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Motion av Gabriel Kroon och Ulf Wester, SD om 
kostnadseffektiva CPAP hjälpmedel för sömnapnoiker  
 

Närmare 600 000 individer i Sverige lider av sömnapné. Många har lindriga 

symptom men nästan 400 000 individer behöver hjälp från hälso-och 

sjukvården. I Region Stockholm motsvarar patientgruppen ungefär 200 000 

drabbade, varav 133 000 med eller i behov av hälso-och sjukvård.  

 

Det finns två typer av sömnapnéer den vanligaste är den obstruktiva (OSA) 

Den andra är central sömnapné (hjärnans oförmåga att skicka korrekta 

signaler till musklerna som kontrollerar andningen) Andningsuppehåll 

påverkar påtagligt syresättningen i blodet och kan orsaka hjärtinfarkt och 

stroke. Ytterligare en grupp kan utsättas för stress och må fysiskt och 

psykiskt dåligt och det är partnern som oroas av de ständiga 

andningsuppehållen. 

 

Individer med sömnapné ges i dag möjlighet till behandling med en 

subventionerade apnébettskena vilket täcks av högkostnadsskyddet för 

tandvård, fungerar väl vid enklare tillstånd, men vid mer krävande tillstånd 

efterfrågas alternativa hjälpmedel så som CPAP-maskin och där tillhörande 

mask. Utrustningen används under sömnen och ger ett luftvägstryck som 

minskar andningsarbetet och ger därmed bättre sömn utan snarkningar eller 

andningsuppehåll. 

 

Efter medicinskt beslut vid sömnkliniken, erbjuder Region Stockholm en 

CPAP-maskin, samt en initial mask mot en kostnad om 100 kr/månaden. 

CPAP-maskinen har en livslängd om ca 7-8 år och kostar runt 3000 kr vid 

regional upphandling. Trots att maskens inköpspris samt service har 

återbetalat sig efter mindre än tre år så fortsätter Region Stockholm att ta ut 

full hyresavgift. 

 

Masken har en genomsnittlig livslängd om på två år och måste vid byte 

bekostas av brukaren till en kostnad på mellan 1000-2500 kr årligen, vilket 

innebär en påtaglig kostnad. 

 

Kostnaden för CPAP och tillhörande mask, kan leda till att äldre, bristfälliga,  

masker fortsätter att användas, eller att individer helt avstår på grund av 

kostnadsskäl. Institutet NICE, del av brittiska NHS, slog fast i sin 

kostnadseffektivitetsanlys att kostnaden per vunnet livsår vid användandet 
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av CPAP, jämfört med vanlig bettskena är ca 225.000 kr 1. En kostnad som i 

svenska termer anses vara prisvärd och långt under 500.000, vilket anses 

vara ett övre intervall.  

 

Region Stockholm har möjligheten att för en prisvärd summa kraftigt stärka 

sömnapnoikers livskvalitet, men även undvika framtida samsjuklighet. För 

att säkerställa en god vård till patientgruppen bör hälso-och 

sjukvårdsförvaltningen genomföra en regional hälso-

ekonomiskundersökning för att avgöra kostnad och patientnytta.  

Vid god kostnadseffektivitet bör Region Stockholm inkludera CPAP i den 

ordinarie hälso-och sjukvården och därmed göra byta av mask samt 

maskinhyrahelt kostnadsfritt.  

 

I de fallet som en hälsoekonomiskundersökning skulle visa sig innebära en 

oproportionerligt hög samhällskostnad jämfört med patientnytta, bör 

Region Stockholm utreda hur hyresavgiften för CPAP-maskinen kan minskas 

ytterligare. I likhet med prismodeller som förekommer i Region Uppsala, 

Gävleborg eller Västra götalandsregionen. 

 

Region Stockholm bör därtill utreda hur individer som själva införskaffar en 

CPAP-maskin utanför det den regionala hjälpmedelcentralen, ges möjlighet 

att köpa masker inom Region Stockholms upphandlade sortiment. 

 
  

 
1 https://www.nice.org.uk/guidance/ta139/resources/sleep-apnoea-continuous-positive-

airways-pressure-cpap-acd-assessment-report2 

 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta139/resources/sleep-apnoea-continuous-positive-airways-pressure-cpap-acd-assessment-report2
https://www.nice.org.uk/guidance/ta139/resources/sleep-apnoea-continuous-positive-airways-pressure-cpap-acd-assessment-report2
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Sverigedemokraterna föreslår Regionfullmäktige besluta: 

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att genomföra en 

hälsoekonomisk analys av att inkludera CPAP-maskin och mask i det 

ordinarie högkostnadsskyddet för hälso-och sjukvård. 

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att med ansats i HTA-

utredningen, föreslår hur CPAP-maskin och mask, kan göras helt 

kostnadsfri, alternativt erhålla en reducerad hyreskostnad, vilket motsvarar 

dess kostnadseffektivitet. 

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att uthyrningen 

av CPAP-maskin har en egen kostnadstäckning för inköp och service, och 

därför inte är vinstinbringande. 

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att föreslå hur uppföljningen 

och kalibreringen av CPAP-maskiner kan stärkas, exempelvis genom 

strukturerade, årliga, kallelser. 

 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag utreda möjligheten att 

upphandlade masker för CPAP, även ska gå att köpa för individer som köpt 

CPAP maskin själva. 

 

 

Gabriel Kroon (SD) 

 

Ulf Wester (SD) 

 

 

 

 

 


