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SAMMANFATTNING
Det finns få svenska studier om vårdkostnader för barn med astma eller
diabetes och det finns få publikationer som beskriver hur man gör för att
kunna använda journaldata till epidemiologiska studier. Denna rapport
kan bidra till att bringa klarhet inom båda dessa områden.
Av de kroniska sjukdomar som kan drabba barn beskrivs i denna rapport
tidigare forskning om kostnader för astma och diabetes typ 1. Nästan alla
barn med diabetes i Östergötland kunde hittas i sjukvårdens register för
läkarbesök i öppen sjukhusvård medan för barn med astma blev
täckningsgraden under 50 % trots att sökningen i dessa journaler
omfattade 7 år.
Barnen med kroniska sjukdomar enligt den definition som används här
och som kunde hittas med dessa register utgjorde 5 % av befolkningen 217 år 2012, men deras kostnader för läkarbesök på sjukhus och läkemedel
motsvarade 22 % av de totala kostnaderna för åldersgruppen. När
kostnaderna för sluten sjukhusvård adderas så kvarstår proportionen för
de drabbade barnen till 23 % av de totala kostnaderna.
Den genomsnittliga vårdkostnaden för de med blodsjukdomar eller
diabetes under ett år var ungefär 12 gånger högre jämfört med den grupp
som inte hade något kroniskt problem registrerat. Patientgrupper med
andra typer av kroniska problem hade en lägre kostnad. Totalt sett var
den genomsnittliga vårdkostnaden för barn med kroniska problem
ungefär 6 gånger högre jämfört med de i populationen utan problem.
Uppräknat till riksnivå blev merkostnaden en miljard kronor för vård av
patienter 2-17 år med en kronisk sjukdom.
Inom hälsoekonomiska utvärderingar delas kostnader ofta upp i olika
poster, såsom kostnader för patientbesök, kostnader för slutenvård och
läkemedel, samt även kostnader för produktionsbortfall för sjukdom och
förtida död. Att sammanställa alla dessa olika typer av kostnader ned på
individnivå fordrar ofta ganska avancerad datahantering.
Sjukvårdens journaldata är tillfällesorienterad, besök och vårdtillfällen
registreras som enskilda poster medan man inom epidemiologi är
intresserad av individer och hur dessa individer är representativa för
befolkningen. Ett moment som beskrivs i denna rapport är hur rådata
transponeras till individdata och därefter matchas ihop till att bygga
individernas egna sammanhållna ”journaler” och anamnes.

1

2

ABSTRACT
There are few studies about the Swedish health care costs for children
with asthma or diabetes, and there are few publications that describes
how to transform data from medical records into epidemiology. This
report can help to bring some clarity in both these areas.
Young patients with asthma and diabetes type 1 contribute to the
example about health care costs. These two diseases are quite different in
character, and this difference mirror how well medical records can be
suitable for epidemiology. In principle, all children in the group with
diabetes in the county of Östergötland could be found in the medical
records of visits to a physician during a year, while for the children with
asthma less than 50% was found, even when the records covered 7 years.
Children with chronic diseases, according to the definition used here,
that could be found in these medical records constituted 5% of the
population 2-17 years in 2012. However, their costs for doctor visits at
hospitals together with the actual costs for drugs represented 22% of the
health care costs. When the costs of inpatient hospital services were
added, the proportion remain, and those affected children accounted for
23% of the total annual health care costs.
The average annual cost of care for those with blood diseases or diabetes
was about 12 times higher compared to those who had no chronic
problems registered. Patient groups with other types of chronic problems
had a lower cost, and overall, the average cost of care for children with
chronic problems was about 6 times higher than the residents without
these problems.
In health economics several different costs is usually calculated, such as;
patient visits, costs for inpatient care and pharmaceuticals, as well as
costs for loss of productivity and eventually also costs for premature
death. Putting together all these different types of costs down to the
individual level often requires fairly advanced data management. In this
report it is described how raw data is transposed from single medical
records into individual journal data, and then merged together to build
the individual's own cohesive "record" and history.
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1. INTRODUKTION
1.1
1.1.1

Kroniska sjukdomar bland barn
Olika kroniska problem och sjukdomar som kan drabba barn

Barn kan drabbas av ett flertal olika kroniska problem och sjukdomar.
Sjukdomarnas karaktär kan yttra sig som reumatism, astma, diabetes,
cancer, psoriasis, autism, förståndshandikapp, ADHD och andra tillstånd.
Till grund för definitionen av kronisk sjukdom bland barn i denna
rapport används en lista på diagnoser som sammanställts av WHO.
Listan definierar egentligen barn som är extra känsliga ifall de drabbas
av en infektion och ger därmed inte en fullständig förteckning över
kroniska problem och sjukdomar som kan drabba barn. Några
huvudgrupper i denna lista avser dock; hematologiska sjukdomar,
respiratoriska sjukdomar, diabetes, kongenitala, neurologiska eller
kardiovaskulära sjukdomar.
Reumatiska sjukdomar som Juvenil idiopatisk artrit (M08) och psoriasis
med juvenil artrit (L40) ingår inte i denna klassificering av WHO, inte
heller Laktosintolerans (E73, E74) eller Celiaki (K90) eller andra
kroniska mag-tarmproblem som Crohns sjukdom eller Ulcerös kolit
(K50, K51). Cancerdiagnoser ingår inte som egen grupp i WHO:s lista
men cirka 300 barn i åldern 1-14 år drabbas årligen av cancer i Sverige
och för de som överlever behandlingen blir majoriteten aldrig riktigt
friska vilket kan likställas med en kronisk sjukdom.
Juvenil idiopatisk artrit (JIA) anses drabba cirka 200-250 barn per år
och 1200-1700 barn under 18 år har en diagnos som ryms inom
begreppet JIA, tidigare kallat Juvenil kronisk artrit (1).

1.1.2

Förekomst av astma bland barn

Den mest förekommande kroniska sjukdomen bland barn är Astma.
Förekomsten av astma bland barn har ökat stadigt sedan 1960-talet men
nivån verkar ha stabiliserats i flera europiska länder under senare år och
så även i Sverige (2). I de baltiska staterna, Ryssland och Polen är
prevalensen avsevärt lägre än i Sverige, medan förekomsten av astma är
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betydligt högre i Storbritannien, Irland, Australien och Kanada för att
nämna några exempel (3).
Att mäta prevalensen av astma är inte helt lätt och inget standardiserat
sätt har utarbetats. Problemen med astma kan variera från mild och
måttlig reaktion till svåra och allvarliga reaktioner. Då inklusionskriterierna för förekomsten av astma kan variera så kan även
prevalensen variera inom en och samma population. Prevalensen av
astma varierar också signifikant mellan olika regioner och mellan
storstad och landsbygd. I Sverige finner man fler fall av astma i de
nordliga delarna av landet jämfört med de södra, ett kallare klimat anses
vara en bidragande orsak till det. På landsbygd är prevalensen av astma
generellt lägre jämfört med i städer och storstadsområden. Förekomsten
av luftföroreningar, främst kväveoxider, antas vara en förklaring till den
skillnaden.
I Folkhälsorapport 1994 sägs det att förekomsten av astma på 1960-talet
var 2 % i den vuxna befolkningen, denna andel ökade under hela 80-talet
och bedömdes till 7 % under 1993. Förekomsten av astma bland 16åringar i Jämtland och Gästrikland var 1993 ungefär 8 % (4). Ett annat
sätt som kan spegla ökningen av astma är antalet läkarbesök. Under
perioden 1981 till 1991 ökade läkarbesöken i öppenvård för astma med
hela 81 %, från 274 000 till 496 000 besök (i dessa siffror ingår alla
åldersgrupper). Antalet sjukhusvistelser för astma minskade under
samma period för alla åldersgrupper utom för de allra yngsta (0-4 år)
och de allra äldsta (80 år och äldre). För de yngsta barnen ökade antalet
vårdtillfällen relaterade till astma med 2,8 gånger, från en incidens runt
2,4 ‰ upp till 6,7 ‰ (670 vårdtillfällen per 100 000) (5).
Att antalet vårdtillfällen går ner under 1980-talet (utom för de yngsta
och äldsta patienterna) medan antalet läkarbesök ökar kan till stor del
förklaras av introduktionen av nya läkemedel under perioden, framförallt i formen av inhalerbara korticostereoider (5).
I Norge bedömdes 2004 något mer än 5 % av alla barn 0-19 år ha astma.
Variationen var stor mellan åldrarna och bland 2-åringarna hade t ex 10
% av pojkarna och 7 % av flickorna en astmadiagnos (6).
I Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL”
(2015) uppskattas andelen barn 6-16 år med astma till 10 %, vilket skulle
motsvara 115 000 barn i riket (7). En amerikansk studie på 67 733 barn i
åldern 0-18 år för perioden 2005 – 2012 visade på en förekomst av
astma bland cirka 8 % av alla barnen. Prevalensen var högre bland
6

flickor (10 %) jämfört med bland pojkar (7 %). Barn med Asien som
ursprungsland hade lägst förekomst (6 %) medan barn med Afrikanskt
ursprung hade den högsta prevalensen (12 %). I åldern 6-11 år var
förekomsten av astma som mest vanlig med 10 % drabbade (8).
I en registerstudie på patienter i Östergötland för åren 1999 till 2003
fann Wiréhn et al att förekomsten av astma som diagnos gällde 4,5 % av
hela befolkningen och bland barn 0-14 år var den något mer än 6 %.
Denna studie på Vårddatalagret (VDL) inkluderade även diagnoser i
primärvård, och en stor del av fallen med astma återfanns i primärvården, framförallt för den vuxna och äldre befolkningen (9).

1.1.3

Samhällskostnader för astma

I en artikel i Läkartidningen 2007, med den passande titeln ”Okänt hur
mycket astma och allergier kostar samhället”, konstaterar Janson et al
att det finns få bra svenska studier som visar kostnadsläget för
patientgruppen med astma (10). En registerstudie av Jacobsson et al
(2000) som det refereras till i artikeln var baserad på data för åren 1980
– 1991 och visade på totala samhällskostnader runt 4 miljarder kronor
(2016 års prisnivå). De indirekta kostnaderna utgjorde nära 2/3 av
kostnaderna och de direkta kostnaderna för hälso- och sjukvård samt
läkemedel utgjorde lite mer än 1/3 av alla kostnader (1,5 miljarder kr).
Detta gällde hela befolkningen och de indirekta kostnaderna inkluderar
produktionsbortfall till följd av sjukdom och förtida död innan 65 års
ålder (5).
Astma tillsammans med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)
utgjorde 2 % av alla kostnader förknippat med sjukdomar totalt sett
enligt registerstudien av Jacobsson et al. För alla kostnader som kan
förknippas med lungor och luftvägar svarade problem med astma och
KOL för en fjärdedel (26 %).
I den amerikanska studien om barn med astma för perioden 2005 –
2012 uppskattades de årliga direkta sjukvårdskostnaderna till 1 338 USD
per barn (95 % CI: 1 095 – 1 690 USD), vilket motsvarar cirka 11 000 kr
vid en dollarkurs lika med 8 SEK.

1.1.4

Förekomst av diabetes typ 1 bland barn

I Sverige insjuknar ungefär 700 barn per år i diabetes typ 1 (T1D), endast
någon procent av dessa 700 drabbas av diabetes typ 2 och uppemot
7

8 000 barn behandlas regelbundet för T1D. Sverige och Finland har de
högsta prevalenserna i världen när det gäller diabetes bland barn (11).
Mellan åren 1978 till 2007 ökade incidensen av diabetes från 21,6 fall per
100 000 till 43,9 fall per 100 000 barn (0-14 år). Det motsvarar nära en
fördubbling av antalet nya fall med diabetes, från 355 till 680 barn per
år. Denna trend med ökat antal fall verkar nu ha planat ut i Sverige (12).

1.1.5

Samhällskostnader för diabetes

Patienter med T1D är i flera avseenden en mer homogen grupp jämfört
med patientgruppen med astma. Variationen i symptom och behandling
är mindre för de med diabetes, jämfört med astma där många patienter
endast behöver behandling i samband med skov eller spontana attacker,
medan en diabetiker behöver daglig behandling.
En amerikansk studie visade att kostnaden för hälso- och sjukvård var 5
gånger högre för barn med diabetes jämfört med barn utan den
sjukdomen, vilket motsvarar en merkostnad på cirka 60 000 kr i dagens
priser (24). I studien ingick 8 226 barn med diabetes vilka matchades
med 41 130 kontroller och resultaten var justerade för kön, ålder,
förekomst av astma, bostadsort mm. Av de drygt 8 000 barnen med
diabetes hade 4,6 % även astma, medan färre än 2 % hade någon annan
kronisk sjukdom (24).
En tidigare studie på sjukvårdskostnader för diabetes i Östergötland
2004, visade att kostnaden för sjukvård och läkemedel för de 225
drabbade barnen i åldern 0-14 år var ungefär 39 000 kr jämfört med
övriga barn i den åldern (uppräknat med KPI till 2015 års priser) (13).
Äldre personer med diabetes hade en högre sjukvårdskostnad per år än
barn med diabetes, men en stor del av den kostnaden kan tillskrivas
åldersfaktorn. Merkostnaden för patientgruppen med diabetes bland
östgötar 75 år eller äldre var ungefär 14 000 kr (13).

1.2
1.2.1

Register med journaldata
Vårddatalagret i Östergötland

Vårddatalagret (VDL) innehåller journaluppgifter på alla nivåer för den
hälso- och sjukvård som bedrivs i länet. Alla kontakter registreras i ett
8

system som heter Cosmic och även de privata vårdgivarna som arbetar
på uppdrag av Region Östergötland använder detta system. För ett
läkarbesök i primärvård eller öppen sjukhusvård registreras vårdenhet,
klockslag, anledning till besöket i form av huvuddiagnos, eventuella
bidiagnoser, information om eventuella laboratorieprover, åtgärder mm.
För patienter som skrivs in på sjukhus tillkommer klockslag för
utskrivning.
Till VDL i Östergötland är även en kostnadsmodul kopplad som kallas
KPP, kostnad per patient. Kostnaden för olika åtgärder prissätts av
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och datasystemen uppdateras
regelbundet. Vissa kostnader fördelas lika på alla patienter, en sorts
grundkostnad, medan andra kostnader blir helt specifika för varje
enskild patient.
Kvaliteten på inmatade data får anses vara god även att det ibland
saknas data. I en analys av de data för barn som ligger till grund för
diagnosticeringen i denna rapport visade det sig att huvuddiagnos
saknades i genomsnitt för 4 % av alla läkarbesök under åren 2006 –
2012. För varje år minskade andelen poster utan huvuddiagnos och 2012
var den andelen endast 3 % i öppen sjukhusvård.
Från VDL skapas regionens årsstatistik. Utöver det har VDL också
bidragit med data till ett flertal vetenskapliga studier och kopplingen
med KPP har använts i många olika sammanhang såsom kostnader för;
diabetes (13), kronisk smärta bland äldre (14), depression (15), influensa
bland barn (16) och vårdrelaterade infektioner i slutenvård (17).

1.2.2

Socialstyrelsens läkemedelsregister

I Socialstyrelsens läkemedelsregister (SLR) lagras alla köp av
receptbelagda mediciner som görs via apoteken. Varje post innehåller
uppgifter om datum för köp, typ av läkemedel och tillhörande ATC-kod,
antal doser, ordination, kostnader uppdelat på egenavgift, läkemedelssubvention och totalt, patientinformation mm.
Skandinaviska läkemedelsregister har använts i flera studier för att
försöka skatta prevalensen av olika sjukdomar. Däribland förekomsten
av utskrivna läkemedel mot astma, i Norge med data från Norwegian
Prescription Database (6) och i Danmark med data från Health Service
Register in Aarhus and from the Odense Pharmacoepidemiologic
Database (18).
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1.2.3

Olika sätt att lagra patientdata

I en statistisk databas kan data lagras antingen horisontalt eller vertikalt.
Skillnaden mellan sätten att lagra beror på hur posterna registreras från
början. Målet med en analys kan vara att jämföra två grupper med
varandra och för att göra det möjligt är det enklaste sättet att data om
varje medlem i grupperna är lagrad horisontellt. En rad innehåller då all
information om en medlem och alla medlemmar slås ihop för att bilda
respektive grupp inför analysen.
Många system som t.ex. Vårddatalagret i Östergötland (VDL) och
Socialstyrelsens läkemedelsregister (SLR) lagrar dock sina indata
vertikalt. Varje post innehåller information om en vårdkontakt eller ett
köp av receptbelagd medicin och då en patient ofta har upprepade
vårdkontakter och köper medicin vid flera tillfällen, så får varje patient
flera rader i den typen av system. Ifall data från sådana vertikala
databaser ska kunna användas i en statistisk analys mellan grupper
måste de vertikala dataposterna roteras till horisontell format.

1.3

Syfte

Det primära syftet i denna studie är att beräkna vårdkostnader för barn
2-17 år i en jämförelse mellan olika patientgrupper med eller utan vissa
typer av kronisk sjukdom. Det sekundära syftet är att analysera i vilken
utsträckning som VDL och SLR kan spegla prevalensen av astma och
diabetes bland barn (epidemiologi).
Ytterligare en del i syftet är att stegvis visa hur dessa kostnader fås fram
genom hantering av datafiler från VDL och SLR och hur patientdata kan
omvandlas till befolkningsdata.
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2. MATERIAL OCH METOD
2.1

En öppen kohort med analys över 7 år (2006-2012)

Den kohort som analyseras i denna studie är alla barn i Östergötland 217 år under perioden 2006 – 2012. De data som används är ett utdrag
från VDL och motsvarande utdrag från SLR.
Tabell 1.

Studieår
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totalt

Antal läkarbesök på sjukhusmottagning, antal läkemedelsuttag
och antal barn 2-17 år i Östergötland åren 2006-2012.
Population
i Östergötland
79 653
78 969
78 518
77 844
77 358
76 646
76 025
545 013

Antal besök på
sjukhusmottagning
40 322
40 699
40 088
39 316
42 273
42 849
43 218
288 765

Antal
läkemedelsuttag
102 393
108 497
109 755
116 035
118 206
115 852
105 601
776 339

Vårdkonsumtionen för ett år beräknas och de sex föregående åren
används för att avgöra ifall barnet har en eller flera kroniska sjukdomar.
Figur 1.

Diagnoser
2006

Antal år med information om eventuell diagnos för kronisk
sjukdom.
Diagnoser
2007

Diagnoser
2008

Diagnoser
2009

Diagnoser
2010

Diagnoser
2011

Beräkning av kostnader görs för de i åldern 2-17 år 2012.
Sökning efter diagnoser görs 2011 för de i åldern 2-16 år,
2010
2-15 år,
2009
2-14 år,
2008
2-13 år,
2007
2-12 år,
och slutligen 2006 för de i åldern 2-11 år.
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Vård
2012

2.1.1

Diagnoser

Följande diagnoser har använts vid gruppindelningen av kroniska
sjukdomar.
Tabell 2.

Diagnosgruppernas olika ICD-10 koder.

Diagnoser

ICD-10 kod

Hematologiska sjukdomar

D50-D64, D65-D69, D70-D77, D80-D89

Diabetes

E10-E15

Respiratoriska sjukdomar

J40-J67, J68-J99,

Kongenitala sjukdomar

Q20-Q34

Gruppen med övriga sjukdomar
HIV och Tuberkulos

A15-A19, B20-B24

Kardiovaskulära sjukdomar

I00-I02, I05-I09, I20-I23, I24-I25,
I26-I28, I30-I39, I40, I43, I44-I45, I50-I52

Lever- och njursjukdomar

K70-K77, N18-N19

Neurologiska sjukdomar

M51-M519

Att inkludera cancer bland de kroniska sjukdomarna kan i vissa falla
vara relevant men diagnoserna i tabellen visar de tillstånd som utgör en
extra risk att drabbas av komplikationer i samband med att personen
drabbas av influensa (se tidigare avsnitt 1.1.1).

2.2

Datahantering

De olika stegen i den datahantering som måste göras för att få ut
relevant journaldata på individnivå från de båda registren VDL och SLR
beskrivs i detalj i ett eget kapitel ”Datahantering för journalbaserade
register” (Kapitel 4). I den löpande texten fram till det kapitlet nämns
endast kortfattat vilket som är nästa steg i datahanteringen. Varje
sammanfattning indexeras så att det ska vara lätt att hitta den mer
utförliga beskrivningen i kapitlet. Indexet kalla Teknisk beskrivning, som
förkortas TB.

2.2.1

Utebliven information ”Missing values”

Alla databaser brukar ha vissa brister och det vanligaste är antingen att
data saknas (missing value) eller att värdena som matats in är felaktiga.
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Det fordras därför en strategi hur sådana data eller brist på data ska
hanteras.
Att data saknas är lätt att se, felaktiga data kan däremot vara helt
omöjliga att upptäcka. De enda uppenbara felaktigheterna identifieras
när datavärdet är orimligt. Man vill gärna få med så många poster som
möjligt men hur mycket detektivarbete som ska läggas ned på att
korrigera varje post får ställas i proportion till värdet. När det är stora
datamängder kan det vara idé att använda en schablon för uteblivna eller
orimliga värden.
Mer läsning: TB 1. Missing values.

2.2.2

Olika format på diagnoskod

I VDL lagras den fullständiga diagnoskoden enligt ICD-10 enligt
formatet huvudgrupp A-Z och undergrupp A00-Z99, till det kommer
detaljerad specifikation .0, .0A - .9, 9X. Diagnoskoden för astma är J45
men med detaljerad specifikation kan vi identifiera bortåt 10 olika
varianter, vilka visas i följande tabell.
Tabell 3.

Exempel på varianter av diagnoser (undergrupper) i en
huvudgrupp förJ45, Astma.

ICD-10 J45
J45.0
J45.0A
J45.0B
J45.0W
J45.1
J45.1A
J45.1W
J45.8
J45.9

Astma
Huvudsakligen allergisk astma
Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst
Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst
Annan asthma bronchiale, allergisk, akut
Icke allergisk astma
Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, infektionsutlöst
Annan asthma bronchiale, icke allergisk, akut
Blandad astma
Astma, ospecificerad

För att underlätta sökningen i databasen skapar vi en ny variabel som
endast består av de tre första tecknen, exempelvis ”J45” för astma eller
”E10”, vilket är diagnosen för diabetes typ 1.
Mer läsning: TB 2. Extrahera information från en befintlig variabel.
Liknande variabler har skapats för kroniska sjukdomar inom områdena;
Blod, Andning, Ärftlig och Övrig sjukdom. Våra data ser ut enligt
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följande efter att vi skapat en treställig ICD-kod och flaggat upp de
poster som har en diagnos för diabetes.
Tabell 4.
KontaktNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
…..
207923

2.2.3

Exempel på hur en femställig diagnoskod reduceras till treställig
och sedan klassificeras som diabetes eller inte.
PID
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
11
12
41567

Diagnos
A021
A020
A029
A020
A020
A021
E110C
A028
A029
A020
A047
A047
E106A
E109
E109
E110C
A021
E139

ICD_kod3 E10_E15
A02
0
A02
0
A02
0
A02
0
A02
0
A02
0
E11
0
A02
0
A02
0
A02
0
A04
0
A04
0
E10
1
E10
1
E10
1
E11
2
A02
0
E13
4

Z998

Z99

0

Diabetes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0

Datatransponering – från besöksdata till individdata

I vårt dataexempel hittar vi en patient som har tre besök under perioden
men i verkligheten fanns det en patient som hade 119 besök. När data
transponeras kommer varje besök att generera en ny variabel. Så ifall en
patient har gjort 20 besök kommer de första 20 variablerna med data
från besöket att ha ett värde medan de återstående 99 variablerna
kommer att sakna värde (missing value). Det är alltså den patient som
har flest besök som avgör hur många variabler som det blir i
transponeringen.
Nu finns det ett kommando i SPSS som heter Transpose men det är inte
det som ska användas här utan kommandot Restructure. Där frågas om
vilken variabel som definierar patienten (PID) och därefter hur data ska
organiseras.
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Målet med manövern är att kunna identifiera och koppla alla
besöksposter i originaldata till olika diagnosgrupper och då behövs
egentligen bara en variabel som talar om vilken grupp patienten tillhör.
Ett problem kan dock uppstå och det är ifall en patient har två kroniska
tillstånd, därför skapar vi ytterligare en diagnosgrupp, de med minst två
olika diagnoser som tillhör olika grupper med kronisk sjukdom.
Mer läsning: TB 3. Sökning efter definierade diagnoskoder.
När den enhetliga variabeln skapas utifrån de enskilda variablerna är
ordningen viktig i tilldelandet av värden. För de fem unika tillstånden
spelar det ingen roll vilken variabel som ingår i bildandet först eller sist
av de fem men den sjätte och sista gruppen måste vara den grupp som
har mer än ett kroniskt tillstånd. Bildandet av den enhetliga variabeln
ser ut enligt följande tabell, men observera att dessa resultat gäller
fortfarande poster i datamaterialet och inte unika patienter.
TB 4. Mer än ett kroniskt problem.
Tabell 5.

Antal poster med minst en diagnos för kronisk sjukdom uppdelat
per diagnosgrupp.

Grupp
Diagnosgrupp=0.
Blod, Diagnosgrupp 1.
Diabetes, Diagnosgrupp 2.
Andning. Diagnosgrupp 3.
Ärftlig, Diagnosgrupp 4.
Annan kronisk sjukdom, Diagnosgrupp 5.
Två diagnoser eller mer, Diagnosgrupp 6.
Totalt

Antal i resultatet
32 563
659
1 434
5 111
612
258
429
41 712

%
79,6
1,6
3,4
12,3
1,5
0,6
1,0
100

Kum.
% KS
1,6
5,0
17,3
18,7
19,4
20,4

För den kommande återkopplingen till besöksdata behövs i det här fallet
nu bara tre variabler, PID, KontaktNR och uppgift om eventuell kronisk
sjukdom vilken skapats genom variabeln Diagnosgrupp, därför sparas
endast dessa tre variabler.
TB 5. Återkoppling från horisontal nivå till vertikalt format
På individnivå kan antalet patienter under 2012 beräknas. Att antalet
patienter med en diagnos för kronisk sjukdom ökar i andel gentemot de
tidigare analyserna beror på att information om en eventuell diagnos
hämtats från tidigare år (enligt studiedesign i Figur 1). Antalet fysiska
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patienter i öppen sjukhusvård 2012 var 20 857 av dessa hade 3 290
under perioden 2006-2012 diagnosticerats med någon form av kroniskt
tillstånd, detta motsvarar 16 % av alla registrerade unika individer.
Tabell 6.

Fördelningen av individer i olika patientgrupper i åldern 2-17 år,
vilka gjort minst ett läkarbesök i öppenvård 2012.

Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd (1-5)
Total
Totalt för grupp 1-6

Antal
17 567
200
329
2 252
290
102
*117
20 857
3 290

Andel %
84,2
1,0
1,6
10,8
1,4
0,5
0,6
100,0

Kronisk sjukdom
Kumulativ %
0,0
1,0
2,5
13,3
14,7
15,2
15,8
15,8

*Tabellnot: I gruppen med flera kroniska tillstånd har 18 patienter med diabetes
identifierats och 37 patienter med astma. Dessa bör räknas in i prevalensen för
diabetes respektive astma men de tillhör gruppen med flera tillstånd i alla
beräkningar.

Det ska betonas att läkarbesöken för patienterna med kronisk sjukdom
inte behöver gälla den kroniska sjukdomen utan besöken kan gälla alla
tänkbara orsaker. Många patienter med dessa kroniska tillstånd kan vara
både mer infektionskänsliga och ifall de drabbas av en infektion leder det
många gånger till ett svårare tillstånd jämfört med andra drabbade
patienter som inte har motsvarande kroniska problem. Läkarbesöken
kan således indirekt vara medicinskt motiverade utifrån det kroniska
tillståndet.
Av alla östgötar i denna ålder gjorde 27 % minst ett besök under året på
en öppen sjukhusmottagning. Dessa barn gör tillsammans 41 712 besök
vilket motsvarar 0,55 läkarbesök per invånare (i denna ålder) på en
sjukhusmottagning i länet. Omvänt kan man säga att bland den fjärdedel
av barn som gjorde minst ett läkarbesök så var det genomsnittliga
antalet besök två stycken.
Dessa besök fördelas över de olika grupperna så att 80 % av alla läkarbesöken görs av barn utan någon riskdiagnos medan barn med en
riskdiagnos svarar för var femte läkarbesök.
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3. RESULTAT
3.1

Återkoppling av individdata till besöksdata

När informationen om eventuella kroniska sjukdomar kopplas till
besöksdata (eller roteras tillbaka till lodräta poster), så kommer det att
bli en massa rader utan innehåll eftersom SPSS skapar en rad för varje
kontaktvariabel. För patienten med PID 1 skapas bara en meningsfull
rad medan för patienten med PID 11 skapas det tre meningsfulla rader,
en rad för varje unikt kontaktnummer Tabell 4.
TB 6. Återkoppling från individdata till besöksdata.
När filen är transponerad till vertikalt format sorteras den på PID och
Kontaktnummer för att därefter matchas med originalfilen från VDL, för
att på så sätt återgå till besöksdata. I och med det momentet kan
kostnadsberäkningarna påbörjas.
Beräkningarna på kostnader för besöken kan indirekt kopplas till den
aktuella befolkning 2-17 år i Östergötland 2012 (N 76 025) men först ska
vi kontrollera hur många patienter i riskgrupperna som hade ett
läkarbesök 2011 men inte året därpå, 2012. De i riskgruppen som inte
gör ett besök ska fortfarande räknas till prevalensen och också räknas
som individer utan besök 2012, vilket ger en sorts utspädning av 2012
års kostnader för de med riskdiagnoser.
Tabell 7.

Antal barn i befolkningen med eller utan kroniska problem,
kronisk sjukdom (KS).

Patientgrupper
i befolkning
Övriga
0 Patienter utan KS
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Total
Totalt för grupp 1-6

Antal
med
besök
2012
-17 567
200
329
2 252
290
102
117
20 857
3 290

Antal med
KS 2011
utan besök 2012
32
2
461
43
15
2
555
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Totalt antal
med KS
efter korr.
54 613
17 567
232
331
2 713
333
117
119
76 025

Andel med KS
i befolkningen
%
0,0
-0,3
0,4
3,6
0,4
0,2
0,2
5,1

När dessa data räknas om till befolkningsnivå erhålls följande kostnader
för öppen sjukhusvård per person i respektive grupp, från cirka 1 400 kr
för de utan kronisk sjukdom till nära 13 000 kr för de barn och
ungdomar som har flera kroniska tillstånd (N: 119), med ett genomsnitt
för hela gruppen med kroniska tillstånd lika med 6 700 kr (N: 3 845).
Jämfört med de barn och ungdomar som inte registrerats för något
kroniskt tillstånd får barnen som drabbats av ett sådant tillstånd ungefär
fem gånger högre kostnader för läkarbesök i öppen sjukhusvård.
Kostnaden för öppen sjukhusvård var 126 miljoner kronor för denna
åldersgrupp 2012 och en femtedel av dessa kostnader kan som sagt
hänföras till barn med en eller flera kroniska diagnoser.
Tabell 8.

Medelkostnad för öppen sjukhusvård 2012 uppdelat på
diagnosgrupper.

Patientgrupper
i befolkningen
Övriga, ej drabbade
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Total N/Genomsnitt/Total
Totalt för grupp 1-6

3.2

Totalt antal
med KS
72 180
232
331
2 713
333
117
119
76 025
3 845

Medelkostnad
per person
1 372
11 009
11 274
5 487
6 873
7 257
12 852
1 653
6 710

Summa
kostnader
mnkr
99,9
2,6
3,7
14,9
2,3
0,8
1,5
125,7
25,8

Läkemedelsuttag för hela befolkningen 2012

Utdraget från Socialstyrelsen innehåller data från alla år som omfattas i
studien (2006-2012) och då vi bara är intresserade att räkna på
läkemedelsuttagen som inträffade 2012 måste vi först välja ut dessa
poster. Data för expedieringsdatum är i formatet ”26-Jun-2012” och det
är årtalet vi vill lyfta ut till en ny variabel.
TB 7. Välja ut ett år av sju.
Hälften av alla barn och ungdomar i ålder 2-17 år hade gjort minst ett
läkemedelsuttag under året (51 %), genomsnittskostnaden per individ
var 813 kr. De med kroniska tillstånd skiljer sig gentemot genomsnittet
med att ha avsevärt högre kostnad jämfört med de som inte har dessa
kroniska problem, 3 022 kr jämfört med 646 kr.
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De barn som har kroniska blodsjukdomar och de med missbildningar
skiljer sig inte från genomsnittet, medan de övriga delgrupperna med
kroniska tillstånd har genomsnittskostnader mellan 2 200 – 10 400 kr
per individ. De delgrupper vilka har högst kostnader per individ är i stort
sett samma grupper som också har den största nyttjandegraden av
läkemedel.
Bland barn med diabetes har så gott som alla tagit ut läkemedel under
året (99 %), till en snittkostnad av 7 000 kr. Av de med flera kroniska
tillstånd har 85 % tagit ut läkemedel under året, detta till en genomsnittskostnad över 10 000 kr per individ.
För de patienter som gjort läkemedelsuttag under året är genomsnittskostnaden 800 kronor per person medan snittkostnaden för de med
minst ett kroniskt tillstånd är 4,7 gånger högre jämfört med de som inte
lider av något sådant tillstånd.
Tabell 9.

Antal individer med minst ett läkemedelsuttag 2012 och
medelkostnaden per individ.

Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt för grupp 1-6

Antal
35 775
98
328
1 966
146
59
101
38 473
2 698

Andel inom
gruppen %
49,6
42,2
99,1
72,5
43,8
50,4
84,9
50,6
73,1

Medelkostnad i kr
646
748
7 047
2 176
586
6 100
10 368
813
3 023

Totalkostnad
för läkemedel
23 111
73
2 312
4 278
85
360
1 047
31 266
8 155

I nästa steg skall kostnaderna för läkemedel adderas ihop med
kostnaderna för läkarbesök i öppen sjukhusvård, samt beräknas på hela
befolkningen och inte bara de som inhandlat läkemedel.

3.3

Kostnader för läkarbesök på sjukhus och läkemedel

De följande resultaten visar att öppenvårdskostnaderna för barn med
kroniska sjukdomar utgör 22 % av de totala kostnaderna för läkemedel
och läkarbesök i öppen sjukhusvård. Den heterogena patientgruppen
utgör knappt 6 % av populationen 2 – 17 år vilket innebär att patienterna
i gruppen har cirka 4 gånger högre öppenvårdskostnader än genom19

snittet (där de själva ingår) och 5 gånger mer jämfört med alla som inte
tillhör denna patientgrupp.
Tabell 10. Totalkostnad i tusen kronor 2012 uppdelat per patientgrupp.
1 000 kr
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt alla
Totalt för grupp 1 - 6

Totalkostnad
för läkemedel
23 111
73
2 312
4 278
85
360
1 047
31 266
8 155

Totalkostnad
för läkarbesök
99 888
2 554
3 731
14 886
2 289
849
1 530
125 725
25 839

Sammanslagen
kostnad
122 999
2 627
6 043
19 164
2 374
1 209
2 577

156 991
33 994

När de i befolkningen adderas till antalet individer som kostnaderna ska
slås ut på minskar medelkostnaden för individerna i grupperna medan
summorna är intakta.
De utan kroniska tillstånd har en medelkostnad på 1 700 kr per år vilket
kan jämföras med 8 800 kr för de som har ett eller flera kroniska
tillstånd, vilket återigen är en cirka 5 gånger högre kostnad. Patientgrupperna med diabetes eller flera kroniska tillstånd har cirka 12 gånger
högre medelkostnad per patient jämfört de utan problem.
Tabell 11. Medelkostnad och totalkostnad i miljoner kronor 2012 uppdelat
per patientgrupp.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt och x̄ för grupp 1-6

Antal
individer
72 180
232
331
2 713
333
117
119
76 025
3 845

Medelkostnad
1 704
11 323
18 257
7 064
7 129
10 333
21 655
2 065
8 840

Totalkostnad i
miljoner kr
123,0
2,6
6,0
19,2
2,4
1,2
2,6
157,0
34,0

Det vanliga tillvägagångssättet att analysera skillnader mellan grupper är
att utföra någon form av statistiskt test. Det är dock inte möjligt att göra i
detta fall utan att skapa nya poster. I kapitlet 4.2.1 ”Tillägg av tomma
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poster” framgår det i detalj hur man kan gå tillväga ifall databasen ska
justeras för att möjliggöra statistiska beräkningar.
I ett medelvärdestest (t-test för oberoende grupper) får vi fram
konfidensintervallet för skillnaden mellan grupperna: 7136 kr ±180 kr.
Ett så lågt värde på variansen (± 2,5 %) visar att osäkerheten
kring medelvärdesskillnaden är liten och den statistiska styrkan
därmed är hög.

3.4

Kostnader för slutenvård

Innan vi kan se kostnaderna uppdelat i patientgrupper måste
informationen om eventuella diagnoser föras ihop med slutenvårdsjournalerna. För att detta ska vara möjligt ställs både besöksdata och
data om vårdtillfällena upp vertikalt i formen av individdata. Till året
2012 räknas alla som skrevs ut det året. I matchningen med diagnosgrupperna från öppenvården och patientkostnaderna i slutenvården
uppstår ett ganska vanligt fenomen, det blir ingen matchning för 163 av
de totalt 1 999 unika patienterna.
För dessa patienter som skrivits ut 2012 har vi därmed ingen uppgift om
utifall de lider av något kroniskt tillstånd. Den vanligaste proceduren i
ett sådant läge är att helt enkelt addera deras kostnader till gruppen som
inte har diagnosticerats med någon diagnos.
Patienterna med kroniska problem svarar för ungefär en fjärdedel av
kostnaderna i slutenvården. Medelkostnaden per patient är 37 000 för
de utan kroniska problem medan motsvarande snittkostnad är 65 000
för de med ett eller flera kroniska problem.
De absolut högsta kostnaderna kan ses i patientgruppen med kroniska
problem kopplat till blod och blodbildning. Denna patientgrupp har en
vårdkostnad per patient som är dubbelt så hög jämfört med de övriga
patienterna vilka lider av ett annat kroniskt problem och nära fyra
gånger högre jämfört de patienter som inte är drabbade av ett kroniskt
problem.
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Tabell 12. Kostnader för slutenvård 2012 uppdelat per patientgrupp.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt och x̄ för grupp 16

3.5

Antal
individer

Medelkostnad

Totalkostnad i
miljoner kr

1 663
35
56
194
16
15
20
1 999

37 123
141 863
73 176
51 730
27 598
72 982
63 361
41 840

57,7
5,0
4,1
10,0
0,4
1,1
1,3
83,6

336

65 185

21,9

Totala kostnader för sjukhusvård och läkemedel

När kostnaderna för öppen och sluten sjukhusvård slås ihop med
läkemedelskostnaderna kan vi notera att varje barn i Östergötland i
genomsnitt har en kostnad motsvarande 3 200 per år. Skillnaden mellan
de drabbade barnen och de barn som inte registrerats för något kroniskt
problem är 12 000 kronor per år. I genomsnitt har de drabbade barnen
mer än 5 gånger högre sjukvårdskostnader jämfört med de som inte har
något kroniskt problem registrerat.
Tabell 13. Totalkostnad och medelkostnad för sjukhusvård och läkemedel
2012 uppdelat per patientgrupp.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt för grupp 1-6

Antal
individer
72 180
232
331
2 713
333
117
119
76 025
3 845

*Medelkostnad
2 600
32 800
30 500
10 800
8 400
19 700
32 800
3 200
14 600

Totalkostnad i
miljoner kr

*Tabellnot: Medelkostnaden är avrundad till närmsta hundratal kronor.
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184,7
7,6
10,1
29,2
2,8
2,3
3,9
240,6
56,0

Tabell 14. Merkostnad för sjukhusvård och läkemedel 2012 för de olika
patientgrupperna med kroniska problem.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt för grupp 1-6

Antal
individer
72 180
232
331
2 713
333
117
119
76 025
3 845

Merkostnad
Prevalens %

94,94
0,31
0,44
3,57
0,44
0,15
0,16
100,00
5,07

kr/person

miljoner kr

0
30 200
27 900
8 200
5 800
17 100
30 200
600
12 000

0
7,0
9,2
22,2
1,9
2,0
3,6
46,0
46,0

Ett bra sätt att presentera merkostnaden är att visa den i ett
cirkeldiagram. Först beräknas den neutrala kostnaden per person - den
genomsnittliga kostnad som ”alla har”- och därefter subtraheras den
kostnaden från den faktiska, kvar blir då själva merkostnaden.
Figur 2.

Merkostnaden för patienter med kronisk sjukdom som andel av
de totala sjukvårdskostnaderna.

Andel av kostnaderna

Totala kostnader övriga, 77 %
Neutral kostnad för patienter med KS, 4 %
Merkostnad för patienter med KS, 19 %
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Från Tabell 13 får vi fram att 2 600 kr multiplicerat med 3 845 individer
ger ganska exakt 10 miljoner kronor, det är de kroniska patienternas
neutrala kostnad (lilla tårtbiten). Den totala vårdkostnaden för denna
grupp var 56 miljoner kr och då blir 46 miljoner lika med merkostnaden
för denna drabbade grupp (cirkelsektorn med rutor). Hela cirkeln
motsvarar 100 % av kostnaderna, i det här fallet 241 miljoner kronor.
En rak uppräkning av resultaten från Östergötland till riket innebär att
man tar reda på befolkningsunderlaget för de i åldern 2-17 år och
fördelar diagnosgrupperna efter samma förhållande som i Östergötland.
Detta blir inte korrekt ifall diagnosprofilen i Östergötland skiljer sig från
motsvarande profil i riket och det blir inte heller rätt om vi inte hittar
majoriteten av de individer som bör ingå i patientgrupperna. För
diagnosen diabetes hamnar vi någorlunda rätt eftersom Barndiabetesfonden nämner att cirka 8000 barn i Sverige behandlas för diabetes typ
1, vår uppräkning ger 7400 barn och då saknas de allra yngsta.
Sammantaget för barnpatienter med kronisk sjukdom så förefaller
merkostnaden i sjukhusvård och läkemedel vara 1 miljard kronor per år i
riket. Vad som saknas här är eventuella merkostnader för primärvård
men det torde stå klart att det också i primärvården finns betydande
merkostnader kopplat till vården av dessa drabbade barn.
Tabell 15. Uppräkning av individer och kostnader till Riket.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Total och genomsnitt
Totalt och x̄ för grupp 16

Antal
individer

Merkostnad
i kronor/person

Merkostnad
i miljoner kr

1 616 832
5197
7414
60 771
7459
2621
2667
1 702 961

0
30 200
27 900
8 200
5 800
17 100
30 200
600

0
157
207
498
43
45
81
*1022

86 129

12 000

*1031

*Tabellnot: Att slutsummorna skiljer sig beror på avrundningsfel.
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4. DATAHANTERING FÖR JOURNALBASERADE REGISTER
4.1 Teknisk beskrivning av hur en serie av händelser blir till en
patients historia
I de följande kapitlen ges en mer detaljerad information om de olika
stegen i databearbetningen. Journalföring i dataregister innebär att
uppgifter för en vårdkontakt lagras som en unik post. Ofta har en patient
flera vårdkontakter och dessa vill man i den här typen av studier föra
ihop till en unik post per individ. De olika stegen för det visas här.
Vårdregistren kan ge besked om hur många patienter som ges olika
diagnoser men för att dessa antal ska kunna användas till
epidemiologiska analyser krävs en uppräkning till befolkningen. Hur
man går tillväga för att omvandla resultat från sjukvårdsregistren
beskrivs också i de kommande kapitlen.

4.1.1

Utebliven information ”Missing data”

Alla databaser brukar ha vissa brister och det vanligaste är antingen att
data saknas (missing value) eller att värdena som matats in är felaktiga.
Det fordras därför en strategi hur sådana data eller brist på data ska
hanteras.
Att data saknas är lätt att se, felaktiga data kan däremot vara helt
omöjliga att upptäcka. De enda uppenbara felaktigheterna identifieras
när variabelvärdet är orimligt. Man vill gärna få med så många poster
som möjligt men hur mycket detektivarbete som ska läggas ned på att
korrigera varje post får ställas i proportion till det vetenskapliga värdet.
När det är stora datamängder kan det vara idé att använda en schablon
för mindre andelar av uteblivna eller orimliga värden. Med ”mindre
andelar” menas upp till ett par procent. På ett datamaterial med 100 000
poster blir det ändå 2 000 som kan tilldelas ett schablonvärde.
Schablonen behöver heller inte vara ett medelvärde utan kan vara ett
typvärde eller ett ”lägsta rimliga värde”.
Ifall uteblivna eller orimliga värden ersätts så måste det alltid beskrivas.
Den regel som styr valet av eventuella schablonvärden är att ”deflatera”
totalresultaten snarare än att ”inflatera” dem (i enlighet med försiktighetsprincipen).
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Man brukar skilja på vitala datauppgifter och data som inte är lika
betydelsefull. I en studie där olika patientgrupper ska ordnas efter
huvuddiagnos måste det förstås finnas en uppgift om diagnos. De poster
som saknar huvuddiagnos får i ett sådant läge utgå och klassas som
bortfall.
TB 1. Missing values.
När regressioner körs i SPSS finns det möjlighet att välja ”replace
missing values with mean”, vilket innebär att ifall en post saknar ett
värde på någon av de variabler som ingår i regressionsanalysen så ersätts
det med ett värde som är lika med medelvärdet på den variabeln för alla
poster i ekvationen vilka har ett giltigt värde. Denna funktion ”replace
with mean” kan inte användas obegränsat, det får inte vara för många
luckor i datasetet för då tunnas resultatet ut så pass mycket att
eventuella korrelationer kan ifrågasättas.

4.1.2

Diagnoskoder i olika format

I VDL lagras den fullständiga diagnoskoden enligt ICD-10 enligt
formatet huvudgrupp A-Z och undergrupp A00-Z99, till det kommer
detaljerad specifikation .0, .0A - .9, 9X. Diagnoskoden för astma är J45
men med detaljerad specifikation kan vi identifiera bortåt 10 olika
varianter, vilka visas i följande tabell.
Tabell 16. De olika typerna av astma som tillsammans bildar variabeln
Astma i denna studie.
ICD-10 J45
J45.0
J45.0A
J45.0B
J45.0W
J45.1
J45.1A
J45.1W
J45.8
J45.9

Astma
Huvudsakligen allergisk astma
Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst
Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst
Annan asthma bronchiale, allergisk, akut
Icke allergisk astma
Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, infektionsutlöst
Annan asthma bronchiale, icke allergisk, akut
Blandad astma
Astma, ospecificerad

För att underlätta sökningen i databasen skapar vi en ny variabel som
endast består av de tre första tecknen, exempelvis ”E10”, vilket är
diagnosen för diabetes typ 1.
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TB 2. Extrahera information från en befintlig variabel
STRING ICD_kod3 (A3).
[Detta skapar en ny variabel för alfanumeriska värden]
COMPUTE ICD_kod3 = Substr(ICD10,1,3).
EXECUTE .
Delkommandot ”Substring” 1 plockar ut den information i variabeln
ICD_10 som startar i position 1 och sedan tre steg framåt och extraherar
på så sätt de tre första tecknen i originalvariabeln för ICD10.
Efter nyskapandet av en variabel med treställig diagnoskod är det dags
att ”öronmärka” varje diagnos. Här finns två varianter att tillgå, antingen
att göra en grupp direkt, utifrån de olika diagnoserna i ICD-gruppen,
eller att ge varje diagnos ett eget värde och sedan summera till en
huvudgrupp.
Följande exempel ger olika värden beroende på diagnos, alternativet är
att variabeln E10_E15 får bli ’1’ oavsett underdiagnos.
Compute E10_E15=0.
[Först skapas den nya variabeln genom att alla poster tilldelas värdet noll.
Därefter tilldelas de poster vilka har eftersökt diagnos med ett värde, lika med
eller större än 1.]
if (icd10_kod3='E10') E10_E15=1.
if (icd10_kod3='E11') E10_E15=2.
/…/ if (icd10_kod3='E14') E10_E15=5.
if (icd10_kod3='E15') E10_E15=6.
Compute Diabetes=0.
if E10_E15 ge 1 Diabetes=1.
[I detta skede har vi tilldelat alla besök med diagnos E10, E11, E12 … E15 värdet
’1’ som indikator för diabetes].
Liknande variabler har skapats för kroniska sjukdomar inom områdena;
Blod, Andning, Ärftlig och Övrig sjukdom. Våra data ser ut enligt
följande efter att vi skapat en treställig ICD-kod och flaggat upp de
poster som har en diagnos för diabetes.
1

I de fall då de värden man extraherat till den nya variabeln är rena siffror och man vill
använda dessa siffror för statistik och att räkna på – då kan man ändra variabelformatet från
”String” till ”Numeric”.
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Tabell 17. Exempel på ursprungliga journaldata för läkarbesök i öppen
sjukhusvård.
Kontakt- Patient
NR
PID
101
1
102
2
103
2
104
3
105
3
106
4
107
4
108
5
109
6
110
7
111
8
112
8
113
9
114
10
115
11
116
11
117
11
118
12
…..
207923 41567

Besöksdatum
2006-04-19
2007-01-28
2007-03-01
2007-08-23
2007-08-24
2008-08-05
2008-08-15
2009-10-01
2011-02-03
2012-02-21
2006-05-30
2006-10-06
2008-03-03
2008-01-03
2009-06-27
2009-07-03
2009-07-07
2009-11-01

Diagnos
A021
A020
A029
A020
A020
A021
E110C
A028
A029
A020
A047
A047
E106A
E109
E109
E110C
A021
E139

ICD_kod3 E10_E15 Diabetes
A02
0
0
A02
0
0
A02
0
0
A02
0
0
A02
0
0
A02
0
0
E11
0
0
A02
0
0
A02
0
0
A02
0
0
A04
0
0
A04
0
0
E10
1
1
E10
1
1
E10
1
1
E11
2
1
A02
0
0
E13
4
1

Z998

Z99

0

0

Sortering görs enklast via menyerna men ser ut så här i syntax:
SORT CASES BY PID(A) Besöksdatum(A).
Inom parentes anges sorteringsriktning ‘A’ vilket står för Ascending
(Stigande) med lägsta värde först och högsta värde sist. Varje patients
besök samlas vertikalt efter varandra och i nästa steg ska vi omvandla,
transponera datafilen, till horisontal nivå där varje patients samlade
besök hamnar på en rad.

4.1.3

Transponering av data från vertikalt till horisontalt format

Nu finns det ett kommando i SPSS som heter Transpose men det är inte
det som ska användas här utan kommandot Restructure. Där frågas om
vilken variabel som definierar patienten (PID) och därefter hur data ska
organiseras.
Målet med manövern är att kunna identifiera och koppla alla
besöksposter i originaldata till olika diagnosgrupper och då behövs
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egentligen bara en variabel som talar om vilken grupp patienten tillhör.
Ett problem kan dock uppstå och det är ifall en patient har två kroniska
tillstånd, därför skapar vi ytterligare en diagnosgrupp, de med minst två
olika diagnoser.
På variabelsidan ser det ut så här; varje besök (diagnostillfälle) kommer
att generera en variabel. Har en person gjort 10 besök ger det 10
variabler i den nya filen. I vårt dataexempel hittar vi en patient som har
tre besök under perioden men i verkligheten fanns en patient som hade
119 besök. När data transponeras kommer varje besök att generera en ny
variabel. Så ifall en patient har gjort 20 besök kommer de första 20
variablerna med data från besöket att ha ett värde medan de återstående
99 variablerna kommer att sakna ett värde eller ha värdet noll.
TB 3. Sökning efter definierade diagnoskoder.
Det är alltså den patient som har flest besök som avgör hur många
variabler som det blir i transponeringen. Nu finns det ett kommando i
SPSS som heter Transpose men det är inte det som ska användas här
utan kommandot Restructure. Där frågas om vilken variabel som
definierar patienten (PID) och därefter hur data ska organiseras.
För att de filer som vi skapar inte ska bli för ohanterliga så reducerar vi
innehållet i de filer som behövs för att skapa ny information 2. För
identifikation i processerna behövs PID och KontaktNR och för att skapa
sjukdomsgrupp behövs variablerna Blod, Diabetes, Andning, Ärftlig
samt Övriga (kroniska sjukdomar). När besöksdata med dessa 7
variabler roteras3 erhålls i detta fall en fil med 715 variabler; PID,
KontaktNR.1 – KontaktNR.119, Blod.1 – Blod.119 osv till Övriga.1Övriga.119.
I denna fas passar vi på att göra en variabel utav de 595 variabler som
gäller de olika diagnosgrupperna. För varje diagnosgrupp summeras
först värdet med kommandot Compute, delkommando ”Sum” vilket
adderar värdet i alla variabler till ett tal:
Compute sum_Andning=sum(Andning.1 to Andning.119).

Att reducera antalet variabler i en fil innebär i de flesta fall att en ny fil skapas. Detta
moment beskrivs i avsnittet filhantering.
3
Vid rotering av data från besöksdata till individdata är det lämpligt att innan roteringen
spara datafilen under ett annat namn eftersom annars går de ursprungliga formatet med
vertikala poster förlorat.
2
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Ifall det finns tre tillfällen med en etta i serien Andning.1 till Andning.119
kommer summeringsvariabeln sum_Andning att få värdet 3. I de fall där
en etta saknas blir värdet noll. Summeringsvariabeln ska efter detta
skapa en dikotom variabel med värdet noll för alla patienter som inte har
haft aktuell diagnos och en etta för de som har minst en etta i serien om
119 variabler.
Compute any_respiratory=0.
If sum_Andning GE 1 any_Andning=1.
[GE är förkortning för Greater or Equal to]
TB 4. Mer än ett kroniskt problem.
När denna procedur är gjord för alla variabler med information om
diagnoserna har fem nya variabler skapats, alla med värdet noll eller ett
(0/1) och efter det är det dags att ta extraheringen ett steg till. Målet är
att kunna identifiera alla besöksposter i originalfilen till olika
diagnosgrupper och då behövs egentligen bara en variabel som talar om
vilken grupp patienten tillhör. Ett problem kan dock uppstå i denna
manöver och det är ifall en patient har två kroniska tillstånd därför
skapar vi ytterligare en diagnosgrupp, de med minst två olika diagnoser
som tillhör två olika diagnosgrupper. För att hitta de patienter som
tillhör minst två av diagnosgrupperna så summerar vi den ursprungliga
fem med Cumpute Sum-funktionen. I de fall summan överstiger 1 tillhör
den patienten en ny grupp – de med minst två skilda diagnoser.
Compute Sum_Riskgrupp=sum(any_Andning, any_Blod, any_Ärftlig,
any_Diabetes, any_Annan_risk).
Resultatet av denna summering kan teoretiskt hamna i intervallet 0-5
men blev i praktiken i intervallet 0-3, varav 428 med mer än en
diagnosgrupp. Av alla patienter tillhörde 78,6 % ingen riskgrupp (n
33 209 av 41 712.)
När den enhetliga variabeln skapas utifrån de enskilda variablerna är
ordningen viktig i tilldelandet av värden. För de fem unika tillstånden
spelar det ingen roll vilken variabel som ingår i bildandet först eller sist
av de fem men den sjätte och sista gruppen måste vara den grupp som
har mer än ett kroniskt tillstånd. Bildandet av den enhetliga variabeln
ser ut enligt följande tabell, men observera att dessa resultat gäller
fortfarande poster i datamaterialet och inte unika patienter.
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Tabell 18. Antal poster med minst en eftersökt diagnos uppdelat per
diagnosgrupp med bakomliggande syntax.
Syntax
Compute Diagnosgrupp=0.
if any_Blod=1 Diagnosgrupp=1.
if any_Diabetes=1 Diagnosgrupp=2.
if any_Andning=1 Diagnosgrupp=3.
if any_Ärftlig=1 Diagnosgrupp=4.
if any_Annan_risk=1 Diagnosgrupp=5.
if Sum_Riskgrupp GE 2 Diagnosgrupp=6.
Totalt

Antal i resultatet
32 563
659
1 434
5 111
612
258
429
41 712

%
79,6
1,6
3,4
12,3
1,5
0,6
1,0
100

Kum.
% KS
1,6
5,0
17,3
18,7
19,4
20,4

TB 5. Återkoppling från horisontal nivå till vertikalt format.
För den kommande återkopplingen till besökdata behövs i det här fallet
nu bara tre variabler, PID, KontaktNR och uppgift om eventuell kronisk
sjukdom vilken skapats genom variabeln Diagnosgrupp, därför sparas
endast dessa tre variabler. Efter omstrukturering (Restructure) blir
resultatet en fil där vi får 121 variabler, PID och Diagnosgrupp samt 119
iterationer av kontaktnummer. Data på individnivå är i horisontalt
format.
Tabell 19. Exempel på den nyskapade filen som har besöksdata på
individnivå (horisontellt).
PID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
41567

Kontakt
NR.1
101
102
104
106
108
109
110
111
113
114
115
118
…..

Kontakt
NR.2

Kontakt
NR.3

103
105
107

112

116

117
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……

Kontakt
NR.119

Diagnos-grupp
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
……

På individnivå kan antalet patienter under 2012 beräknas. Att antalet
patienter med en diagnos för kronisk sjukdom ökar i andel gentemot de
tidigare analyserna beror på att information om en eventuell diagnos
hämtats från tidigare år enligt studiedesign i Figur 1. Antalet fysiska
patienter i öppen sjukhusvård 2012 var 20 857 av dessa hade 3 290
under perioden 2006-2012 diagnosticerats med någon form av kroniskt
tillstånd, detta motsvarar 16 % av alla registrerade unika individer.
Tabell 20. De första resultaten på individnivå, fördelningen av individer i
olika patientgrupper i åldern 2-17 år vilka gjort minst ett
läkarbesök i öppen sjukhusvård 2012.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Total
Totalt för grupp 1-6

Antal
17 567
200
329
2 252
290
102
117
20 857
3 290

Andel %
84,2
1,0
1,6
10,8
1,4
0,5
0,6
100,0

Kronisk sjukdom
Kumulativ %
0,0
1,0
2,5
13,3
14,7
15,2
15,8
15,8

Det ska betonas att läkarbesöken för patienterna med kronisk sjukdom
inte behöver gälla den kroniska sjukdomen utan besöken kan gälla alla
tänkbara orsaker. Många patienter med dessa kroniska tillstånd kan vara
både mer infektionskänsliga och ifall de drabbas av en infektion leder det
många gånger till ett svårare tillstånd jämfört med andra drabbade
patienter som inte har motsvarande kroniska problem. Läkarbesöken
kan således indirekt vara medicinskt motiverade utifrån det kroniska
tillståndet.
Av alla östgötar i denna ålder gör 27 % minst ett besök under året på en
öppen sjukhusmottagning, det motsvarar ungefär 1 av 4 barn. Dessa
barn gör tillsammans 41 712 besök vilket motsvarar 0,55 läkarbesök per
barn på en sjukhusmottagning i länet.
Dessa besök fördelas över de olika grupperna så att 80 % av alla läkarbesöken görs av barn utan någon riskdiagnos medan barn med en
riskdiagnos svarar för var femte läkarbesök.
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4.1.4 Återkoppling till besöksdata (vertikalt format) utan onödiga
tomma rader
När informationen om eventuella kroniska sjukdomar återkopplas till
besöksdata (eller roteras tillbaka till lodräta poster), så kommer det att
bli en massa rader utan innehåll eftersom SPSS kan skapa en rad för
varje kontaktvariabel. För patienten med PID 1 skapas bara en
meningsfull rad medan för patienten med PID 11 skapas det tre
meningsfulla rader, en rad för varje unikt kontaktnummer.
TB 6. Återkoppling från individdata till besöksdata.
Att det kan bli en massa tomma meningslösa rader vid denna rotering
från horisontal ledd till vertikal har man förutsett så därför finns det ett
val i menyn som heter ”System missing values in all transposed data” och
där väljer man ”Discard the data” för att inte skapa onödiga tomma
rader.
När filen är transponerad till vertikalt format sorteras den på PID och
Kontaktnummer för att därefter matchas med originalfilen från VDL, för
att på så sätt återgå till besöksdata.
Beräkningarna på kostnader för besöken kan indirekt kopplas till den
aktuella befolkning 2-17 år i Östergötland 2012 (N 76 025) men först ska
vi kontrollera hur många patienter i riskgrupperna som hade ett
läkarbesök 2011 men inte året därpå, 2012. De i riskgruppen som inte
gör ett besök ska fortfarande räknas till prevalensen och också räknas
som individer utan besök 2012, vilket ger en sorts utspädning av 2012
års kostnader för de med riskdiagnoser.
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Tabell 21. Uppräkning från patientdata till befolkningsnivå - antal barn i
befolkningen med eller utan kroniska problem/kronisk sjukdom
(KS).

Patientgrupper
i befolkning
Övriga
0 Patienter utan KS
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt för grupp 1-6

Antal
med
besök
2012
-17 567
200
329
2 252
290
102
117
20 857
3 290

Antal med
KS 2011
utan besök 2012
32
2
461
43
15
2
555

Totalt antal
med KS
efter korr.
54 613
17 567
232
331
2 713
333
117
119
76 025

Andel med KS
i befolkningen
%
0,0
-0,3
0,4
3,6
0,4
0,2
0,2
5,1

När dessa data räknas om till befolkningsnivå erhålls följande kostnader
för öppen sjukhusvård per person i respektive grupp, från cirka 1 400 kr
för de utan kronisk sjukdom till nära 13 000 kr för de barn och
ungdomar som har flera kroniska tillstånd (N: 119), med ett genomsnitt
för hela gruppen med kroniska tillstånd lika med 6 700 kr (N: 3 845).
Jämfört med de barn och ungdomar som inte registrerats för något
kroniskt tillstånd får barnen som drabbats av ett sådant tillstånd ungefär
fem gånger högre kostnader för läkarbesök i öppen sjukhusvård.
Kostnaden för öppen sjukhusvård var 126 miljoner kronor för denna
åldersgrupp 2012 och en femtedel av dessa kostnader kan som sagt
hänföras till barn med en eller flera kroniska diagnoser.

4.2

Summering av ett års läkemedelskostnader

Utdraget från Socialstyrelsen innehåller data från alla år som omfattas i
studien (2006-2012) och då vi bara är intresserade att räkna på
läkemedelsuttagen som inträffade 2012 måste vi först välja ut dessa
poster. Data för expedieringsdatum är i formatet ”26-Jun-2012” och det
är årtalet vi vill lyfta ut till en ny variabel.
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TB 7. Välja ut ett år av sju.
I funktionen Date and Time Wizard under fliken Transform finns valet
“Extract a part of a time or date variable”. Vi extraherar årtalet till en
egen variabel. Variabeln kan då ha värden 2006 – 2012 och vi väljer med
funktionen ”select if” ut 2012. Enklast blir att låta SPSS skapa en ny
datafil med alla poster från 2012. Originaldata omfattade 813 626 poster
när det aktuella året väljs ut återstår 110 242 poster.
Tre variabler sparas till roteringen till individnivå; Löpnummer,
Totalkostnad och Patientkostnad. Resultatet av roteringen till individnivå gav 88 variabler för respektive kostnadsslag och totalt 177 variabler.
För att erhålla kostnaden per patient summeras de 88 variablerna.
Denna summering är extra betydelsefull när det gäller uttag av läkemedel för ibland blir kostnaden negativ och sådan poster neutraliseras i
summeringen. Att det kan bli negativa poster beror på feldebiteringar
och minusposterna är en sorts återköp direkt vid disken.
Som tidigare visat summeras data via kommandot Compute
Compute sum_Patkost=sum(Patkost.1 to Patkost.88).
Att summeringen ställer allt tillrätta förstås av resultaten innan och efter
additionen. För de enskilda posterna varierade beloppen för hela
kostnaden av ett uttag till att börja med mellan minus 25 737 kronor till
50 588 kr och medelvärdet per uttag var 284 kronor (N 110 242). Efter
adderingen blev spridningen 7 - 279 296 kr och totalkostnaden per
person blev 813 kr (N 38 476) och alla minusposterna är borta.
Hälften av alla barn och ungdomar i ålder 2-17 år har gjort minst ett
läkemedelsuttag under året (51 %), genomsnittskostnaden per individ
var 813 kr. De med kroniska tillstånd skiljer sig gentemot genomsnittet
med att ha avsevärt högre kostnad jämfört med de som inte har dessa
kroniska problem, 3 022 kr jämfört med 646 kr.
De barn som har kroniska blodsjukdomar och de med missbildningar
skiljer sig inte från genomsnittet, medan de övriga delgrupperna med
kroniska tillstånd har genomsnittskostnader mellan 2 200 – 10 400 kr
per individ. De delgrupper vilka har högst kostnader per individ är i stort
sett samma grupper som också har den största nyttjandegraden av
läkemedel.
Bland barn med diabetes har så gott som alla tagit ut läkemedel under
året (99 %), till en snittkostnad av 7 000 kr. Av de med flera kroniska
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tillstånd har 85 % tagit ut läkemedel under året, detta till en genomsnittskostnad över 10 000 kr per individ.
För de patienter som gjort läkemedelsuttag under året är genomsnittskostnaden 800 kronor per person medan snittkostnaden för de med
minst ett kroniskt tillstånd är 4,7 gånger högre jämfört med de som inte
lider av något sådant tillstånd.
Tabell 22. Antal individer med minst ett läkemedelsuttag 2012 och
medelkostnaden per individ.
Patientgrupp
0 Ingen
1 Blod
2 Diabetes
3 Andning
4 Missbildning
5 Övrig
6 Flera tillstånd
Totalt
Totalt för grupp 1-6

Antal
35 775
98
328
1 966
146
59
101
38 473
2 698

Andel inom
gruppen %
49,6
42,2
99,1
72,5
43,8
50,4
84,9
50,6
73,1

Medelkostnad i kr
646
748
7 047
2 176
586
6 100
10 368
813
3 023

Totalkostnad
för läkemedel
23 111
73
2 312
4 278
85
360
1 047
31 266
8 155

I nästa steg skall kostnaderna för läkemedel adderas ihop med
kostnaderna för läkarbesök i öppen sjukhusvård, samt beräknas på hela
befolkningen och inte bara de som handlat läkemedel.

4.2.1

Tillägg av tomma poster

Det vanliga tillvägagångssättet att analysera skillnader mellan grupper är
att utföra någon form av statistiskt test. Det är dock inte möjligt att göra i
detta fall utan att skapa nya poster. I Tabell 11 är det totala antalet satt
till 76 026, vilket motsvarar befolkningen 2-17 år under 2012. I
databasen finns dock endast 48 476 individer med data från antingen
läkemedelsregistret och/eller öppen sjukhusvård. Vi saknar uppgifter för
mer än ungefär 27 000 östgötska barn och faktiskt ännu fler om vi ska
kunna göra en analys. Bland de 3 845 barnen med kroniska problem har
vi ”lånat” 555 personer från tidigare år, då vi vet att dessa 555 har besökt
öppenvården under tidigare år och då fått en adekvat diagnos för minst
ett kroniskt problem.
För att möjliggöra en statistisk analys direkt i statistikprogrammet måste
vi således addera 27 549 poster varav 555 bör ”flaggas upp” som barn
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med kroniska problem utan kostnader för läkarbesök och läkemedel
under 2012.
I det följande medelvärdestestet (t-test för oberoende grupper) får vi
fram konfidensintervallet för skillnaden mellan grupperna: 7136 ±180 då
samma varians förväntas gälla i grupperna och ±380 ifall olika varians
föreligger (8840-1704 ger 7136). Det visar att osäkerheten kring medelvärdesskillnaden är liten.
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5. DISKUSSION
5.1

Prevalenserna

För astma hamnar vi med våra 3,1 % en bra bit under tidigare
uppskattade prevalenser om cirka 10 % enligt Socialstyrelsen 2015 (6-16
år) (7). Patienter med astma är en stor grupp och flera procents lägre
prevalens ger en ganska stor underskattning av de totala kostnaderna.
Lite förmildrande kan vi dock påstå att den grupp med astma som vi
funnit i denna studie är den grupp som inom två år har haft kontakt med
öppen- eller sluten sjukhusvård och vilka därmed medför uppenbara
kostnader. På läkemedelssidan blir det däremot ett okänt tapp av
kostnader för vi kan inte hänföra kostnader till de som har astma men
inte klassificerats till den gruppen här. Ty en sökning bakåt i tiden i VDL
visade att det fanns ytterligare patienter som fått astma som
huvuddiagnos (J45) men vilka inte behövt söka öppen sjukhusvård 2011
eller 2012.
Denna latenta grupp ökade på gruppen med kroniska besvär i
andningsapparaten till att bli 7 % av populationen vilket är i paritet med
den prevalens på 6 % som Wiréhn et al redovisade från liknande
journaldata i Östergötland för 2003 (0-14 år) (9). Varken åldersgrupperna eller de aktuella åren är helt lika i dessa tre olika
uppskattningar av prevalensen vilket kan förklara en del av skillnaderna
(mellan SoS, Wihrén et al och denna studie).
Med en ganska enkel sökning i SLR visade det sig att 9 % av barnen i
Östergötland hade hämtat ut läkemedel mot astma 2011. Utifrån det
resultatet går det inte direkt att påstå att prevalensen för astma är 9 %,
men resultatet är en indikator på hur mycket prevalensen av astma
underskattas enbart utifrån kontakter med hälso- och sjukvården, även
om flera år utgör underlag för diagnossättningen.
Prevalensen för barn med diabetes i formen av besök i öppen
sjukhusvård är 0,43 % och denna siffra är stabil över åren vilket indirekt
kanske visar att uppföljning av barn med diabetes är mer kontinuerlig
jämfört barn med astma. Prevalensen stämmer också väl med tidigare
uppgifter på prevalensen för diabetes bland barn i Östergötland (23) (1).
Även omräknat till riksnivå blir siffran i linje med antalet drabbade barn
i Sverige enligt Barndiabetesfonden (11).
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5.1.1

Validering av patientgrupperna

Att söka specifika diagnoser i journaldata och på så sätt få fram hur
många som är drabbade av en viss sjukdom är en metod som kan ha en
del fällor och brister. Ju längre tid som det är möjligt att scanna av
insamlade journaler desto bättre. I det fallet är materialet i denna studie
bra, med en analys av diagnoser under sju år. Högst tillförlitlighet för att
en patient med en kronisk sjukdom verkligen kom med i rätt grupp var
det i denna studie för de som var 2-11 år 2006. Givet att de bor kvar i
länet fram till och med 2012 så har deras läkarbesök registrerats under
sju år, fram till det att de är 8-17 år under 2012.
Nu mäter vi inte prevalensen av en sjukdom utan vårdkonsumtionen
under ett visst år uppdelat på några patientgrupper. Vårdtillfället
behöver inte vara relaterat till någon särskild diagnos, utan allt räknas,
men ifall en person har fått en diagnos på en kronisk sjukdom tidigare i
livet räknas personen till den patientgruppen det år analysen görs. Ifall
patienten inte har någon vårdkontakt det året så syns vederbörande inte.
Att det är lite fler än 300 barn med diabetes i Östergötland bekräftades i
en artikel i Östgöta Correspondenten april 2016 där antalet barn med
diabetes typ I uppgavs till 320 (23). I denna studie finner vi 331 barn
(+3%) med endast diabetes som kronisk sjukdom. Till det bör adderas 18
barn som har diabetes och minst ett annat kroniskt tillstånd, det skulle
ge ett antal runt 350 barn med diabetes. Nu vet vi inte om det bland
dessa kan vara cirka 30 barn och ungdomar som kan ha utvecklat typ II
diabetes. I vart fall är antalet funna fall i denna studie inte lägre än den
officiella siffran. Så täckningsgraden via diagnoser i VDL förefaller att
fungera i fallet med diabetes, högst troligt beroende på att dessa barn
alltid gör minst ett läkarbesök i öppen sjukhusvård per år.
För diagnosen astma får vi inte alls samma höga prevalens som nämns i
introduktionen, Socialstyrelsen uppskattade 2015 antalet barn 6-16 år
med astma till 10 %. I vår grupp 2-17 år tillhörde 3,6 % gruppen med
kroniska besvär i andningsapparaten men den gruppen inkluderar fler
diagnoser än bara astma så det borde vara tvärtom, att vi hittar fler fall
än Socialstyrelsen. Förklaringen till skillnaden beror på att inte alla barn
i vår kohort med diagnosen astma är med i VDL, varken 2011 eller 2012.
Tittar vi sex år bakåt på hela kohorten vilka var 2-17 år 2012 så finner vi
5 263 unika individer som vid något tillfälle fått diagnosen astma (J45),
av dessa har endast 2 235 haft något läkarbesök 2012 (3,1 %). Den
latenta prevalensen är då 7 % (som fås av 5263/72065) medan 42 % av
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dessa individer har gjort ett läkarbesök 2012, vilket i sin tur motsvarar 3
% av hela befolkningen 2-17 år (2235/72065).
Analyserar vi däremot läkemedelsuttagen under 2011 finner vi att 9 % av
populationen 2-17 år hade minst ett uttag för ATC-grupp R03, den
läkemedelsgrupp som innehåller antiastmatiska preparat. Kostnaden för
dessa uttag var 8,8 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så hög
kostnad som i denna studie tillskrivs gruppen med kroniska problem i
andningsapparaten.

5.2

Kostnaderna

Kostnaderna som beräknas är de faktiska kostnaderna för hälso- och
sjukvård samt de totala kostnaderna för gjorda läkemedelsuttag. Denna
typ av kostnader är bättre än kostnader baserade på schabloner och
läkemedels-förskrivningar. Samma prissättning gäller för alla patienter.
Däremot beräknas inte kostnaderna på sjukdomsspecifika kostnader i
denna studie, utan de beräknas på alla kostnader som barnen har haft
inom sjukhusvård och för läkemedel, det är viktigt att beakta i analysen.
Med det menas t ex att ifall patienten skadar sig och behandlas för denna
skada (som inte har något med en eventuell sjukdom att göra) så ingår
de sjukvårdskostnaderna i patientens totalkostnad för det året. Tanken
är dock att den merkostnad för sjukvård som barnen med de kroniska
besvären har, till stor del speglar just de sjukdomsspecifika kostnaderna.
Den kostnad som ofta beräknas i studier av ”cost-of-illness” är
merkostnaden i jämförelse med ej drabbade patienter eller en
kontrollgrupp till gruppen. Den totala merkostnaden för personer med
minst ett kroniskt besvär var 12 000 kr per person och år. För personer
med kroniska problem i andningsvägarna var denna merkostnad ungefär
hälften (5 800 kr) medan motsvarande kostnad för barnen med diabetes
var lite mer än dubbelt så hög (27 900 kr).
Ett annat väl använt mått i jämförelser mellan patient- eller
populationsgrupper är kvotvärden. Poängen med kvotvärden är att
jämförelsen inte behöver justeras för inflation, olika prissättningar eller
omräknas i olika valutakurser. Totalt sett hade barnen med kroniska
besvär 5,6 gånger högre kostnader för sjukhusvård och läkemedel
jämfört med alla andra barn i Östergötland 2012. Odds ratio (OR) är ett
statistiskt kvotvärde som kan tillskrivas ett konfidensintervall (CI) men
det är inte tillämpligt på genomsnittsberäkningar.
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Wiréhn et al fann att barn med diabetes hade 7,7 gånger högre vårdkostnader jämfört med den population av barn som inte hade det.
Shestra et al fann att motsvarande kvotvärde var 6,2 gånger. Barn med
kroniska problem hade i denna studie något mer än fem gånger högre
sjukvårdskostnader jämfört med barn (primärvård exkluderat), för vissa
patientgrupper var kostnaderna mer än 10 gånger högre jämfört med de
barn som inte har något kroniskt problem registrerat.

5.2.1 Indirekta kostnader vid diabetes och astma produktionsbortfall och förhöjd mortalitet
Föräldrarnas engagemang är stort när ett barn blir sjukt eller ska utredas
för en eventuell kronisk sjukdom. Förutom alla de extra uppoffringar
som föräldrarna gör för barnet så innebär ett insjuknande ofta ett
betydande produktionsbortfall i samband med kontakter med sjukvården. Föräldrar till barn med särskilda problem kan ges möjligheten
att utnyttja VAB ända upp till att barnet fyller 21 år. Normalt sett ges
ersättning för VAB bara upp till och med 11 år, men 2009 utgjorde 10 %
av all ersättning genom VAB till föräldrar med barn i åldern 12 – 15 år.
Sjukdomen diabetes tär på kroppens system och organ, även om
patienten är noga med insulintillförseln har gruppen med diabetes ökade
risker för annan sjuklighet och förtida död (19). Av 97 400 barn 2-18 år i
USA som under åren 2007 – 2011 blev inlagda på sjukhus för astmabesvär avled 29. Astma var huvuddiagnos för 5 % av alla barn som
vårdades på sjukhus under den aktuella perioden (20).
Även om mortaliteten för de som lider av astma har sjunkit något de
senaste decennierna så medför förekomsten av astma fortfarande en
ökad risk för förtida död. I Canada 1999 var riskökningen 37 % för
personer med astma i alla åldrar, medan motsvarande risk för död
oavsett dödsorsak tio år senare var 33 % högre jämfört med övriga
populationen (21). Detta innebär att tre dödsfall i en normalpopulation
motsvarar fyra dödsfall i en i övrigt identisk grupp där alla lider av
astma.
De flesta som avlider direkt till följd av astma är lite paradoxalt de
patienter som burit på en relativt mild eller måttlig grad av astma (i
England). En förklaring till detta är att en del patienter med en måttlig
grad astma tenderar att underskatta riskerna jämfört med de som är mer
vana med svåra besvär och denna underskattning kan leda till brister i
medicinering och medicinsk uppföljning av hälsostatusen (22).
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6. SLUTSATSER
VDL ger en bra skattning av förekomsten av diabetes men inte för astma.
Möjligtvis fungerar VDL bra när det gäller astma genom att markera hur
stor andel av befolkningen som har uppenbara besvär av sin astma.
Genom att kombinera uppgifter från VDL och SLR kan prevalensskattningarna göras än mer säkra.
I termer av sensitivitet kan man säga att för diagnosen diabetes har
årsvisa sökningar i VDL en hög sensitivitet, med hög sannolikhet att
finna majoriteten i kohorten bland de som är drabbade av diabetes.
Medan det omvända med låg sensitivitet gäller för sökningar efter
patienter med astma då en årlig utsökning ger en alldeles för låg
prevalens av sjukdomen. För att uppskatta förekomsten av astma i en
befolkning utgör läkemedelsregistret den bästa källan.
Att de kroniska tillstånden skulle vara förknippade med ökade
sjukvårdskostnader var väntat och resultaten som visar i genomsnitt 5
till 6 gånger högre kostnader för gruppen med kroniska problem bör
vara tillförlitlig. Gruppen med kroniska problem är dock allt annat än
homogen och det finns stora individuella variationer i vårdutnyttjandet.
Underrepresentationen av patienter med astma leder i den här studien
till en underskattning av sjukvårdskostnaderna för dem med kronisk
sjukdom, framförallt när det gäller kostnader för läkemedel.
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