 personer. 
Den allt större grupp av äldre står för den merparten av patientökningen.  

• Framskrivningen av den historiska trenden pekar på en större ökning av 
antalet patienter. Antalet patienter väntas öka med 40,9 procent, 
motsvarande drygt 8 000 personer.  

• Diabetes är idag vanligare bland män än bland kvinnor och den skillnaden 
väntas bestå även 2030. 

• Den historiska trenden visar en generell stor ökad risk för samtliga 
åldersgrupper men där de äldsta och yngsta åldersgrupperna pekar på en 
större tillväxt, något som både är drivet av ökad risk och ökad 
befolkningstillväxt. 

• Kommunjämförelsen pekar på att antalet diabetespatienter ökar mest i de 
större städerna, främst drivet av befolkningstillväxten. Sett till antal 
patienter per 10 000 invånare är risken dock störst i de mindre 
kommunerna så som Hagfors, Storfors och Torsby.  

I den här studien över väntad sjukdomsförekomst har ingen hänsyn tagits till 

coronapandemin vid framskrivningarna. Eftersom förebyggande arbete har 

en stor påverkan på sjukdomsgrupperna är det rimligt att anta att 

coronapandemin på ett eller annat sätt kan komma att påverka 

sjukdomsförekomsten bland dessa vanliga folksjukdomar i framtiden. Det 

ingår dock inte i den här studien att ta reda på hur.  
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Bilagor 

Regressionsanalyser 

Hypertoni 

I prognosscenariot där trendmodellen används har risken att drabbas av 

hypertoni beräknats med hjälp av regressionsmodellen som visas i figur 1.1 

och figur 1.2.  

 

Figur 1.1: Regressionsmodell över antal manliga patienter med hypertonisjukdomar i 

Värmland per 100 000 invånare per åldersgrupp. Källa för den faktiska utvecklingen år 

2001–2018: Socialstyrelsens statistikdatabas över diagnoser i specialiserad öppen vård. 

 

Figur 1.2: Regressionsmodell över antal kvinnliga patienter med hypertonisjukdomar i 

Värmland per 100 000 invånare per åldersgrupp. Källa för den faktiska utvecklingen år 

2001–2018: Socialstyrelsens statistikdatabas över diagnoser i specialiserad öppen vård. 
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Diabetes 

I prognosscenariot där trendmodellen används har risken att drabbas av 

diabetes beräknats med hjälp av regressionsmodellen som visas i figur 1.3 

och figur 1.4.  

 

Figur 1.3: Regressionsmodell över antal manliga patienter med diabetes i Värmland per 

100 000 invånare per åldersgrupp. Källa för den faktiska utvecklingen år 2001–2018: 

Nationella diabetesregistret och egna beräkningar. 

 

Figur 1.4: Regressionsmodell över antal kvinnliga patienter med diabetes i Värmland per 

100 000 invånare per åldersgrupp. Källa för den faktiska utvecklingen år 2001–2018: 

Nationella diabetesregistret och egna beräkningar. 
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