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 Introduktion  
Vid smärtenheten, Kungälvs sjukhus har sedan 2008 behandlingsutbudet 
utvecklats för patienter med långvarig smärta. Utvecklingsarbetet har 
utgått ifrån bl.a. ”Acceptance and Committment Therapy”(Hayes, et, al., 
2006; Twohig, 2006) där patienter via träning och utbildning utvecklat sin 
kroppskännedom och fokuserat på en återgång till ett så normalt liv som 
möjligt. För behandlingen, som idag innebär en intensiv arbetsinriktad 
rehabilitering för patienter med kronisk smärta, krävs att patienterna har 
förhållandevis goda copingstrategier. De patienter som väljs ut efter 
noggrann selektion genomgår ett upp till 12 veckor långt program där 
enskild och terapi i grupp vävs ihop med basala kroppskännedomsövningar.  
 
Metod  
Kostnadsinformation inhämtades genom en enkät som hade sitt ursprung i 
Client Service Receipt Inventory (CSRI: Beecham & Knapp, 1992; 2001). För 
beräkning av kostnader för tjänster så användes huvudsakligen priser från 
Västra Götalandregionen och Kungälvs sjukhus. Kostnad för interventionen 
skattades generöst  till 100 000 kr för att även täcka kostnader för de som 
testas för deltagande men som ej kvalificerat sig och även inbegripa fasta 
kostnader på lång sikt. Gällande stöd och hjälp från anhöriga har kostnaden 
beräknats med antagandet att 35 procent av bruttolönen motsvarar värdet 
av förlorad fritid (Johannesson & Fagerberg, 1992). För en skattning av den 
hälsorelaterade livskvaliteten användes SF-36 (Sullivan, Karlsson & Taft, 
2002) vilket möjliggjorde en beräkning av vunna kvalitetsjusterade 
levnadsår genom den algoritm som utvecklats vid University of Sheffield 
(Kharroubi et. al., 2007). Vid framskrivningen av den vunna hälsorelaterade 
livskvaliteten och framtida kostnader så tillämpas genomgående en 
diskonteringsränta om 3 procent. 
 
Resultat 
Deltagarna i studien bestod initialt av 37 personer som besvarade den 
första enkäten. Den yngsta deltagaren var vid detta tillfälle 24 år och den 
äldsta 57 år. Vid uppföljningen sex månader efter att interventionen ägt 
rum återstod 24 deltagare vilka kom att bli de deltagare som inkluderades i 
studien. Medelåldern för de slutgiltiga deltagarna var 43 år (32-55 år) och 
med en medianålder på 44 år. Av studiens 24 deltagare var 21 kvinnor och 
3 var män.  

  
Före 

interventionen 

6 mån 
uppföljning 

Differens 

Slutenvård och akut 1 541 kr 1 727 kr 186 kr 
Öppenvård 29 168 kr 20 778 kr -8 391 kr 
Undersökningar 5 012 kr 4 649 kr -363 kr 
Läkemedel 2 486 kr 2 707 kr 221 kr 
Summa HoS 38 207 kr 29 860 kr -8 347 kr 

Komplementära 
behandlingar 

972 kr 846 kr -126 kr 

Kosttillskott 492 kr 847 kr 355 kr 
Informell vård 16 778 kr 13 581 kr -3 197 kr 
Produktivitetsbortfall 179 090 kr 144 427 kr -34 663 kr 

Totalt 235 539 kr 189 561 kr -45 977 kr 
Bidrag och ersättningar 2 774 kr 2 041 kr -733 kr 

Kostnader 
I Tabell 1 redovisas samtliga kostnader sammantaget. Totalt minskar 
kostnaderna för en sexmånadersperiod med 46 tusen kronor. Huvuddelen 
utgörs av minskade kostnader för produktivitetsbortfall som svarar för hela 
75 procent av kostnadsreduktionen. Resterande utgörs till stora delar av 
minskade kostnader för öppenvård som svarar för drygt 18 procent av den 
totala kostnadsminskningen. Denna reduktion kan härröras till färre besök 
hos sjukgymnast. I övrigt är det minskat stöd från närstående som svarar för 
7 procent av kostnadsreduktionen.  
  
Hälsorelaterad livskvalitet  
I samtliga dimensioner kan påvisas en förändring mot en bättre hälsa och 
livskvalitet, där de största förändringarna avser dimensionerna 
rollbegränsningar samt fysiskt funktion (Tabell 2). Den minsta förändringen 
skedde i dimensionen psykisk hälsa (0,15).  Det aggregerade indexet för 
hälsorelaterad livskvalitet (0-1) ökade med 0,069. 

 SF-36 Före 

interventionen 

6 mån 

uppföljning 
Differens 

Fysisk funktion 4,05 3,35 0,70 

Rollbegränsningar 3,25 2,35 0,90 

Social funktion 3,35 2,75 0,60 

Smärta 4,85 4,30 0,55 

Psykisk hälsa 2,40 2,25 0,15 

Vitalitet/energi 4,20 3,85 0,35 

SF-6D (QoL) 0,548 0,617 0,069 

Tabell 2. Genomsnittliga värden för hälsorelaterad livskvalitet, N=20 

Kostnadseffektivitet 
Det föreligger dock vissa osäkerheter som behöver hanteras där den 
främsta är behandlingsresultatets varaktighet. Sex månader efter att 
interventionen avslutades uppmättes en vinst om 0,0345 QALY. Det är ett 
högst rimligt antagande att behandlingens resultat, såväl vad det avser 
hälsorelaterad livskvalitet som kostnader kvarstod under en längre tid men 
utan längre uppföljningsdata är detta en osäkerhet. För att hantera denna 
osäkerhet redovisas resultaten av kostnadseffektivitetsanalysen över tid 
från 6 månader till 5 år. Det förstnämnda, 6 månader får dock anses vara 
mycket konservativt (Tabell 3).  

  6 mån 1 år 2 år  3 år 

QALY-vinst 0,0342 0,0680 0,1340 0,1981 

Intervention 100 tkr  100 tkr  100 tkr  100 tkr  

Övr. dir. kostnader -11 tkr -22 tkr -44 tkr -65 tkr 

Kostnad/QALY 1 2 592 tkr 1 142 tkr 418 tkr 177 tkr 

Indirekta kostnader -34 tkr -68 tkr -135 tkr -199 tkr 

Totalt 54 tkr 9 tkr -79 tkr -164 tkr 

Kostnad/QALY 2 1 587 tkr 138 tkr Dom. Dom. 

Två-årsuppföljning 
För åtta patienter så fanns det kostnadsdata från uppföljningen två år efter 
interventionen. För dessa patienter minskade kostnaderna för hälso- och 
sjukvård i genomsnitt från 58 till 38 tusen kronor under de 6 första 
månaderna och efter två år var motsvarande kostnad 32 tusen kronor. Deras 
produktivitet som i genomsnitt hade ökat med 14 tusen kronor per individ 
under de 6 första månaderna fortsatte att öka med ytterligare 18 tusen 
kronor för en 6-månadersperiod vid 2-årsuppföljningen. Denna två-
årsuppföljning gav visst stöd för att effekten av interventionen kan bibehållas 
under en 2-årsperiod.  
 
Slutsats 
Även om studien är behäftad med vissa brister såsom bortfall i andelen 
patienter som följdes upp och i synnerhet vad det avser hälsorelaterad 
livskvalitet så ger den visst stöd för att den intensiva multiomodala 
rehabiliteringen som utvecklats vid Kungälvs Sjukhus är kostnadseffektiv.     

Tabell 3. Kostnadseffektivitet i olika tidshorisonter 
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Tabell 1. Samtliga kostnader per individ över 6 månader, N=24 
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Figur 1. Förändring per patient, n=20 


