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Populärvetenskaplig sammanfattning  
Den här studien är en hälsoekonomisk utvärdering av en behandling med fokus på 

livsstilsförändringar. Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att ge vägledning till beslutsfattare 

inom vården över hur begränsade resurser ska fördelas. Ohälsosamma levnadsvanor är riskfaktorer 

för flertalet sjukdomar och ett stort problem både kostnadsmässigt för samhället och via de 

komplikationer individer drabbas av. Österåsens Hälsohem är ett landstingsägt behandlingshem 

som bedriver internatbaserad behandling med fokus på livsstilsförändringar. Patienterna är i regel 

multisjuka med en huvuddiagnos vilken oftast är relaterad till fetma, stress eller smärta. De delas 

in under behandlingen i temagrupper utifrån sin grundproblematik. Vid behov kompletteras 

behandlingen även med diabetesskola och tobaksavvänjning. 

 

I studien undersöks kostnaden per vunnen hälsoeffekt av interventionen. För att mäta 

hälsoeffekten har patienterna uppskattat sin hälsa före och efter behandling via ett formulär som 

mäter hälsorelaterad livskvalitet kallat SF-36. Mätning via SF-36 har skett vid tre tillfällen; vid 

behandlingsstart samt efter 6 månader och 2 år. Svaren från SF-36 har därefter översatts till ett 

mer generellt mått på hälsa, kallat kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), för att möjliggöra 

jämförelser mot vad som anses kostnadseffektivt inom vården. Resultaten visar att patienterna i 

snitt ökar sin hälsorelaterade livskvalitet signifikant efter behandlingen och att denna effekt 

kvarstår åtminstone två år efter avslutad behandling. Störst effekt av temagrupperna sågs hos 

stressgruppen som framför allt förbättrade den mentala aspekten av hälsa. Behandlingen är med 

stor sannolikhet kostnadseffektiv då kostnaden per vunnen hälsoeffekt (QALY) ligger i nivå med 

vad som generellt brukar anses kostnadseffektivt inom svensk vård. Antar man dessutom att 

hälsoeffekten håller i sig ännu längre än de två år data finns på, vilket är ett rimligt antagande, 

sjunker kostnaden ytterligare snabbt. 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate life-style treatment at Österåsens Hälsohem in a health 

economics perspective. Österåsens Hälsohem is a government owned rehabilitation center (Health 

Farm) for diseases related to life-style where patients participate in a "life-style school" to improve 

their health. There are three main patient groups at the center; overweight, stress and pain. The 

study contains two types of cost-analysis; one cost-effectiveness analysis and one cost-utility 

analysis. To estimate the health effect of the treatment we have used the short form questionnaire 

SF-36 which has been distributed to the patients at three times, at start, after 6 months and after 2 

years. For the cost utility analysis we have converted the results of SF-36 to SF-6D and QALYs. 

The results show that the patients gained health related quality of life after the treatment, 

increasing all SF-36 scales at a significant level (p = < 0,001). The cost per QALY for the 

treatment was 645 567 SEK at a 2-year perspective. The results show that life-style treatment at 

Österåsens Hälsohem is most likely cost-effective considering the general willingness to pay per 

QALY in Swedish health care and the conservative time-perspective for the health effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5 (44) 

 

 

Bakgrund 

Livsstilsrelaterade sjukdomar 

Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag ett stort problem för samhället och individer. I Sverige 

rapporterar två tredjedelar av männen och hälften av kvinnorna att de har ohälsosamma 

levnadsvanor [1]. Ohälsosamma levnadsvanor har visat sig vara riskfaktorer för flertalet 

sjukdomar.  Faktorer som alkohol, rökning, låg fysisk aktivitet samt övervikt och fetma ökar 

risken att utveckla olika cancerformer såväl som hjärt- och kärlsjukdomar. 80 % av all stroke och 

kranskärlssjukdom [2] liksom 30 % av alla dödsfall i cancer beräknas orsakas av en ohälsosam 

livsstil [3]. En majoritet av hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas genom minskning av 

riskfaktorer som tobaksbruk, ohälsosam diet, övervikt, fysisk inaktivitet, hypertoni, diabetes och 

förhöjda lipider [2]. På liknande sätt kan utvecklingen av diabetes mellitus typ 2 skjutas upp eller 

förhindras [4]. Rökning orsakar uppskattningsvis 12 000 förtida dödsfall per år i Sverige och 

ungefär 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar årligen, omkring 40 % av dessa i 

någon av de fyra stora rökrelaterade sjukdomarna (KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och stroke) [5]. 

Totalt uppskattas en hälsosam livsstil medföra 14 fler levnadsår jämfört med en ohälsosam livsstil 

[6]. 

 

I och med vetskapen om levnadsvanornas betydelse för hälsan har dessa börjat uppmärksammas 

allt mer inom vården men fortfarande inte i tillräcklig utsträckning. Läkarförbundet presenterade i 

juni 2014 ett folkhälsopolitiskt program, "Det ska vara lätt att göra rätt!", där de betonade de 

ohälsosamma levnadsvanornas betydelse för hälsan och vikten av att genom politiska åtgärder 

underlätta för individer att leva mer hälsosamt. Även de preventiva insatserna inom hälso- och 

sjukvården framhölls som en betydelsefull insats för folkhälsan och att arbetet med levnadsvanor 

bör få ökad uppmärksamhet inom vården [7]. Kostnaden för livsstilsrelaterade sjukdomar är stor 

för samhället och att råda bot på dessa ger vinster till såväl individ som samhället. Exempelvis 

uppskattas den direkta kostnaden för fetma uppgå till runt 3 miljarder kronor per år för hälso- och 

sjukvården [8], en siffra som ökas till 15 miljarder för den offentliga sektorn när även de indirekta 

kostnaderna tas med i beräkningen [9]. Sjukskrivningar pga. stressrelaterade besvär ökar och 

kostade staten 3 miljarder kronor 2009 [10].  

 

Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att ge samhället vägledning över hur begränsade 

resurser bör användas [11]. Österåsens Hälsohem (ibland här benämnt Österåsen) är ett 

landstingsägt behandlingshem med inriktning mot livsstilssjukdomar dit patienter kommer på 
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remiss för att i internat arbeta med att förändra sina levnadsvanor. Behandlingsprogrammet är det 

enda i sitt slag i Sverige vilket gör det intressant att utvärdera ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.  

Österåsens Hälsohem  

Anläggningen Österåsen uppfördes som ett sanatorium för tuberkulospatienter i början av 1900-

talet med medel från Oscar II:s jubileumsfond och är idag byggnadsminnesförklarad. På 60-talet 

övergick byggnaden till att bli ett konvalescenthem för astmatiker och reumatiker.  Sedan 1982 har 

Landstinget Västernorrland ägt och drivit anläggningen som Hälsohem och det är idag Sveriges 

enda landstingsägda internatbaserade behandlingshem för sin patientprofil. Hit kommer patienter 

med olika livsstilsrelaterade sjukdomar när den sedvanliga vården inte gett önskad effekt [12]. 

Hemmet tar årligen emot ca 450 remisser med en majoritet från det egna landstinget, men även 

några enstaka utomlänspatienter förekommer [13]. Per år fullföljer ungefär 275 patienter 

behandlingsprogrammet [14]. Privata gäster är även en målgrupp för verksamheten [12].  

 

Verksamhetens vision är att vara ledande i Sverige inom prevention och livsstilsförändringar för 

mer liv och hälsa. Målsättningen med behandlingen är att individen ska uppnå bättre självupplevd 

hälsa både för sig själv och som tilläggseffekt, även för anhöriga. Detta är en förutsättning enligt 

Österåsen för en långvarig livsstilsförändring. Värdegrunden för verksamheten bygger på en 

strävan att vara i framkanten med förebyggande hälsoarbete och aktivt uppmärksamma de 

hälsoproblem som genomsyrar samhället just nu. Arbetet utförs med en helhetssyn på människans 

situation och egna förutsättningar utan att göra skillnad på kön och ekonomisk ställning [12].  

Behandlingsprogram 

Patienterna deltar i en livsstilsskola enligt Österåsen-modellen efter initiativ och start på 

hemmaplan. Den inremitterande enheten är en viktig del i vårdkedjan, och som efter vistelsen på 

Österåsen följer upp patienten. Detta via ett projekt som benämns PrimÅsen, med samarbete 

mellan Primärvården och Österåsen. Hälsoteamet på Hälsohemmet arbetar nära patienten och har 

mångårig erfarenhet av att arbeta med livsstils- och beteendeförändringar [12]. Det består i dag av 

läkare, sjuksköterskor, kostvetare, dietist, kurator, sjukgymnaster och friskvårdsledare/massör 

[14]. Basen i Österåsen-modellen är att förmedla grundläggande kunskaper om motion, 

vardagsrörelse, kostkunskap och återhämtning ur en hälsopedagogiskt synsätt och med ett 

kognitivt förhållningssätt. Målet är att patienterna själva ska skaffa sig nödvändig kunskap, stöd 

och inspiration till att genomföra en livsstilsförändring för att uppnå bättre självupplevd hälsa. 

Tanken med internatvistelsen är att patienten ska få möjlighet och tid till att genomföra dessa 

förändringar [12].  
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Den totala behandlingsperioden på Hälsohemmet är 6-8 månader (se Figur 1). Patienten besöker 

Hälsohemmet efter en inskrivningsdag vid totalt tre tillfällen och ska mellan dessa träffa sin 

kontaktperson på hemmaplan för en kontinuerlig uppföljning enligt PrimÅsen. Under 

inskrivningsdagen har patienten ett inskrivningssamtal med läkare samt träffar en kontaktperson 

på Österåsen för att få information, fylla i enkäter och förbereda sig för behandlingen. De fem 

basdagarna består av grundläggande teori och gruppdiskussioner kring hälsa. Temadagar om kost, 

stresshantering samt fysisk aktivitet genomförs samt motiverande samtal med kontaktperson. En 

hälsoplan upprättas för varje patient och det görs individuella samtal eller behandlingar utifrån 

remiss. Under denna basvecka startar även grupperna för tobaksavvänjning och diabetesskola [12].  

 

Figur 1. Tidslinje över behandlingsmodellen. 

 

Under den 18 dagar långa hälsokursen startas temagrupperna upp med teori och praktik, samtidigt 

fortsätter tobaksavvänjningsgruppen och diabetesskola. Gemensamma föreläsningar hålls i 

grundläggande ämnen, motiverande samtal genomförs med kontaktpersoner och patientens 

hälsoplan utvecklas och följs upp. Under de avslutande fem uppföljningsdagarna följs 

temagrupperna upp och individuella behandlingar genomförs samt samtal. Gemensamma 

föreläsningar hålls, patientens hälsoplan utvecklas och följs upp, enkäter uppföljs samt 

utskrivningssamtal utförs [12]. 
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Patientgrupperna 

Behandlingsprogrammet vänder sig i första hand till patienter med metabolt syndrom (övervikt, 

höga blodfetter, hypertoni, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2), sjukdomar i muskler och 

skelett (ex. RA, fibromyalgi), KOL samt stressrelaterade sjukdomstillstånd som t.ex. 

utmattningsdepression. Det riktar sig även mot patienter med behov av rökavvänjning. De tio 

vanligaste utskrivningsdiagnoserna var år 2008 i storleksordning; fetma, hypertoni, diabetes typ 2, 

stressreaktion, tobaksbruk, depression, ledvärk, fibromyalgi, artros samt KOL. På hälsohemmet 

delas patienterna in efter sin mest angelägna problematik i tre temagrupper; vikt-, stress- eller 

smärthantering. Utöver dessa finns det tre tilläggskurser som patienterna deltar i efter behov; 

diabetesskola, mindfulness samt tobaksavvänjning. Kurserna består av föreläsningar, aktiviteter 

samt individuella och gruppbaserade övningar. Vid sidan av dessa grupper har en del patienter ett 

individuellt upplägg efter överenskommelse med inskrivande läkare. Exempel på detta kan vara 

patienter i behov av återhämtning efter genomgången tung cancerbehandling, vilka inte alltid är i 

behov av livsstilsförändring [12]. 

Vikthantering 

Kursen i vikthantering syftar till att ge patienten verktyg och kunskaper för att åstadkomma en 

beteendeförändring som leder till viktreduktion och bättre framtida hälsa. Patienten ska komma till 

insikt och öka sitt medvetande i området samt lära sig att lägga upp strategier för hur 

viktminskning kan erhållas. Kursen baseras på Nordiska näringsrekommendationer samt 

Livsmedelsverkets riktlinjer för kost, och vikten av fysisk aktivitet betonas [12]. 

 

Övervikt och fetma 

Övervikt definieras som ett BMI över 25 och fetma som BMI 30 eller mer, vilka båda är växande 

samhällsproblem. År 2010 var 29 % av kvinnorna och 41 % av männen överviktiga i Sverige 

mellan 16-84 år, för fetma var andelen 14 % för båda könen. Såväl övervikt som fetma är 

vanligare i Västernorrland än i övriga Sverige [15]. Vid fetma ökar riskerna markant för allvarliga 

följdsjukdomar varav de vanligaste är diabetes mellitus typ 2, hypertoni, hjärtinfarkt, gallsten, 

sömnapné, ledbesvär, vissa cancersjukdomar samt barnlöshet. Utöver detta har det också visat sig 

att personer med fetma har lägre hälsorelaterad livskvalitet. Orsaken till fetma tros vara 

multifaktoriell då genetiska, beteendemässiga, sociala och kulturella faktorer påverkar dess 

utveckling [8].  

 

Olika interventioner har visat sig ha effekt mot fetma men svårigheten är att få bestående effekter 

över tid. Metoder som kan leda till viktreduktion är kostförändringar efter rådgivning, VLCD 
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(Very Low Calorie Diet), regelbunden motion, beteendeterapi, läkemedelsbehandling samt 

kirurgisk behandling. SBU granskade år 2002 totalt 12 utvärderingsstudier av kostnadseffektivitet 

i olika behandlingsmetoder. Viktminskning till en låg kostnad sågs vid rådgivning med dietist eller 

med både dietist och läkare samt vid beteendeterapi. Kostnaden var något högre för VLCD eller 

VLCD tillsammans med beteendeterapi. Även kirurgi kan leda till viktreduktion till en relativt låg 

kostnad. Läkemedelsbehandling mot fetma (Orlistat) har en ganska låg kostnadseffektivitet [8].  

 

Olika ansatser har gjorts för att uppskatta samhällets kostnad för övervikt och fetma. År 2002 

bedömdes den utgöra runt 2 % av hälso- och sjukvårdens utgifter vilket motsvarar runt 3 miljarder 

kronor per år. Då har man inte tagit med de indirekta kostnaderna för samhället som ökad 

sjukfrånvaro och förtidspension [8]. I en uppskattning 2003 då även de indirekta kostnaderna som 

produktionsbortfall togs med i beräkningen uppgick kostnaden till 15 miljarder kronor för den 

offentliga sektorn, vilket motsvarar 0,6 procent av BNP. En kostnad som beräknas öka med 40-80 

procent till år 2020. Individens hälsoförlust för fetma kan värderas till 2,1 miljoner kronor, 

beräknat som tre förlorade levnadsår. I Sverige blir detta totalt runt 35 miljarder kronor per år [9]. 

Stresshantering 

Kursen leds av specialistkompetent sjuksköterska och kurator med utbildning inom KBT 

(Kognitiv Beteendeterapi). Utgångspunkten är en biopsykosocial modell och syftet är att patienten 

ska lära sig mer om stress, dess uttryck samt dess påverkan på hälsa och välbefinnande. 

Patienterna lär sig copingstrategier för stresshantering och får möjlighet till att skapa 

hälsofrämjande livsstilsvanor [12].  

 

Stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom 

Stressrelaterade besvär har blivit vanligare sedan 80-talet, förutom efter pensionsåldern. Exempel 

på sådana besvär är ständig trötthet, ängslan och oro samt värk i nack- och skulderregionen. Dessa 

ökar i förvärvsarbetande ålder mest hos de yngre och kvinnor har mer besvär än män, framför allt 

yngre kvinnor. Det diskuteras en hel del omkring arbetslivets påverkan på stress. Undersökningar 

av kraven i arbetslivet visar att åtminstone upplevelsen av jäkt och psykisk ansträngning har  ökat 

sedan 80-talet, med en topp i slutet av 90-talet för att sedan minska något runt millennieskiftet. En 

ökning som utvecklats likt förekomsten av stressymtom. Upplevelsen av ett jäktigt och psykiskt 

ansträngande arbete är vanligast hos landstingsanställda [16]. År 2009 var diagnoser inom 

anpassningsstörningar och reaktion på svår stress den fjärde mest kostnadsamma 

sjukskrivningsorsaken, vilket innebar 5,2 % av de totala sjukförsäkringskostnaderna och 3 

miljarder kronor [10]. 
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Smärthantering 

Kursen fokuserar på att hantera sin smärta och sker genom diskussioner med kognitiva tekniker 

och förhållningssätt, teoripass, grupparbete samt praktiska övningar i kroppskännedom, 

avspänning, antigymnastik, mindfulness, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), dans och 

yogaövningar. Syftet är att förstärka sin självkänsla och självrespekt, hitta rörelseglädje och 

minska rörelserädsla. De mest förekommande smärtdiagnoserna vid Österåsens Hälsohem är rygg- 

och ledvärk, fibromyalgi samt artros [12].  

 

Smärta 

I Sverige är prevalensen av måttlig till svår långvarig smärta 20 %. Flera av de drabbade har 

problem att leva med sin smärta och det finns ett starkt negativt samband mellan smärta och 

livskvalitet [17]. Oavsett diagnos uppger patienter med långvariga, icke-tumörrelaterade, 

smärttillstånd nedsatt livskvalitet [18]. Det finns olika sätt att behandla smärta, genom läkemedel 

samt fysiska och psykiska interventioner, samt en kombination av de två senare (multimodal 

rehabilitering). Av de läkemedel som används i behandlingen är de endast ett fåtal som är 

utvecklade och registrerade för behandling av långvarig smärta. Psykosociala faktorer påverkar 

upplevelser och beteenden vid långvarig smärta. Olika psykiska besvär har en hög grad av 

samsjuklighet med långvarig smärta, exempelvis depression där mycket tyder på att depression är 

en följd utav smärtan och inte tvärtom. Således kan långvarig smärta betraktas ur ett 

biopsykosocialt perspektiv, en blandning mellan ett biomedicinskt fenomen och en följd av 

psykologiska svårigheter eller tillstånd [17]. 

 

De samhällsekonomiska kostnaderna för smärta är stora. Flera smärtdiagnoser hamnade högt på 

listan över de diagnoserna med högst sjukförsäkringskostnader i en rapport från Försäkringskassan 

2009. För kvinnor var den mest kostsamma diagnosen "andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader 

som ej klassificeras annorstädes", vilken bl. a. innefattar fibromyalgi. Motsvarande diagnos för 

män var ryggvärk. Bland de 25 mest kostsamma diagnoserna fanns flera smärttillstånd såsom 

ledsjukdomar, artroser samt övriga/ospecificerade smärt- och värktillstånd [10].  År 2003 

skattades de samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta till 87,5 miljarder kronor varav 

direkta vårdrelaterade kostnader stod för 7,5 miljarder och indirekta kostnader såsom sjukfrånvaro 

och produktionsbortfall för 80 miljarder [17]. 

Livsstilsbehandling  

Det finns ingen exakt motsvarande verksamhet som Österåsens Hälsohem i Sverige. Centrum för 

beteendemedicin vid Västerbottens läns landsting bedriver en liknande internatbaserad 
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livsstilsbehandling på Sorselegården utanför Umeå. Patienter kommer dit på remiss som skickats 

internt inom det egna landstinget. Behandlingen vänder sig till patienter med riskfaktorer för att få 

eller de som redan har etablerat hjärt-kärlsjukdom eller diabetes mellitus typ 2. En grupp som 

således liknar viktgruppen på Österåsens Hälsohem. Behandlingen innefattar ett kostprogram, 

fysisk aktivitet, stresshantering samt individuell planering. 2004 och 2008 presenterades studier 

som genomförts på deltagarna på Sorselegården där man följt patienterna med fysiska och 

självskattningar i hälsa (med enkäten SF-36) samt beteendeförändringar. Patienterna följdes under 

4 år och visade på goda förbättringar i självupplevd hälsa, ökad fysisk aktivitet, minskat 

midjemått, genomsnittlig viktnedgång, sänkt diastoliskt blodtryck och förbättrade blodfetter [19, 

20].  

 

En uppföljningsstudie av tobaksbrukare som genomgått tillvalskursen tobaksavvänjning 

genomfördes på Österåsen 2007. Resultat från denna visade att 62 % blev tobaksfria efter 

grundkursen och 57 % förblev det sex månader efter avslutad kurs [12]. Det genomfördes även en 

uppföljning av en grupp patienter som deltog i tillvalskursen diabetes 2009. Där fann man att 

patienterna i snitt minskade i BMI, HbA1c och midjemått. Man såg även att de skattade en 

minskad stress, högre intag av grönsaker/rotsaker, oftare åt frukost, lunch och middag dagligen, 

ökade i motionsaktiviteter samt blev tryggare i hanteringen av sin diabetes och ökade sin kunskap 

om sin diabetes [21].   

Hälsoekonomiska utvärderingar  

Ekonomiska aspekter är en viktig del i den tvärvetenskapliga analysen av hälso- och 

sjukvårdsmetoder [22]. Hälsoekonomiska utvärderingar syftar till att ge samhället vägledning över 

hur begränsade resurser bör användas. Ur nationalekonomin utvecklades subdisciplinen 

hälsoekonomi då hälsa har en särställning i många människors liv och på grund av 

marknadsmisslyckanden inom hälsosektorn [11]. Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade 

vilket gör att ekonomin får en viktig roll i då efterfrågan överstiger tillgången av vården. 

Prioriteringar behöver göras vid beslutsfattandet över vad resurserna ska läggas på för 

behandlingar eller diagnostiska metoder. Ett hjälpmedel i denna process är hälsoekonomiska 

utvärderingar som på ett strukturerat sätt jämför kostnader och effekter för två eller flera 

alternativ. Detta för att avgöra om en metods kostnad står i proportion till vad den ger till 

patienternas hälsa [22]. Bland dem som arbetar med folkhälsa finns ett stort intresse för 

beräkningar av den "ekonomiska bördan" till följd av befolkningens ohälsa. De anser att 
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ohälsorelaterade levnadsvanor och sjukdomar som kostar samhället mycket pengar motiverar 

investeringar i arbetet med folkhälsa [11]. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera livsstilsbehandling på Österåsens Hälsohem ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv genom mätning av självskattad hälsa och hälsorelaterad livskvalitet 

före och efter behandling.   
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Metod 

Hälsoekonomiska utvärderingar 

I hälsoekonomiska utvärderingar jämförs två eller flera olika behandlingsmetoder i kostnad och 

effekt för att utreda vilken av metoderna som är kostnadseffektiv jämfört med alternativen [23]. 

"Ingen behandling" är ibland det viktigaste alternativet. Alla hälsoekonomiska utvärderingar 

inkluderar kostnader men man skiljer oftast mellan fyra typer som skiljer sig åt i beskrivning och 

värdering av effekter. En kostnadsminimeringsanalys presenterar endast kostnader då effekterna 

för alternativen förutsätts vara likvärdiga. I en kostnadseffektanalys får man fram en kostnad för en 

endimensionell enhet såsom exempelvis levnadsår, blodtrycksförändringar mätt i mmHg etc. I en 

kostnadsnyttoanalys relateras kostnaderna till ett nyttoindex som oftast är en sammanvägning av 

överlevnad och livskvalitet. I praktiken benämns ofta en kostnadsnyttoanalys som en 

kostnadseffektanalys med kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) som effektmått och ingen 

uppdelning sker emellan dem. Kostnadsintäktsanalyser, som värderar effekterna i pengar, har 

länge ansetts svåra att tillämpa inom hälso- och sjukvården. I en sådan analys räknas värdet fram 

för exempelvis levnadsår jämfört med interventionens kostnad. På så vis får man fram 

behandlingens "lönsamhet" [22]. 

 

Det finns olika metoder att utvärdera och mäta hälsoeffekter i hälsoekonomiska studier. Hälsa kan 

t.ex. mätas genom förväntad medellivslängd, dödsorsaker, diagnos vid slutenvård, 

självrapporterad hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, sjukskrivningar med mera. I 

kostnadsnyttoanalyser används två dimensioner av hälsa, förtida död samt sjuklighet/minskad 

hälsorelaterad livskvalitet. Med basen i detta har olika former av hälsoindex har tagits fram av 

forskare för att användas i studier av ohälsa och hälsoekonomi. Exempel på dessa är QALYs samt 

DALYs (Disability Adjusted Life Years) [11]. Nedom beskrivs de kostnadsanalyser och 

hälsoeffektmått som används i denna studie.    

Kostnader 

Intäkter och kostnader ingår i en ekonomisk analys. När resurser förbrukas för att ge en 

behandling uppstår kostnader. Har en behandling positiv effekt med ökad livskvalitet och 

överlevnad kan den även leda till besparingar i framtiden. Antirökningsprogram som initialt kostar 

att genomföra kan i längden leda till kostnadsbesparingar då resurserna som behövs till att 

behandla rökningsrelaterade sjukdomstillstånd minskar. Inom hälso- och sjukvården delas 

kostnader in i direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader kan i sin tur delas in i direkta 

hälso- och sjukvårdskostnader samt direkta övriga kostnader. Resurser som förbrukas som en 
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direkt följd av vård och behandling ingår i direkta kostnader, medan resurser som indirekt 

konsumeras pga. sjukdom eller behandling utgör de indirekta kostnaderna. Direkta kostnader är 

exempelvis personal, byggnader, läkemedel och material. Exempel på indirekta kostnader är 

produktionsbortfall pga. nedsatt arbetsförmåga, sjuklighet eller för tidig död [22].   

 

I studier inom hälsoekonomi kan olika perspektiv tillämpas för beräkningar. Hälsoekonomiska 

utvärderingar rekommenderas normalt att genomföras i ett samhällsperspektiv, då kostnader och 

besparingar oavsett sektor inkluderas [11]. Detta innebär att alla kostnader till behandlingen och 

sjukdomarna identifieras, kvantifieras och värderas [22]. Även indirekta kostnaderna ska då 

inkluderas som ökar av sjukfrånvaro under vårdtillfället men som eventuellt kan minska i 

framtiden pga. ökad produktivitet och ökad livslängd. En individs livsstilsförändring kan även 

påverka den nära omgivningen, så att även de förändrar sina vanor [24]. 

Kostnadseffektanalys 

Kostnadseffektanalys innebär att ett endimensionellt effektmått används, t.ex. antal överlevande, 

antal vunna levnadsår eller antal botade patienter av en intervention. När effektmåttet relateras till 

kostnaden fås en kostnad per enhet, exempelvis kostnaden per vunnet levnadsår [22]. Resultatet av 

en kostnadseffektanalys presenteras oftast som en kvot mellan den inkrementella kostnaden och 

hälsoeffekten, vilken även benämns ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio). Den 

sammanfattas i följande formel: 

ICER = CA-CB/EA-EB 

 

CA representerar kostnaden för den nya interventionen, CB kostnaden för det den nya 

interventionen jämförs mot, EA representerar effekten av den nya interventionen och EB effekten 

hos det man jämför den nya interventionen mot. Två orsaker kan göra att kvoten blir negativ; den 

nya interventionen kostar mindre men är mer effektiv, eller den kostar mer men är mindre effektiv. 

Dessa utfall kallas dominerande respektive dominerad då de tydligt är kostnadseffektiva eller inte. 

I de två andra utfallen är svaret inte lika enkla när man får en intervention med högre kostnad med 

bättre effekt eller en lägre kostnad med lägre effekt. Denna kvot jämförs istället mot 

betalningsviljan för effekten.  Ligger interventionens ICER under gränsen för betalningsviljan 

anses den vara kostnadseffektiv [25]. Resultatet av en kostnadseffektanalys kan illustreras i en 

matris (se Figur 2). 
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Figur 2. Kostnadseffektplan. 

Kostnadsnyttoanalys 

I en kostnadsnyttoanalys relateras kostnaderna till ett nyttoindex, oftast i form av överlevnad 

sammanvägt med livskvalitet, som exempelvis antalet vunna QALYs (Quality Adjusted Life 

Years). Är en behandlings inkrementella kostnadseffektkvot lägre än betalningsviljan för en 

QALY anses den vara kostnadseffektiv. En ny behandlingsmetod måste exempelvis ge 1 QALY 

för mindre än 500 000 kronor för att utesluta en behandling som ger 1 QALY för 500 000 kronor. 

På så vis får man ut mer hälsa för pengarna än vad som tidigare fåtts med resursfördelningen [22].  

 

Beräkning av QALYs 

Kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs, rekommenderas ofta att användas som effektmått vid 

hälsoekonomiska utvärderingar [22]. QALYs mäter både överlevnad och livskvalitet som ges av 

en intervention, hur många fler år man förväntas leva efter en behandling multiplicerat med en 

skattad livskvalité under dessa år [26]. Exempelvis ger 5 överlevnadsår med 0,7 livskvalitetsvikt 

totalt 3,5 QALYs (5 x 0,7). Detta ger fördelen att kunna jämföra mycket olika 

behandlingsområden med varandra, men ett problem med metoden är huruvida man i sin analys 

har säkra och giltiga livskvalitetsvikter [22]. De huvudsakliga användningsområdena för QALYs 

är inom politiska analyser, vid jämförelser mellan olika interventioner snarare än vid utvärdering 

av individuella patienters hälsostatus. Till exempel så möjliggör QALYs ett sätt att jämföra en 

behandling som ökar livslängden men med höga nivåer av funktionsnedsättning, med en 

behandling som inte ökar livslängden men som ger en hög nivå av välmående [26]. 

 

Livskvalitetsvikter (nyttovikter) kan beräknas med direkta eller indirekta metoder. Direkta 

metoder syftar till att direkt fånga den undersöktes värderingar av egna eller hypotetiska 
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hälsotillstånd [25]. Värdet av olika hälsotillstånd skattas på en skala mellan 0 (död) till 1 (full 

hälsa). ”Standard Gamble” (SG) och ”Time Trade Off” (TTO) är de vanligaste exemplen på detta. 

Indirekta metoder bygger på att individen besvarar frågeformulär där svaren kopplas tariffer som 

ger nyttovikter. Tarifferna har framtagits med någon av de direkta metoderna. De vanligaste 

instrumenten för detta är EQ-5D, HUI-3 och SF-6D. Metoder att koppla svaren i enkäterna till 

nyttovikter har tagits fram på olika sätt. Idag mest använda tariffer bygger på värderingar hos den 

allmänna populationen i Kanada eller Storbritannien [22], men svenska tariffer för EQ-5D har 

nyligen presenterats [27]. Att kunna testa metoderna mot en golden standard som representerar 

sanna värden vore idealiskt, men någon sådan finns inte för nyttovikter och det råder ingen 

konsensus om vilken metod som är bäst [25]. 

 

Värdet av en QALY 

Det är svårt och nästintill omöjligt att känna till kostnaden per QALY för alla olika behandlingar 

och interventioner som ges inom hälso- och sjukvården. För att ändå kunna använda sig av 

QALYs vid hälsoekonomiska beslutstaganden har andra försök uppstått för att utvärdera 

betalningsviljan för en QALY i samhället [22]. I en internationell review-artikel av 

undersökningar av betalningsviljan per QALY fann man att medelvärdet för betalningsviljan låg 

på €24 226 och medianen på €118 839. När man inte räknade med de 2,5 % högsta och lägsta 

uppskattningarna blev medelvärdet €74 000 och 80 % av samtliga uppskattningar låg under 

€75 000. Man fann även att betalningsviljan skilde sig mycket åt i olika kontexter [28]. När man 

undersökt betalningsviljan hos beslutsfattare i Sverige låg exempelvis TLV:s (Tandvårds- och 

Läkemedelförmånsverkets) betalningsvilja mellan 468 800 kr och 1 156 000 kr per QALY. 

Motsvarande spann hos Socialstyrelsen var mellan 275 400 kr och 900 300 kr per QALY. Den 

hypotetiska betalningsviljan var i genomsnitt högre hos läkare och läkemedelskommittéer [29].  

 

TLV har vissa referenspunkter i sin strävan att finna ett rimligt värde på en QALY, varav 

värderingen av hälsa i trafiksektorn är en av dessa. I trafiksektorn har man accepterade 

uppskattningar av värdet på ett statistiskt liv, vilket omvandlat till QALY gav en kostnad på 655 

000 kr år 2001 och 845 000 kr år 2006 [30]. I Sverige har ingen exakt gräns satts för hur mycket 

en QALY får kosta men Socialstyrelsen har kommit med riktlinjer för vad som är en hög 

respektive låg kostnad per QALY. En QALY under 100 000 kr anses som låg, mellan 100 000 – 

499 999 kr som medelhög, mellan 500 000 – 999 999 kr som hög samt över 1 miljon kr som 

mycket hög [31].  
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SF-36 

SF-36 är en kortformsenkät som mäter generell relaterad livskvalitet med 36 frågor och tar 5-10 

minuter att genomföra, antingen av personen själv eller via en tränad intervjuare. SF-36 består av 

8 delskalor som mäts via totalt 36 frågor. Systematiska jämförelser indikerar att SF-36 innehåller 

åtta av de vanligaste mätta hälsokoncepten. De åtta delskalorna delas in i två huvudkomponenter 

med fyra delskalor i vardera. Den ena är en fysisk komponent som innehåller fysisk funktion (PF), 

fysisk rollfunktion (RP), smärta (BP) och allmän hälsa (GH) samt en mental komponent som 

består av vitalitet (VT), social funktion (SF), emotionell rollfunktion (RE) och psykiskt 

välbefinnande (MH) [32]. För varje delskala beräknas ett sammansatt index från 0 som sämsta 

värde till 100 som är bästa värde. Värt att notera är att innebörden av värdena på de olika 

delskalorna skiljer sig åt och att syftet inte är att jämföra delskalor mot varandra, utan snarare att 

titta på skillnader mellan grupper eller en grupp över tid [33]. 

  

SF-36 har visat sig vara användbar i undersökningar av generella och specifika populationer, vid 

jämförelser av den relativa sjukdomsbördan för olika tillstånd och när man studerar hälsovinsterna 

av  olika behandlingar. Den har använts i många länder och för flertalet olika tillstånd. Besvär 

eller symtom som är specifika för ett visst tillstånd ingår inte SF-36 då detta är ett generiskt 

mätinstrument som mäter livskvalitet i allmänhet utifrån generella frågor. Validiteten av 

formulärets innehåll har jämförts med andra generiska hälsoenkäter som används på bred basis 

[32]. Det finns inga "officiella" svenska normvärden för SF-36 index, men i en befolkningsenkät 

från Östergötlands och Kalmar län från 1999 har man tagit fram siffror på populationen.  9 500 

invånare i åldrarna 20 till 74 år svarade på frågor om sin hälsa i formulären SF-36 samt EQ-5D. 

Syftet med detta var att få fram resultat som skall kunna användas som referensvärden i olika 

studier vid utvärdering hälsoeffekter och livskvalitet efter olika interventioner eller insatser. 

Utöver detta ska materialet kunna användas som referensmaterial vid utvärdering av mer 

sjukdomsspecifika åtgärder när det i en studie saknas kontrollgrupp [33].  

Utvärderingsmetod 

I denna studie avses två hälsoekonomiska utvärderingar av livsstilsbehandling på Österåsens 

Hälsohem att genomföras; en kostnadseffektanalys samt en kostnadsnyttoanalys. Studien är en 

retrospektiv kohortstudie. Deltagarna är patienter som normalt deltar i behandlingen och således 

finns ingen kontrollgrupp, randomisering eller blindning. Hälsoeffekten beräknas genom en före-

efter mätning av den självskattade livskvaliteten (SF-36) vilken ställs i relation till interventionens 

kostnad i en kostnadseffektanalys. Resultaten från SF-36 kommer även att omvandlas till SF-6D 
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data för att få fram nyttovikter som senare kan användas i beräkning av kostnad per QALY i en 

kostnadsnyttoanalys. I analyserna jämförs behandlingsresultatet med alternativet utöver normal 

vård, här kallad "ingen behandling". Detta innebär att en kostnad på 0 kronor (utöver den normala 

vården) antas och förutsätter att patienten bibehåller sitt initiala hälsotillstånd över tid, dvs. värdet 

på SF-36 vid behandlingsstart. Patienterna som ingår i behandlingsprogrammet har långvariga, 

ibland kroniska, sjukdomstillstånd som i studien antas kvarstanna utan given behandling på 

Österåsen.  

Forskningsetiska frågeställningar 

Inget etiskt tillstånd finns eller har sökts för studien. Studien utförs inom ramen för 

högskoleutbildning och baseras på analys av redan insamlade data vid behandlingshemmet. De 

känsliga personuppgifter som förekommit i studien har insamlats och behandlats av personal på 

Österåsens Hälsohem som normalt sett behandlar denna information i sitt dagliga arbete för 

verksamhetsutvärdering. Ingen som varit involverad i studien som inte i sin dagliga profession 

arbetar med behandlingshemmet har tagit del av några personuppgifter kopplade till materialet 

utan detta har erhållits i avkodat format. Patienterna informeras vid inskrivningsdagen om att 

deras resultat kommer att användas i utvärderingar av verksamheten.  

Kostnader 

Kostnaden för interventionen beräknas ur ett sjukvårdsperspektiv och inkluderar endast direkta 

kostnader med hänvisning till projektets tidsperiod och tillgängliga data. Patientavgifterna 

innefattas även i studien vilket gör att kostnaden kan sägas beräknas ur ett patient - och 

sjukvårdsperspektiv. Eftersom syftet med studien är att undersöka behandlingens konsekvenser 

idag räknas kostnaden ut från det senaste året, dvs. 2013. I kostnaderna inkluderas de intäktsposter 

som direkt hänförs till verksamhetens behandling av remisspatienter samt ett tillägg av övriga 

kostnader, vilka i en extern konsultundersökning av verksamheten år 2013 kopplades till 

behandlingsverksamheten. Behandlingen finansieras framför allt genom landstingsintäkter samt 

patientavgifter. Utöver detta tilläggs en fiktiv central overheadkostnad på  2 % som uppskattas 

motsvara administrativa kostnader inom landstinget. Kostnaden för en behandling fås genom att 

dividera de totala intäkterna med antalet patientdygn på remiss, och därefter multiplicera 

kostnaden för ett patientdygn med det totala antalet behandlingsdygn. Hälso- och 

sjukvårdskostnader relaterade till behandling av sjukdomen på andra kliniker än Österåsens 

Hälsohem inkluderas ej i analysen. 
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Kliniska utfall 

Studiepopulation 

Patienter som genomgick livsstilsbehandlingen på Österåsens Hälsohem under 2010 och 2011. 

Patienterna erbjuds att fylla i enkäten SF-36 vid totalt tre tillfällen som en del i 

verksamhetsutvärderingen. Patienter som saknar mer än en av dessa tre enkäter har exkluderats ur 

studien. Under 2010 och 2011 genomgick ungefär 550 patienter sammanlagt 

behandlingsprogrammet. Efter exkluderingsurvalet återstod data från 298 patienter som analyseras 

i studien, av dessa saknas sammanlagt 7 enkäter vilket ger totalt 891 enskilda enkäter. 

SF-36 

Versionen av SF-36 som används i denna studie är IQOLA SF-36 Standard Swedish Version 1.0, 

en översättning av Qality Metrics SF-36 version 1. Enkäten fylls i vid behandlingsstart samt efter 

6 månader och 2 år. Vid behandlingsstart får patienterna enkäten i handen av en kontaktperson på 

hälsohemmet och samlas in därefter. För de två senare skattningstillfällena skickas enkäten hem 

till patienterna via post och återsänds därefter till behandlingshemmet. Data samlas in från de två 

senaste årskullarna av patienter som hunnit fylla i samtliga enkäter, dvs. de patienter som 

påbörjade sin behandling under 2010 och 2011. Till varje enkät finns information om ålder, kön, 

huvudgrupp samt tidpunkt i behandlingsförloppet för dess ifyllande. Alla enkäter är inte komplett 

ifyllda och ofullständigt ifyllda enkäter används endast i de analyser där data funnits tillgänglig, 

bortfallet anses försumbart då det är litet i förhållande till det totala antal enkäter. 

QALYS 

För att få fram nyttovikter i denna studie används en modell med en omräkningsalgoritm som 

överför SF-36 data till SF-6D data, vilket ger ett indexvärde för SF-6D. Omvandlingen innebär att 

SF-36 revideras från 8 till 6 dimensioner av hälsotillstånd och har utvecklats för att göra det 

möjligt att använda data från SF-36 vid ekonomiska utvärderingar. De dimensioner av SF-36 som 

SF-6D innehåller är fysisk funktion, social funktion, kroppslig smärta, psykiskt välbefinnande och 

vitalitet. Den sjätte dimensionen benämns rollbegränsning och är en sammanslagning utav 

rollbegränsning fysisk och rollbegräsning psykisk [34]. Programmet som används för att göra 

detta i denna studie har beställts kostnadsfritt från Sheffield University för icke-kommersiellt 

ändamål. Då modellen som omvandlar svaren i SF-36 till nyttovikter är byggd på attityder hos en 

brittisk population antar vi i denna studie att undersökningsdeltagarna har samma värderingar och 

åsikter som i Storbritannien. 
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Analyser 

Hälsoeffekten av behandlingen innebär förändring över tid i medelvärde på SF-36, såväl separata 

delskalor som den mentala och fysiska komponenten. Skillnaden i medelvärden testas med parat 

T-test. Inkrementell kostnadseffektkvot beräknas genom att dividera kostnaden för behandlingen 

med dess hälsoeffekt. Analysen av förändring i nyttovikt sker även den genom att testa skillnad 

före och efter behandling med parat T-test. För att beräkna QALY görs två separata uträkningar, 

en för varje tidsperiod, som sedan slås ihop till en total vinst eller förlust i QALY. Tidsperiod 1 

innebär förändring från behandlingsstart till 6 månader och tidsperiod 2 förändring från 6 månader 

till 2 år. Vinsten eller förlusten av QALY som fås av interventionen uppskattas genom beräkning 

av area under kurvan. Arean byggs upp av två ytor, ett för varje tidsintervall och till respektive yta 

används data från patienter med start- och slutvärden för den perioden (se figur 3). Anledning till 

detta är att vid omvandling till nyttovikter faller några patienters data bort då de saknar svar på SF-

36 som påverkar omvandlingen till nyttovikter (SF-6D). Dessa sorteras bort i 

omvandlingsprogrammet och ger ingen nyttovikt. 

 

 

Figur 3. Exempel på beräkning av förändring i QALY. 

 

Resultatet i kostnadsnyttoanalysen jämförs mot tidigare litteratur där man undersökt 

betalningsviljan per QALY samt mot Socialstyrelsens riktlinjer för vad som är en hög respektive 

låg kostnad per QALY. Ett par känslighetsanalyser görs slutligen på kostnadseffekt- och 

kostnadsnyttoanalyserna för att se hur robusta resultaten är. I dessa varieras kostnaden och 

effekten med ± 10 %. Resultatet från kostnadsnyttoanalysen testas även i en känslighetsanalys 

med olika tidshorisonter, för att se hur länge hälsoeffekten bör hålla i sig för att kunna sägas vara 
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kostnadseffektiv eller inte. Både analyserna av SF-36 och nyttovikter/QALY görs på hela 

patientgruppen respektive indelat efter huvudgrupp (vikt, smärta och stress), för att se om det 

föreligger skillnader i resultat dem emellan. Patientgruppen som genomför ett individuellt 

behandlingsprogram kommer inte att ingå i den senare analysen, då denna grupp dels är mycket 

liten men även då den består av en mycket heterogen grupp patienter. 
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Resultat 

Kostnad 

Intäkterna till behandlingen kommer huvudsakligen från landstinget Västernorrland, med ett 

mindre tillägg av patientavgifter. År 2013 uppgick verksamhetens totala omsättning till 24,4 

miljoner kronor. Största intäkten utgörs av landstingsbidrag på 18,8 miljoner kronor, andra 

intäkter är bl.a. hyresintäkter, försäljning samt en patientavgift på 4 200 kronor per behandling. 

Löner och underhåll utgör de stora kostnaderna. Av dessa 24,4 miljoner som Österåsen har i 

intäkter uppskattas 20,65 miljoner kronor vara poster som hänför sig till behandlingsverksamheten 

med remisspatienter. Utöver detta tilläggs en fiktiv central overheadkostnad med 2 %, vilket 

uppskattas motsvara centrala administrativa kostnader. Detta ger med totalt 8055 patientdygn på 

remiss år 2013 en kostnad per patientdygn på 2 615 kronor. Den totala kostnaden för en hel 

remissvistelse på totalt 26 dygn uppgår då till 67 983 kronor. I kostnaden ingår personalkostnader, 

måltider, lokaler och boende med mera (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Intäkter och kostnader 2013 (tusen kr). Fördelningen av kostnaderna baseras på all verksamhet, den 

sanna fördelningen av kostnader kan således se annorlunda ut för remisspatienterna.  

Intäkter     Kostnader   

Landstingsbidrag 18 841,0 
 

Personal 11769,8 

Patientavgift 1458,4 
 

Köpt vård och material 1858,4 

Bidrag länsarbetsnämnden 228,1 
 

Övrigt (hyra etc.) 7020,6 

Övrigt (försäljning etc.) 121,3 
   

 

Kliniska utfall 

Studiepopulation 

Totalt finns data från 298 patienter som deltagit med behandlingsstart år 2010 och 2011. 74,2 % 

av deltagarna var kvinnor och 25,8 % var män. Medelåldern var 56 år, standardavvikelse 11,8. 

Även medianen för ålder var 56 år, variationsvidd 68 år. Den äldsta patienten var 84 år och den 

yngsta 16 år. Den huvudgrupp med störst andel patienter var viktgruppen med 40 % av samtliga 

deltagare, följt av stressgruppen med 35 % och smärtgruppen med 22 %. Gruppen med 

individuellt upplägg var den minsta och bestod utav 3 % av deltagarna. Resultaten kommer att 

presenteras för hela gruppen samt separat för varje huvudgrupp med undantag för den 

individuella. Detta då denna grupp endast utgör en mycket liten del av patienterna, totalt 9 

individer, men även för att det är en mycket heterogen grupp och behandlingsupplägget för 

patienterna kan se mycket olika ut.  
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SF-36 

Indexvärdena på samtliga delskalor ökade från behandlingsstart till 6 månader eller 2 år. Från 6 

månader till 2 år sågs en ytterligare ökning i medelvärde på 4 och en minskning på 3 av 

delskalorna, samt en delskala med oförändrat medelvärde (se tabell 2 och figur 4). Analyser av 

samtliga delskalor påvisar en signifikant ökning i självupplevd hälsa från behandlingsstart till 6 

månader eller 2 år. Skillnaden är statistiskt säkerställd, p<0,001 (totalt för hela gruppen). Ingen 

signifikant skillnad påvisades mellan skattningarna vid 6 månader och 2 år på någon av 

delskalorna (totalt för hela gruppen). För samtliga patienter låg medelvärdet för den fysiska 

komponenten vid behandlingsstart på 36,99 (SD ± 10,88). Vid 6 månader hade medelvärdet ökat 

till 41,32 (SD ± 11,78).  Därefter sjönk det sedan något vid 2 år till 40,77 (SD ± 12,36). 

Förändringarna i den mentala komponenten följde ungefär samma mönster. Vid behandlingsstart 

låg det totala medelvärdet på 37,08 (SD ± 15,23). Efter 6 månader hade detta ökat i snitt till 41,90 

(SD ± 14,85). Mellan 6 månader till 2 år ökade den mentala komponenten till 42,86 (SD ± 13,97) 

(se tabell 2). Se appendix för resultat på samtliga delskalor samt uppdelat efter huvudgrupper.  

 

 

Figur 4. Resultat på samtliga delskalor vid de olika mättillfällena, totalt för samtliga patienter. 

 
PF = Fysisk funktion, RP = Fysisk rollfunktion, BP = Smärta, GH = Allmän hälsa, VT = Vitalitet, SF = Social 

funktion, RE = Emotionell rollfunktion och MH = Psykiskt välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

PF RP BP GH VT SF RE MH 

behandlingsstart 

6 månader 

2 år 



   24 (44) 

 

 
Tabell 2. Medelvärde samtliga delskalor samt de två komponenterna för samtliga studiedeltagare. 

  Behandlingsstart SD 6 månader SD 2år SD Total ökning Total ökning % 

Fysisk funktion 
       

Totalt 62,8 23,8 71,5 23,5 69,7 25,6 6,9 11,10% 

Fysisk rollfunktion 
       

Totalt 36,5 39,6 54,5 42,2 53,8 44,2 17,3 47,40% 

Smärta 
        

Totalt 46,0 26,1 53,2 27,2 55,3 27,8 9,3 20,20% 

Allmän hälsa 
       

Totalt 43,8 18,5 54,8 22,3 55,0 23,8 11,2 25,60% 

Vitalitet 
        

Totalt 34,4 23,4 46,6 25,6 46,5 26,1 12,0 35,00% 

Social funktion 
       

Totalt 56,8 28,9 68,1 27,5 68,1 29,6 11,4 20,10% 

Emotionell rollfunktion 
       

Totalt 47,0 44,0 61,7 42,9 63,8 43,4 16,8 35,80% 

Psykiskt välbefinnande 
       

Totalt 59,6 23 67,2 22,8 68,6 23,0 9,0 15,10% 

                  

Fysisk komponent 
       

Totalt 37,0 10,9 41,3 11,8 40,8 12,4 3,8 10,20% 

Mental komponent 
       

Totalt 37,1 15,2 41,9 14,9 42,9 14,0 5,8 15,60% 

 

Resultaten på SF-36 ligger på en lägre nivå jämfört med normalpopulation, här ställt mot data från 

befolkningsenkäterna som genomfördes i Östergötlands och Kalmar län. Behandlingsgruppen 

ligger mellan 20 till 47 indexvärden lägre än normalpopulationen på samtliga delskalor vid 

behandlingsstart, en skillnad som minskar något efter genomgången behandling men som förblir 

tydlig (se figur 5). 

 

 

Figur 5. SF-36 vid de olika mättillfällena jämfört mot normalpopulation (55-59 år). 
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Stressgruppen uppvisar låga värden gentemot övriga temagrupper på de mentala delskalorna, 

vilket avspeglar sig i att gruppens snitt på den mentala komponenten var det lägsta av 

temagrupperna (se figur 9-11 samt Appendix). Stressgruppens ökade framför allt på de mentala 

delskalorna, vid 2 år har snittdeltagaren i stressgruppen ökat med 11,8 indexvärden från 

behandlingsstart på den mentala komponenten (se Appendix). Jämfört med de övriga gruppernas 

förändringar på den mentala eller fysiska komponenten är denna skillnad ungefär dubbelt så stor. 

På delskalan emotionell rollfunktion ökar stressgruppen exempelvis i snitt 110 % jämfört med de 

övriga gruppernas ökning runt 17 %. I kontrast till låga värden på de mentala delskalorna hade 

stressgruppen det högsta värdet på den fysiska komponenten av temagrupperna (se Appendix).  

Den enda signifikanta skillnaden från 6 månader till 2 år, på samtliga analyser, sågs även hos 

stressgruppen på den mentala komponenten och innebar en ökning i indexvärde, p = < 0,05 (se 

Appendix).  

 

Viktgruppen var den huvudgrupp som låg högst på de mentala delskalorna och hade ett tydligt 

högre snitt på den mentala komponenten jämfört med övriga temagrupper (se figur 9-11 samt 

Appendix). På den fysiska komponenten låg viktgruppen något lägre än stressgruppen, dock låg 

viktgruppens snitt på delskalan fysisk funktion högst vid samtliga mätningar.  Smärtgruppen 

utmärker sig genom att ligga på en tydligt lägre nivå jämfört med övriga grupper på samtliga 

fysiska delskalor, en tendens som ses vid samtliga skattningstillfällen (se figur 9-11 samt 

Appendix). Smärtgruppen är den temagrupp som ökar mest på delskalan smärta, en ökning med 

55 % jämfört med de andra temagruppernas ökning runt 19 %. På de mentala delskalorna ligger 

smärtgruppen även lågt, dock något högre än stressgruppen 
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Figur 6. Resultat SF-36 för viktgruppen vid olika tidpunkter. 

 
Figur 7. Resultat SF-36 för stressgruppen vid olika tidpunkter. 

 

 
Figur 8. Resultat SF-36 för smärtgruppen vid olika tidpunkter. 
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Figur 9. Resultat SF-36 vid behandlingsstart uppdelat på temagrupp. 

 

 
Figur 10. Resultat SF-36 vid 6 månader uppdelat på temagrupp. 

 

 
Figur 11. Resultat SF-36 vid 2 år uppdelat på temagrupp. 
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QALYs                                                                                                                                    

Vid behandlingsstart var medelvärdet i nyttovikt totalt för samtliga deltagare 0,6126 (SD ± 

0,1111), efter 6 månader hade detta ökat med 0,0551 enheter till 0,6677 (SD ± 0,1283) (se tabell 3 

samt figur 12). Skillnaden är statistisk säkerställd, p < 0,001. Från behandlingsstart till 2 år ökar 

medelvärdet i nyttovikt med i snitt 0,0598 enheter till 0,6723 (SD ± 0,1345). Även denna skillnad 

är signifikant, p<0,001. Skillnaden mellan 6 månader och 2 år innebär en ökning i nyttovikt med i 

medelvärde 0,0047 enheter, denna skillnad är inte statistiskt signifikant. Vid behandlingsstart var 

det viktgruppen av temagrupperna som hade det högsta värdet i nyttovikt på 0,6552 (SD ± 

0,1217), medan smärtgruppen hade lägst värde på 0,5559 (SD ± 0,1000). Dessa förhållanden 

mellan grupperna var konstanta över behandlingsperioden. Samtliga temagrupper ökade i 

nyttovikt mellan behandlingsstart till 6 månader. Mellan 6 månader och 2 år fortsatte både stress- 

och smärtgruppen att öka ytterligare med 0,0183 respektive 0,0047, medan viktgruppen avtog med 

0,0016 enheter (se figur 12 och tabell 3). Liksom för värdena på SF-36 uppvisar patientgruppen 

lägre värden i nyttovikter jämfört med en ålderskorrigerad normalpopulation [33]. 

 

 

Figur 12. Resultat nyttovikter vid olika tidpunkter uppdelat på temagrupp. 

 
Tabell 3. Resultat nyttovikter. 

  Behandlingsstart SD 6 månader SD 2år SD Total ökning Total ökning % 

Nyttovikt 
       

Totalt 0,6126 0,111 0,6677 0,128 0,6723 0,135 0,0598 9,80% 

         
Vikt 0,6552 0,122 0,7041 0,122 0,7025 0,128 0,0473 7,20% 

Stress 0,6002 0,086 0,6624 0,127 0,6807 0,128 0,0805 13,40% 

smärta 0,5559 0,100 0,6186 0,126 0,6233 0,141 0,0674 12,10% 
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Vid inkluderande av endast de deltagare som har både ett start- och slutvärde från behandlingsstart 

till 6 månader ger detta en ökning i nyttovikt på 0,0570 (SD ± 0,1069) över tidsperioden. Med 

samma inkluderingskriterium ses en ökning på 0,0074 (SD ± 0,1061) från 6 månader till 2 år. 

Detta ger en total vinst av interventionen med i genomsnitt 0,1053 QALY per patient (se tabell 4). 

Kostnadseffektanalys  

Ökningen på den fysiska komponenten ger en ICER på 17 985 kronor per ökat indexvärde på SF-

36-skalan. För den mentala komponenten blev ICER lägre, en kostnad på 11 762 kronor per ökat 

indexvärde. Stressgruppens stora hälsoeffekt på den mentala komponenten avspeglas här i dess 

lägre kostnad, däremot har samma grupp en av de högre kostnaderna för hälsoeffekten på den 

fysiska komponenten. Även viktgruppen har en av de högre kostnaderna på den mentala 

komponenten (se tabell 5). För att kunna säga huruvida dessa resultat är kostnadseffektiva eller ej 

behöver vi veta betalningsviljan för effekten alternativt jämföra mot en annan behandling, vilket vi 

inte kan i detta fall.  

 

Tabell 4. ICER beräknat på hälsoeffekten efter 2 år av SF-36 huvudkomponenter. 

  ICER   ICER 

Fysisk komponent Mental komponent 

Totalt 17 985 kr 
 

11 762 kr 

    Vikt 16 342 kr 
 

21 446 kr 

Stress 21 446 kr 
 

5 974 kr 

Smärta 15 486 kr 
 

17 658 kr 

    
Kostnadsnyttoanalys 

Behandlingen leder i snitt till en vinst med 0,1053 QALY per patient. Detta är uträknat på de 

patienter som har både start- och stoppvärden för antingen den ena eller båda tidsintervallerna. 

Detta ger en kostnad på ungefär 645 000 kronor per vunnen QALY. Jämfört med Socialstyrelsens 

riktlinjer innebär detta en hög kostnad per QALY, gränsen nedåt till medelhög kostnad ligger vid 

500 000 kronor och uppåt till mycket hög kostnad vid 1 miljon kronor.  
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Tabell 5. Förändring i nyttovikt och QALY samt kostnad per vunnen QALY. 

  6 månader SD 2 år SD QALY Kostnad/ökad QALY 

Förändring i nyttovikt 
  

Total förändring QALY 
 

 
(n = 274) 

 
(n = 255) 

   
Totalt 0,0570 0,107 0,0074 0,106 0,1053 645 567 kr 

       Vikt 0,0506 0,113 0,0015 0,117 0,0896 758 379 kr 

Stress 0,0680 0,112 0,0227 0,093 0,1359 500 178 kr 

Smärta 0,0619 0,091 0,0040 0,102 0,1114 610 219 kr 

 

Den huvudgrupp som ökade mest i QALY var stressgruppen, vars kostnad per ökad QALY blev 

500 178 kronor. Detta innebär kostnadsnyttan för denna grupp är högre jämfört med de andra 

grupperna och jämfört mot Socialstyrelsens riktlinjer är kostnaden för denna behandling är precis 

över gränsen till hög. Viktgruppen ökade minst i QALY och får således den lägsta kostnadsnyttan, 

en kostnad på 758 379 kronor per vunnen QALY.  

Känslighetsanalys 

I den första känslighetsanalysen har vi ökat kostnaden för behandlingen med 10 %. Detta ger då en 

ICER för den fysiska komponenten på 19 783 kronor och 12 938 kronor för den mentala 

komponenten, samt en kostnad per vunnen QALY på 710 123 kronor. I den andra 

känslighetsanalysen gjorde vi tvärtom och sänkte behandlingskostnaden med 10%. Då blev ICER 

för den fysiska komponenten 16 186 kronor och för den mentala komponenten 10 586 kronor, 

samt gav en kostnad per vunnen QALY på 581 010 kronor (se tabell 6 samt appendix). Båda 

beräkningarna är gjorda på medelvärdet för samtliga behandlingsdeltagare. I den tredje 

känslighetsanalysen har vi ökat respektive minskat QALY med 10 % och därefter beräknat 

kostnaden per QALY. Då ser man att skillnaderna i kostnadsnytta inte förändras i särskilt stor grad 

och resultaten kan tolkas på samma sätt som tidigare. En skillnad var dock att om man sänker 

kostnaden med 10 % eller ökar vinsten av QALYs med 10 % sjunker stressgruppens resultat till 

medelhög kostnad.  

 

Tabell 6. Kostnad per vunnen QALY vid +/- 10% i kostnad och QALY. 

  Δ QALY Kostnad/ökad QALY + 10 % kostnad - 10 % kostnad + 10 % QALY - 10 % QALY 

Totalt 0,1053 645 567 kr 710 123 kr 581 010 kr 591 178 kr 722 551 kr 

       vikt 0,0896 758 379 kr 834 217 kr 682 541 kr 694 486 kr 848 816 kr 

stress 0,1359 500 178 kr 550 196 kr 450 161 kr 458 039 kr 559 825 kr 

smärta 0,1114 610 219 kr 671 241 kr 549 197 kr 558 808 kr 682 988 kr 
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I den fjärde känslighetsanalysen har vi breddat tidsperspektivet för den uppnådda hälsoeffekten. 

Ingen signifikant skillnad i hälsorelaterad livskvalitet sågs i analyserna mellan 6 månader och 2 år. 

Antar man att den uppnådda hälsoeffekten vid 2 år håller i sig över tid sjunker kostnaden per 

QALY ganska dramatiskt. Efter ytterligare ett år, dvs. 3 år efter behandlingsstart, sjunker 

kostnaden per QALY till i snitt 400 566 kronor och hamnar då i kategorin medelhög kostnad 

enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Detta sker totalt och för samtliga temagrupper (se figur 13). 

 

 

Figur 13. Förändring i kostnad per QALY i en hypotetisk tidshorisont. 
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Diskussion 

Studien visar att livsstilsskolan på Österåsens Hälsohem ger en signifikant ökad hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienterna och därmed en förbättrad hälsa. En ökning ses på samtliga delskalor på 

SF-36, vinsten av behandlingen är således både fysisk och mental. Analyserna indikerar att 

behandlingen sannolikt är kostnadseffektiv då kostnaden per QALY är hög enlig Socialstyrelsens 

riktlinjer [31], men därmed inte sagt att den är för hög, trots ett väldigt konservativt tidsperspektiv 

då det antas att all hälsovinst upphör efter 2 år. Antar man att hälsoeffekten exempelvis skulle 

hålla i sig ytterligare minst ett år sänks kostnaden per QALY snabbt till medelhög. Sammantaget 

talar detta för att behandlingen med stor sannolikhet kan ses som kostnadseffektiv. Med tanke på 

att ohälsosamma levnadsvanor är riskfaktorer till flertalet sjukdomar och att dessa är ökande 

samhällsproblem är det av intresse för hälso- och sjukvården att kunna påverka dessa. 

Metoddiskussion 

En av arbetets svagheter är avsaknaden av en kontrollgrupp. I studien har de ekonomiska 

analyserna gjorts mot alternativet "ingen behandling" med antagandet att utan behandling 

kvarstannar patienterna över tid på samma hälsonivå som de hade vid behandlingsstart. Kanske 

skulle patienterna ha förbättrats spontant över tid även utan given livsstilsbehandling. Det som 

talar mot spontanförbättring är att Österåsen behandlar övervägande multisjuka patienter med 

stora vårdbehov och ofta en komplex problematik. I de allra flesta fall rör det sig om kroniska 

åkommor med sannolikt små fluktuationer [35]. Det kan såklart även tänkas att hälsonivån hos 

patienterna utan given livsstilsbehandling hade försämrats över tiden. Det relativt stora 

patientunderlaget är en styrka i arbetet och dess analyser. Dock var det ca 45 % av patienterna som 

vi inte har data på och vi vet inte varför dessa patienter inte svarade på någon eller tillräckligt 

många enkäter. Kanske finns det en orsak till detta, att en viss typ av patient valt att inte fylla i 

enkäterna. 

 

I de ekonomiska analyserna har endast de kortsiktiga direkta hälso- och sjukvårdskostnaderna 

tagits med i beräkningen, det optimala vore givetvis att beräkna kostnaderna i ett 

samhällsperspektiv. För att genomgå behandlingen behöver en del av patienterna förebyggande 

sjukpenning under internatvistelsen, vilket är ytterligare en kostnad för behandlingen. Det är 

möjligt att behandlingen leder till en minskad framtida sjukskrivningsfrekvens, och därmed ökad 

produktivitet, och således en minskad kostnad för behandlingen sett ur ett samhällsperspektiv. 

Somliga av patienterna som deltar i behandlingen är kanske redan sjukskrivna på hel- eller deltid 

pga. sitt hälsotillstånd vilket kan tänkas minska kostnaderna stort om behandlingen leder till att en 
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ökad arbetsnivå. Stress- och smärtpatienter är två patientkategorier som står för en stor del av 

sjukskrivningarna i landet. Även användandet och kostnaderna för medicinering före och efter 

behandlingen skulle kunnat ingå i analysen. Med resultaten i handen skulle det givetvis även varit 

intressant att studerat hälsoeffekten i ett längre tidsperspektiv. Långsiktiga hälso- och 

sjukvårdskostnader är inte heller medtagna i beräkningarna. Det är rimligt att tänka sig att när 

patienternas hälsotillstånd förbättras kommer även risken för vissa följdsjukdomar minska. Dessa 

är som diskuterats tidigare kostsamma vilket gör att man även kan förvänta sig långsiktiga 

kostnadsbesparingar av behandlingen.    

Resultatdiskussion 

Hälsoeffekt 

Analyserna visar att livsstilsbehandling på Österåsens Hälsohem leder till en signifikant 

förbättring när det gäller hälsorelaterad livskvalitet mätt med enkäten SF-36. Eftersom resultat 

från tidigare studier av SF-36 visat på en tydlig korrelation mellan självupplevd hälsa mätt med 

SF-36 och "verklig hälsa", är det rimligt att anta att patienterna som deltar i livsstilsbehandlingen 

ökar sin hälsa. Mellan 6 månader och 2 år ses ingen signifikant skillnad i medelvärden vilket 

innebär att den hälsoeffekt som nås vid 6 månader sannolikt håller i sig till 2 år, och möjligen 

betydligt längre än så. Resultaten på SF-36 ligger på en avsevärt lägre nivå jämfört med 

normalpopulation vilket kan förklaras av att studiepopulationen utgörs av sjuka individer, som ofta 

har mer eller mindre kroniska tillstånd av ohälsa. Studien bekräftar tidigare fynd [8, 19, 20] om att 

patienter med fetma har en lägre hälsorelaterad livskvalitet. Att även smärtpatienter har lägre 

livskvalitet mätt med SF-36 [18] styrks i denna studie.  

Hälsoekonomiska analyser 

Resultaten visar att livsstilsbehandling på Österåsens Hälsohem med stor sannolikhet är 

kostnadseffektiv. Kostnaden per vunnen QALY ligger i nivå med vad många studier uppskattat att 

betalningsviljan ligger omkring i Sverige. Man kan hävda att resultatet befinner sig nära 

gränslandet för vad som generellt anses kostnadseffektivt i svensk vård, men antar man att 

hälsoeffekten sitter i ytterligare ett tag så sjunker kostnaden snabbt. I analyserna ses ingen 

signifikant skillnad mellan 6 månader och 2 år, om detta beror på att studiepopulationen är för 

liten eller någon annan faktor går inte att svara på. Det är dock ett rimligt antagande att detta 

innebär att effekten som nås vid 6 månader håller i sig till 2 år. Fortsätter hälsoeffekten av 

behandlingen ligga stabilt sjunker kostnaden för uppnådd hälsoeffekt och per QALY fort. Redan 

efter ytterligare ett år hamnar snittet på för samtliga deltagare på ca 400 000 kr per QALY och 

samtliga grupper ligger på en medelhög kostnad per QALY enligt Socialstyrelsens riktlinjer, vilket 
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kan tolkas som kostnadseffektivt. Även om den vunna hälsoeffekten skulle avta något med tiden 

är det ändå troligt att den totala vinsten av QALY över åren skulle ge en sänkt kostnad per QALY 

och därmed anses kostnadseffektiv.  Med tanke på att andra sjukdomskostnader inte tagits med i 

beräkningarna, och att dessa sjukdomar kostar samhället mycket pengar, är det rimligt att anta att 

det finns besparingar i andra delar av vården att göra om patienterna mår bättre. 

 

De känslighetsanalyser som gjorts i studien där kostnaden liksom hälsoeffekten ökats med ± 10 % 

ger inga stora skillnader i tolkningen av resultaten. Kostnaden för stressgruppen förändrades till 

medelhög enligt Socialstyrelsens riktlinjer vid en sänkning av kostnaderna med 10 % och vid en 

höjning av hälsoeffekten med 10 %. Å andra sidan ligger stressgruppens kostnad per QALY redan 

precis vid gränsen till medelhög redan vid analys av grundresultatet. Kostnadseffektanalysen där 

kostnad per vunnet indexvärde på SF-36 säger inte mycket i sig då vi inte vet betalningsviljan för 

denna hälsoeffekt. Denna kan dock vara av värde vid framtida jämförelser mot andra studier på 

någon annan klinik eller vid framtida utvärderingar av Österåsens Hälsohem. Samma resonemang 

kan tillämpas för känslighetsanalyserna utav kostnadseffektanalysen där kostnaderna och 

hälsoeffekten varierats med ± 10 %. 

Temagrupperna 

Stressgruppen var den huvudgrupp som ökade sin självupplevda hälsa mest och som därmed i de 

ekonomiska analyserna fick de lägsta kostnaderna per ökad hälsoeffekt och per QALY. 

Kostnadsnyttan är således högst för stressgruppen, därefter smärtgruppen och viktgruppen.   

Behandling för denna grupp kan sägas vara kostnadseffektiv redan i det konservativa 

tidsperspektivet på 2 år. Effekten hos denna grupp består främst av en markant ökning på de 

mentala delskalorna, och därmed den mentala komponenten. På den mentala komponenten ökade 

denna grupp sina värden markant liksom på de enskilda mentala delskalorna på jämfört mot övriga 

temagrupper. Stressgruppen var dessutom den enda grupp som hade en signifikant ökning från 6 

månader till 2 år, vilket var resultatet på den mentala komponenten. På de fysiska delskalorna 

uppvisar inte stressgruppen samma skillnader mot de övriga huvudgrupperna, dock har de en 

dubbelt så stor ökning på delskalan generell hälsa jämfört mot vikt- och smärtgruppen. Här kan 

man tänka att det mentala tillståndet är en stor del av en individs värdering av sitt generella 

hälsotillstånd. En rimlig tolkning av stresspatienternas resultat är att det är en effekt av 

behandlingen som fokuserar på de mentala funktionerna. och är den effektiv ger den således störst 

utslag på dessa delskalor. En fundering är om behandlingen på Österåsens Hälsohem framför allt 

är gynnsam för patienter med stressproblematik eller om metodiken för att värdera hälsa i denna 
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studie passar särskilt bra för denna grupp. En annan tanke är om denna grupp snabbare kan 

förbättras än övriga temagrupper då deras problematik kanske mer sällan är kronisk och är lättare 

att mildra på kort tid. 

 

Av temagrupperna var det smärtgruppen som ökade mest på den fysiska komponenten, något som 

kan tänkas avspegla behandlingens fokus för denna grupp. Denna grupp förbättrades jämförelsevis 

störst på delskalan smärta mot de andra temagruppernas resultat. Minst förändring i hälsorelaterad 

livskvalitet sågs hos viktgruppen, därmed inte sagt att den gruppen inte skulle gynnas av 

behandlingen. En stor del av nyttan med behandlingen kan uppstå på längre sikt, och det är kanske 

särskilt viktigt i viktgruppen, med tanke på de många fetma-relaterade följdsjukdomar. En tanke är 

att det skulle finnas bättre sätt att mäta hälsoeffekter hos denna grupp då man jämfört övriga 

huvudgrupper har relativt enkla objektiva mått att tillgå. Exempel på sådana är BMI, blodtryck, 

HbA1c, blodfetter samt medicinering med hypertonimediciner, statiner och insulin. 

Framtida forskning  

I framtiden skulle det vara intressant att jämföra patientutfallet med en kontrollgrupp. Ur en 

ekonomisk synvinkel vore det intressant att studera kostnaderna ur ett bredare samhällsperspektiv. 

Ett exempel på vad som kan inkluderas i detta är frekvens av sjukskrivning före, under och efter 

behandlingen. En faktor som även speglar patienternas hälsa före och efter behandling. Stress- och 

smärtgruppen är temagrupper som skulle kunna vara extra intressant att studerat i detta avseende 

då stressreaktioner och smärttillstånd utgör en stor del av alla sjukskrivningar. En annan faktor 

som också kan ge en uppfattning om hälsoeffekt och kostnader för vårdsektorn är förekomst av 

medicinering före och efter livsstilsbehandling, ex. smärtstillande hos smärtpatienterna. Frekvens 

av vårdkontakter är ett annat mått som utöver information om behandlingens effekt även ger 

information om eventuell minskade framtida kostnader för hälso- och sjukvården.  

 

Som tidigare beskrivet skulle det vara intressant att titta på mera objektiva parametrar hos 

viktgruppen. Även diabetesgruppen skulle kunna följas upp separat med mätning av HbA1c, 

medicinering och frekvens av diabetesrelaterade komplikationer. Det vore även intressant att 

jämföra vikt- och diabetespatienterna mot patienter vid Sorselegården för att utvärdera om 

verksamheterna har olika styrkor och för att optimera behandlingen på båda behandlingscentren. 

För smärtpatienterna skulle det givetvis vara intressant att undersöka graden av smärta även med 

andra mått än SF-36 samt titta på användandet av smärtlindrande läkemedel och förekomst av 

psykiatrisk samsjuklighet före och efter behandling. Med tanke på resultatet vore det givetvis 

intressant att studera hälsoeffekten i ett längre tidsperspektiv, dels för att se om den är någorlunda 
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stabil över tid men även för att se hur mycket kostnader per QALY kan sjunka.  Det kan också 

vara intressant att i detalj studera effekterna på olika patientgrupper. Precis som för alla 

behandlingar är det viktigt att se till att ett behandlingshem som Österåsens använts på bästa sätt, 

dvs. att den patientmix som får tillgång till behandlingen är den optimala. 
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Appendix  

1. SF-36 

Tabell 7. Resultat samtliga delskalor SF-36. 

  Behandlingsstart SD 6 månader SD 2år SD Total ökning Total ökning % 

Fysisk funktion 
       

 
(n = 292) 

 
(n = 287) 

 
(n = 292) 

   Totalt 62,8 23,79 71,5 23,5 69,7 25,6 6,9 11,10% 

         Vikt 61,5 21,65 72,5 20,1 70,5 23,4 9,1 14,70% 

Stress 76,1 19,2 82,9 18,5 81,4 20 5,3 7,00% 

Smärta 45,9 20,9 55,3 24,1 54,4 26,4 8,5 18,60% 

Fysisk rollfunktion 
       

 
(n = 291) 

 
(n = 287) 

 
(n = 288) 

   Totalt 36,5 39,6 54,5 42,2 53,8 44,2 17,3 47,40% 

         Vikt 44,3 40,4 63,2 40,9 61,0 42,6 16,7 37,80% 

Stress 39,2 40,9 60,0 41,7 61,5 43,6 22,3 56,80% 

Smärta 19,7 30,5 33,6 37,6 30,7 40,1 11 56,00% 

Smärta 
        

 
(n = 292) 

 
(n = 286) 

 
(n = 289) 

   Totalt 46,0 26,1 53,2 27,2 55,3 27,8 9,3 20,20% 

         Vikt 52,6 25,8 57,7 26,8 58,5 24,7 5,9 11,20% 

Stress 51,8 22,9 60,2 26,3 63,9 29,2 12,2 23,50% 

Smärta 24,4 16,5 35,3 19,7 37,8 23,4 13,4 54,70% 

Allmän hälsa 
       

 
(n = 292) 

 
(n = 287) 

 
(n = 289) 

   Totalt 43,8 18,5 54,8 22,3 55,0 23,8 11,2 25,60% 

         Vikt 48,7 19,3 60,1 21,1 58,1 23,4 9,4 19,30% 

Stress 42,4 17,3 55,6 21,9 59,4 22,4 17 40,10% 

Smärta 37,3 15,5 44,9 21,7 44,6 24,3 7,3 19,70% 

Vitalitet 
        

 
(n = 292) 

 
(n = 287) 

 
(n = 289) 

   Totalt 34,4 23,4 46,6 25,6 46,5 26,1 12 35,00% 

         Vikt 44,6 24,5 55,5 22,4 52,9 25,6 8,3 18,70% 

Stress 28,3 20,7 42,2 27,1 46,0 25,7 17,7 62,60% 

Smärta 25,1 17,9 37,8 24,6 37,5 25,4 12,4 49,60% 

Social funktion 
       

 
(n = 292) 

 
(n = 287) 

 
(n = 290) 

   Totalt 56,8 28,9 68,1 27,5 68,1 29,6 11,4 20,10% 

         Vikt 69,9 27,4 79,2 23,7 78,8 25,0 8,9 12,70% 

Stress 46,1 24,1 60,8 23,7 65,6 28,7 19,5 42,20% 

Smärta 48,9 29,2 59 25,5 55,6 31,8 6,7 13,80% 
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Emotionell rollfunktion 
       

 
(n = 291) 

 
(n = 286) 

 
(n = 289) 

   Totalt 47,0 44,0 61,7 42,9 63,8 43,4 16,8 35,80% 

         vikt 61,9 42,8 72,1 39,1 72,4 39,0 10,5 17,00% 

stress 28,9 38,2 54,9 43,5 60,9 43,9 32 110,60% 

smärta 50,0 44,6 55,7 44,9 58,6 46,8 8,6 17,20% 

Psykiskt välbefinnande 
       

 
(n = 292) 

 
(n = 287) 

 
(n = 289) 

   Totalt 59,6 23,0 67,2 22,8 68,6 23,0 9 15,10% 

         vikt 69,3 21,8 75,0 19,6 74,1 22,4 4,8 6,90% 

stress 48,0 19,0 58,9 24,4 65,3 22,2 17,3 36,10% 

smärta 59,8 22,7 66,8 21,7 65,9 22,9 6,1 10,10% 

 

Skillnaderna i medelvärden från behandlingsstart till 6 månader samt från behandlingsstart till 2 år 

är signifikanta med p < 0,001 (analyserat på samtliga patienter). 

 

 
Tabell 8. Resultat fysisk och mental komponent SF-36. 

  Behandlingsstart SD 6 månader SD 2år SD Total ökning Total ökning % 

Fysisk komponent 
       

 
(n = 291) 

 
(n = 285) 

 
(n = 281) 

   
Totalt 37 10,9 41,3 11,8 40,8 12,4 3,8 10,20% 

         vikt 36,9 9,6 42,1 10,6 41,1 11,3 4,2 11,30% 

stress 43,1 9,2 46,8 10,1 46,3 11,4 3,2 7,30% 

smärta 27,9 8,1 32,6 10,7 32,3 10,5 4,4 15,70% 

Mental komponent 
       

 
(n = 291) 

 
(n = 285) 

 
(n = 281) 

   
Totalt 37,1 15,2 41,9 14,9 42,9 14 5,8 15,60% 

         vikt 44,1 13,8 47,2 12,6 47,3 13 3,2 7,20% 

stress 27,5 12,8 35,4 15,7 38,9 13,6 11,4 41,40% 

smärta 39 13,6 42,3 13,8 42,9 13,6 3,8 9,90% 

 

Skillnaderna i medelvärden från behandlingsstart till 6 månader samt från behandlingsstart till 2 år 

är signifikanta med p < 0,001 (analyserat på samtliga patienter). 
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2. Känslighetsanalyser 

 
Tabell 9. Känslighetsanalys fysisk och mental komponent. 

  ICER + 10 % kostnad - 10 % kostnad + 10 % indexvärde - 10 % indexvärde 

Fysisk komponent 
    Totalt 17 985 kr 19 783 kr 16 186 kr 16 350 kr 16 350 kr 

      Vikt 16 342 kr 17 976 kr 14 708 kr 14 856 kr 14 856 kr 

Stress 21 446 kr 23 590 kr 19 301 kr 19 496 kr 19 496 kr 

Smärta 15 486 kr 17 034 kr 13 937 kr 14 078 kr 14 078 kr 

      Mental komponent 
    Totalt 11 762 kr 12 938 kr 10 586 kr 10 693 kr 13 069 kr 

      Vikt 21 446 kr 23 590 kr 19 301 kr 19 496 kr 23 829 kr 

Stress 5 974 kr 6 571 kr 5 377 kr 5 431 kr 6 638 kr 

Smärta 17 658 kr 19 424 kr 15 892 kr 16 053 kr 19 620 kr 

 

 

 
Tabell 10. Kostnad per vunnen QALY i en hypotetisk tidshorisont. 

  2 år 3 år 4 år 5 år 

Totalt 645 567 kr 400 566 kr 290 367 kr 227 720 kr 

     Vikt 758 379 kr 479 725 kr 350 821 kr 276 519 kr 

stress 500 178 kr 300 109 kr 214 364 kr 166 728 kr 

smärta 610 219 kr 383 267 kr 279 366 kr 219 784 kr 

 

 

 

 


