
Motion: Skapa kostnadsberäkning för säsongsinfluensan och vinterkräksjukan

Motionär: Åke Persson
Motionen behandlad och antagen av Örgryte SDF?, Härlanda SDF?, Kulturarbetarnas SF? 
och S-Akademiker-Tjänstemännens SF?  

Hur mycket kostar säsongsinfluensan och den årligen återkommande vinterkräksjukan samhället 
varje år? För att förbereda en motion om möjlig reducering av kostnader för dessa sjukdomar 
kontaktade jag Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Socialstyrelsen, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner, Försäkringskassan 
och Svenskt Näringsliv och ställde dessa grundläggande frågor: 

Jag undrar var man kan få tag på uppgifter om vad den årliga säsongsinfluensan 
och den årliga vinterkräksjukan kostar samhället varje år, på olika plan? Dvs 
sjukfrånvaro, sjukersättning, sjukvårdskostnader, produktionsbortfall i 
näringslivet och liknande. Kan ni hjälpa mig med sådana uppgifter, nationellt och
regionalt? 

Till min stora förvåning fick jag svaret från samtliga dessa institutioner att de inte hade sådana 
uppgifter, utan de hänvisade istället till vissa av de andra. Detta är mycket anmärkningsvärt.

Utifrån de splittrade och gamla och därför osäkra uppgifter jag trots allt lyckats få från gamla studier 
och uppskattningar (från 2008 respektive 2012, den senare om Östergötland) är en inte orimlig 
uppskattning att de sammantagna kostnaderna för dessa sjukdomar, inklusive produktionsbortfall i 
näringslivet, nationellt uppgår till 4-5 miljarder varje år, lågt räknat. För Västra Götalandsregionen, 
som är en av de största regionerna, är det sannolikt fråga om 100-tals miljoner. Det förefaller rimligt 
att om man vill sätta in effektiva åtgärder, även för att få ner kostnaderna på olika sätt, måste man 
veta hur kostnaderna slår mot olika verksamheter och sektorer. Om man på olika sätt kan reducera 
kostnaderna med t ex 10-15%, rör det sig sannolikt totalt om många 100 miljoner nationellt, och 
många 10-tals miljoner regionalt, som kan sparas och läggas på andra nödvändiga verksamheter i 
välfärden. 

Men för att kunna göra det, måste man givetvis ha en klar bild av vad dessa sjukdomar kostar 
samhället varje år, på olika plan. Denna översikt finns alltså inte på någon myndighet och det 
försvårar effektiva insatser, nationellt och regionalt.

Därför föreslår jag:

- Att lämplig statlig myndighet eller institution ges i uppdrag att regelbundet beräkna vad 
säsongsinfluensa, vinterkräksjuka och eventuellt andra återkommande sjukdomar kostar 
samhället varje år för att kunna vidta förebyggande åtgärder för besparingar och 
omfördelning

- Att motionen skickas till socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen och riksdagsbänken 
för genomförande


