Fallbeskrivning Kvinna 45 +

Fallbeskrivning kvinna 45+, obehandlat lipödem.

Kvinnan har haft lipödem sedan tonåren med försämring vid varje av fem graviditeter.
Hon har genomgått ”gastric bypass” (GB) för 9 år sedan som behandling för påstådd övervikt, men
lipödemdepåerna förändrades inte, vilket inte var att vänta. GB operationen har lett till näringsbrist
trots att rekommendationerna om intag av spårämnen följts. Hon blev utlovat operation av
överskottsvävnad efter GB operationen (bukplastik) men detta kommer inte till stånd då vikten inte
minskad, vilket även hindrar operation av knä och fot. Problem med svampinfektioner i hudvecken
kvarstår.
Har således kvar lipödemsymptom med kronisk smärta i fettvävnaden, lätt att få blåmärken,
tyngdkänsla i ben och armar, svårt att sitta pga smärtsamma fettansamlingar på baksidan av låren,
valgus-felställning (kobenthet) i knäna som sliter dessa och leder till smärta i knän och fötter.
Kirurgisk behandling med avlägsnande av sjukt fett skulle underlätta väsentligt, med all sannolikhet
till den grad att hon kan återvända till arbetslivet, förutom att fortsatt utveckling av sjukdomen
förhindras. Trots det har hon vägrats hjälp på sjukhuset i Linköping, inga medicinska argument anges.
Hon hamnar snart i klimakteriet, en hormonomställning som ofta leder till tydlig försämring för
lipödempatienterna. Denna insikt nöter hårt på henne psykiskt, något som lätt spiller över på den
närmaste familjen.

Utan operationer för lipödemet är kvinnan garanterat arbetsoförmögen fram till pensionen



Sjukpenning idag 14 601 kr/månad
Skatt idag 4380 kr/månad

Kvinnan har 17 år kvar med sjukpenning
Kostnad för skattebetalarna

2 978 000 kr

Staten återfår skatten

893 520 kr

Total kostnad skattebetalarna

-2 084 480 kr

Om kvinnan får sina operationer via sjukvården och därmed återfår sin arbetsförmåga



Beräknad lön
21 000 kr/månad
Skatt till staten vid arbete 6930 kr/månad

Om kvinnan arbetar 17 år istället



Kostnad för skattebetalarna
Staten återfår skatten

Operationer beräknas kosta ca 350 000 kr

0 kr
1 413 720 kr

Utebliven kostnad för staten vid sjukpenning

+ 2 084 480 kr

Intäkter vid arbete

+ 1 413 720 kr

Kostnader operationer

Minskade utgifter för samhället vid operationer

-350 000 kr

3 148 200 kr

