
 

 

 

  

 

 

 

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Roland Gustbée (M) angående 
fetmaoperationer 
 
I den senaste delårsrapporten framgår att en uppföljning av Kronobergarnas 
levnadsvanor pågår. I samma delårsrapport står det också skrivet lite kort om fysisk 
aktivitet på recept, men det är sparsamt med information i rapporten kring hur 
förbyggande åtgärder kring folkhälsa ser ut i Region Kronoberg. Samtidigt kan vi läsa 
att andelen patienter med registrerad ohälsosam levnadsvana, fysisk aktivitet, ökat 
från 2018 till 2019.1 
 
Statistik visar på att fetma och övervikt ökar, och det är vanligare bland den äldre 
befolkningen än hos den yngre, även om det också ökar hos de yngre. Vi vet att 
övervikt och fetma är en riskfaktor för att drabbas av en rad andra sjukdomar, och 
det är en bidragande faktor till att vi ser en ökning av högt blodtryck, diabetes och 
hjärt - och kärlsjukdomar.2 
 
Vi Socialdemokrater tror på att ett förebyggande arbete måste ske för att ge alla 
Kronobergare bästa möjliga förutsättningar till hälsosamt liv och en hållbar framtid. 
 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor: 

 
1. Hur ser det förebyggande arbetet ut för personer som riskerar att drabbas av 

fetma? 

2. Hur många fetmaoperationer utför Region Kronoberg per år, och vad kostar 

detta sammantaget för Region Kronoberg? 

3. Före, under och efter en fetmaoperation vilket stöd erbjuds patienten av 

Region Kronoberg? Hur hjälper vi patienten att förbereda sig för ingreppet, 

och hur stödjer vi patienten efter operationen för att ge bästa möjliga 

förutsättningar för att kunna bibehålla sin vikt? 

4. Har vi statistik som visar på hur patienternas övriga hälsotillstånd påverkats 

av en fetmaoperation?  

5. Kan vi se om patienter som varit beroende av medicinering upphört att 

medicinera efter utförd operation? 

 

Frida Christensen (S) 
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden  

                                                 
1 Delårsrapporten för mars 2019, Hälso – och sjukvårdsnämnden 
2 Folkhälsomyndigheten, folkhälsorapportering och statistik 


