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FÖRORD1 

Detta arbete har gjorts vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 
(CMT) vid Linköpings universitet i samverkan med landstingen och kommuner i 
Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. I studien har ett antal 
hjälpmedelsförskrivare i de tre länen medverkat, liksom hjälpmedelscheferna i 
Jönköpings och Kalmar län, Lovisa von Goës och Margareta Hellström. De 
senare har även haft en viktig roll studiens uppläggning och genomförande. Det 
är värt att understryka vilken arbetsinsats som ligger bakom den tålmodiga 
datainsamling som genomförts av de medverkande förskrivarna. Betydelsen av 
denna typ av uppföljning av verksamheten ökar ständigt med ökande behov att 
införskaffa vederhäftigt underlag för beslutsfattande och prioriteringar i vården. 
 
 

                                           
1 Studien är finansierad av Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, FORSS, F2000-402 och F2001-434. Den är 
godkänd av Forskningsetikkommittén vid Hälsouniversitetet, Linköping, Dnr 01-433, 2001-12-11. 
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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka effektivitet och kostnadseffektivitet vid 
nyförskrivning av rollatorer. Brukarnytta studeras utifrån förmåga att bemästra 
väsentliga problem i vardagslivet och också förändringar i hälsorelaterad 
livskvalitet. Vidare studerades kostnader som hänförs till rollatorförskrivning.  
 
Målet var att skapa underlag för beslut om rollatorförskrivning. Arbetet har 
gjorts i samverkan med landstingen i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län 
och ett antal kommuner.  
 
Studiens uppläggning och val av effektmått baserades på rollator-förskrivnings 
syfte vad gäller att övervinna begränsningar i individernas aktiviteter och 
delaktighet. Alla resultatmått bygger på skattningar gjorda av individerna själva. 
 
Datainsamling genomfördes med hjälp av arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 
verksamma som förskrivare vid landsting och kommuner. Studien var upplagd 
som en före/efter-studie med ”baseline”-mätning före förskrivning och upp-
följning tre månader efter det att rollatorn levererats. Totalt ingick 205 brukare i 
studien. 
 
Brukarna rapporterade ett antal positiva effekter av rollatorförskrivningen: 

• mindre hjälpbehov, 
• ökade möjligheter att delta i aktiviteter utanför hemmet, 
• minskning av problem vad gäller att genomföra dagliga aktiviteter, 
• signifikanta förbättringar i generisk livskvalitet, mätt med instrumentet 

EuroQol (EQ-5D). 
 
Kostnaderna för rollatorförskrivning uppgick i medel per brukare till 1 300 
kronor och utredningskostnader till ca 300 kronor, dvs totalt ca 1 600 kronor. En 
skattning av kostnadseffektiviteten, baserad på ett års kalkyl och en skattad 
hälsovinst på 0,07 (EQ-5D), ger en inkrementell kostnadseffektivitet på 24 000 
kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Härvid jämfördes effekten av 
förskrivning med situationen före förskrivning. Resultatet är att betrakta som en 
mycket låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, dvs en gynnsam 
balans mellan effektivitet och kostnad. Resultatet talar för att rollator-
förskrivning bör rankas högt i prioriteringslistor. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate effectiveness and cost-effectiveness of 
rehabilitation by means of walkers for persons with restricted mobility (four-
wheeled walkers). The walkers were of a number of different brands and 
models.  
 
The study group included 205 first time users with several different diagnoses. 
The study was designed as a pre/post study with follow-up three months after 
the delivery of the walker. The “functional diagnosis” of the user the walker 
models prescribed and labour time used by thew staff were reported by the 
prescribing staff (physiotherapists and occupational therapists). Background data 
and various outcomes were reported through questionnaires by the users 
themselves. 
 
The users reported a number of positive effects of the intervention: 

• less need for help on a daily basis, 
• increased possibilities to participate in "activities outside home", 
• less problems in carrying out daily activities,  
• significant improvement in generic quality of life, measured by means of 

the instrument EuroQol (EQ-5D). 
 
The average cost of the walkers amounted to SEK 1 300. In addition, there were 
labour costs related to examinations and the delivery of the walkers, amounting 
to SEK 300. The direct costs per case amounts to about SEK 1 600 on average. 
 
The only indirect cost where a change due to the delivery of the walker could be 
expected was “special transport service”. There was a slight, although non-
significant, increase in this cost, after delivery of the walkers. 
 
With the estimated gain in quality of life of 0,07 (on the scale of EQ-5D, 
ranging from 0,0 to 1,0), we derived a cost per quality adjusted years gained 
(cost/QALY) of SEK 24 000. This means a very favourable balance between 
costs and effects, supporting high ranking in priority lists.  
 



 

 3

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvård och rehabilitering har gapet mellan på marknaden 
tillgängliga innovationer och vad samhället kan finansiera vuxit på ett sätt som 
lett till uttalade krav på prioriteringsunderlag. Prioriteringsmodeller innefattar 
såväl etiska överväganden som bedömning av insatsers effektivitet och 
samhällsekonomiska konsekvenser. Det är för insatser för personer med 
funktionshinder såväl som för andra grupper angeläget att skaffa kunskap om 
nytta för brukaren i relation till kostnader. Rehabiliteringsåtgärder för 
funktionshindrade är knapphändigt studerat jämfört med insatser inom hälso- 
och sjukvården. Behovet är därför stort att undersöka vilken nytta för brukarna 
som hjälpmedelsförskrivning i praktiken leder till, samt vilken kostnad för 
huvudmän och samhället i stort som förskrivningar för med sig. 
 
Studier av effektivitet och kostnadseffektivitet i samband med förskrivning av 
rollatorer är sparsamt förekommande. Effektivitetsstudier rör huvudsakligen 
brukartillfredsställelse och möjligheter att förbättra fysisk kondition (1, 2, 3). 
Andra sammanhang som har studerats är äldres risk för fallolyckor och 
rollatorns roll, både för att reducera risk och som potentiell fara (4, 5, 6). I en 
rapport från Hjälpmedelsinstitutet förs ett hypotetiskt resonemang om potentiell 
inbesparing av hemtjänsttimmar och minskning av fallolyckor och därmed 
minskning av antal höftfrakturer (7). Författaren pekar på potentiella intäkter till 
följd av ”generös” rollatorförskrivning.  
 
I en studie av åtgärder vid förflyttningssvårigheter, inkluderande rollatorer och 
rullstolar, manuella såväl som elektriska, undersöktes brukarnytta och 
kostnadseffektivitet (8). Förskrivningsregimen leder enligt studien till beräknad 
kostnadseffektiviteter uttryckt i euro per vunna kvalitetsjusterade levnadsår, för 
män till 3848 och för kvinnor till 278. Den stora skillnaden mellan män och 
kvinnor berodde på ett litet antal förskrivna rullstolar i materialet. I studien 
gjordes kostnadseffektivitetsberäkning över en tidsperiod omfattande förväntad 
återstående livslängd. 
 
Det är av stor betydelse vid prioriteringsbeslut att kunna jämföra 
kostnadseffektivitet vid olika typer av interventioner. I denna studie används 
därför mått som antal vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) (9, 10). 
 



 

 4

1.2 Syfte/Frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka effekter för brukarna och samhällets kostnader 
vid nyförskrivning av rollatorer för personer med förflyttningssvårigheter. 
 
Specifika frågeställningar var: 
 

• Vilka effekter för brukarnas vardagsliv ger rollatorförskrivning i det skede 
då förstagångsförskrivning anses påkallad? 

• Vilken kostnad är förenad med rollatorförskrivning? 
• Vilken förändring i brukarens livskvalitet erhålls vid rollatorförskrivning? 
• Vilken kostnadseffektivitet erhålls? 
• Inom vilka domäner ligger kostnadseffektiviteten för rollatorförskrivning 

jämfört med andra interventioner inom hälso- och sjukvården? 
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2. METOD OCH MATERIAL 

2.1 Studiens utformning, patienter och 
inklusionskriterier 

Studien genomfördes under våren 2002 till och med hösten 2004 vid landsting 
och kommuner i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län. Studien omfattade 
presumtiva rollatorbrukare som fick rollator förskriven för första gången. De 
utredningsmoment som eventuellt föregått denna förskrivning omfattas inte av 
studien.  
 
Förskrivare var arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid landstingen och 
kommunerna, vilka också ombesörjde datainsamling via intervjuer och enkäter. 
Studien avsåg inte att ge någon jämförelse mellan länen, ej heller mellan olika 
kategorier av förskrivare. 
 
Studien var en longitudinell prospektiv studie med ett första mättillfälle före 
förskrivning (baseline-mätning) och ett andra mättillfälle tre månader efter det 
att rollator levererats (uppföljning). Resultat i form av hälsovinster för brukarna 
sammanfattas av förbättring i ett antal effektmått från baseline-mätning till 
uppföljning. 
 
Inklusionskriterier var 

• förstagångsbrukare av rollator, 
• inga kognitiva funktionsnedsättningar som ger nedsatt förmåga att 

besvara enkäter respektive delta i intervjuer. 
 
Målet var att rekrytera 300 brukare till studien; i praktiken uppnåddes 205 
deltagare.  
 
I en delgrupp på 23 personer gjordes en studie som, utöver de mätningar som 
gjordes i huvudgruppen, inkluderade bedömning av problemlösningsförmåga 
baserat på instrumentet IPPA (se nedan).  

2.2 Interventionen 

Interventionen avsåg patienter som var aktuella för rollatorförskrivning och där 
sådan gjorts i samverkan mellan förskrivare och patient. Rollator av tre 
kategorier kunde väljas (förslag från sortimentsgrupp): 
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• Rollator för inomhusbruk. Enklare modell med små hjul; undantag kan 
göras vid behov av speciella tillbehör eller behov av extra stabilitet. 

• Rollator för både inom- och utomhusbruk. Kan förskrivas som alternativ 
till dubbelutrustning. 

• Rollator för utomhusbruk, första hand förrådshållen modell med små hjul. 
Om området kring brukarens bostad är ojämnt eller där det inte finns 
asfalterade gångar eller vägar kan förskrivaren välja en utomhusrollator 
med stora hjul. Förskrivaren kan också välja en sådan modell till brukare 
med ökat behov av stabilitet. 

 
De rollatormodeller som dominerade var av märke/modell Rollette, Fellow, 
Futura, Carl-Oskar och Conto. 

2.3 Effektmätning 

Interventionen syftar till att övervinna begränsningar i aktiviteter och delaktighet 
orsakade av nedsatt funktionsförmåga. Förbättringar kan således mätas i form av 
reduktion av sådana begränsningar. Exempel är förbättrade förflyttnings-
möjligheter, förbättrade möjligheter att klara av väsentliga aktiviteter (problem) 
och möjligheter att utnyttja sin tid på ett tillfredställande sätt. Resulterande 
livskvalitetsvinst är ett slutligt mått på interventionens nytta för brukaren. 
 
Mätning av effekter, dvs förändringar mellan baseline-mätning och uppföljning, 
gjordes i studien dels med hjälp av ett antal specifika frågor, dels med hjälp av 
validerade instrument enligt följande: 

• boendeform, 
• hjälpbehov, 
• färdtjänstutnyttjande, 
• hjälpmedelsanvändning inomhus och utomhus, 
• aktivitetsrelaterade problem 

o möjlighet att genomföra sina ”vanliga” aktiviteter, 
o upplevelse av hur problem påverkar det dagliga livet, 
o svårighet att genomföra betydelsefulla aktiviteter (mättes med IPPA 

på en subgrupp av 23 personer), 
• hälsorelaterad livskvalitet (mättes med EuroQol, EQ-5D). 

 
Vidare noterades sådana bakgrundsdata som antogs kunna ha betydelse för 
interventionens effekter och kostnadsförändringar. Sådana bakgrundsdata var 
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• kön, 
• ålder, 
• sysselsättning, 
• boendeform, 
• aktiviteter i form av kursverksamhet och föreningsliv. 

2.3.1 Aktivitetsrelaterade problem 

Instrumentet IPPA (se nedan) och tre specifika frågor användes för att skatta 
aktivitetsrelaterade problems omfattning och betydelse. 
 
Specifika aktivitetsrelaterade frågor 
Tre specifika frågor, vilka kompletterar nedanstående instrument, ingick i 
enkäten: 

• Jag behöver hjälp med följande aktiviteter? 
• Hur ofta behöver du hjälp? 
• Har din funktionsnedsättning gjort att du varit tvungen att minska på dina 

aktiviteter utanför hemmet? 
 

IPPA – Individually Prioritised Problems Rating Scale 
Metoden för IPPA bygger på identifiering och gradering av problem, vilka 
belastar individen i form av aktivitetsbegränsningar och som avses lindras 
genom rehabiliteringsåtgärder, i detta fall rollatorförskrivning. IPPA mäter 
effekt av problem som av individen bedöms som viktiga. Vid baseline-
mätningen indentifierar patienten sina ”problem” och skattar dessas betydelse. 
Vidare skattas den svårighet med vilken aktiviteten, som relaterar till problemet, 
genomförs (11). 
 
Vid den baseline-mätningen identifierar brukaren de aktiviteter som upplevs 
som svåra att utföra eller inte kan utföras alls på grund av funktions-
nedsättningen. Intervjuaren ber brukaren att identifiera maximalt sju problem. 
Om problemen formuleras alltför generellt (t.ex. ”jag har problem med att gå”, 
ombeds brukaren att specificera problemet utifrån en viss situation eller 
aktivitet. Om brukaren har svårt att identifiera sådana aktiviteter visas en 
checklista över aktiviteter för att på så underlätta problemidentifieringen. 
 
Vid uppföljningen skattas svårigheten att utföra de aktiviteter som identifierats 
vid det första tillfället.  
 
För varje ”problem” viktas svårigheten att genomföra aktuell aktivitet med 
”problemets betydelse”. Skillnaden mellan dessa viktade problemsvårigheter är 
ett mått på interventionens betydelse för brukaren. 
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IPPA-totalscore beräknas som summan av viktade problem. Totalscore ligger 
mellan 1 och 175. 

2.3.2 Hälsorelaterad livskvalitet, EQ-5D 

EuroQol (12, 13) är ett preferensbaserat mått som syftar till att mäta 
hälsorelaterad livskvalitet. I denna studie används EQ-5D som baseras på fem 
dimensioner: 

• rörlighet 
• hygien 
• huvudsakliga aktiviteter 
• smärtor/besvär 
• rädsla/nedstämdhet 

 
För varje dimension skattas svårighetsgraden i tre nivåer. För varje tillstånd 
finns en vikt som anger motsvarande livskvalitetsnivå. Detta innebär att 243 
möjliga hälsotillstånd uppstår. För varje sådant tillstånd har motsvarande 
nyttovärde (livskvalitetsvärde) beräknats med direkta metoder, baserat på 
intervjuer av ett stort antal respondenter (s.k. sociala vikter, se Kind and de 
Charro 1998, samt EuroQol Business Management Group). 
 
I EQ-5D ingår en fråga om rörlighet (jag går utan svårighet, jag kan gå med viss 
svårighet, jag är sängliggande). Det kan finnas en risk att effekten av hjälpmedel 
underskattas om förflyttningsmöjligheten förbättras utan att gångförmågan 
förändras. Eftersom detta är en kritisk fråga i en rollatorstudie, har en 
kompletterande fråga införts rörande förflyttning (jag förflyttar mig utan några 
problem, jag förflyttar mig med vissa problem, jag kan inte förflytta mig 
alls)(14). I studien skall samvariationen mellan dessa två frågor undersökas. 
 
Vidare är kommunikation, delaktighet och sociala relationer väsentliga faktorer i 
en individs livskvalitet, vilka kan befaras underskattas i EQ-5D. En specifik 
fråga som rör sociala relationer har därför införts. Hypotetiskt kan begränsningar 
i relationer med andra människor fångas av EQ-5D’s dimension ”huvudsakliga 
aktiviteter”. Om denna dimension inte samvarierar med frågan om sociala 
relationer kan detta tyda på att livskvalitetsförändring orsakad av begränsningar 
i relationer med andra inte fångas av EQ-5D. Det kan då finnas skäl att särskilt 
granska denna aspekt, utöver resultatet av EQ-5D. 
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2.3.3 Kostnader 

Studien omfattade resursförbrukning före respektive efter förskrivning. Härvid 
inkluderades kostnader i form av styckpris för rollator samt arbetskostnad för 
förskrivning. Vidare registrerades färdtjänstkostnader.  
 
Analys av kostnadseffektivitet baserades på brukarnytta och resursförbrukning 
under ett år. Investeringskostnader kommer härvid att överskattas genom att 
periodicering inte gjorts. I diskussionavsnittet tas denna fråga upp, se nedan. 
Vidare har kostnader för lagerhållning, reparationer och underhåll inte inräknats. 
Dessa är relativt sett små (3) men kan enkelt inbegripas i en kalkyl, se 
diskussionsavsnittet. 

2.4 Statistik 

För variabler med kontinuerliga skalor har skillnader i genomsnitt mellan 
oberoende grupper prövats med Students t-test och skillnader mellan beroende 
grupper (före/efter) testats genom parat t-test. Skillnader i fördelning mellan 
dikotoma data har testats med hjälp av chi-2 test. p-värde överstigande 0,05 har 
betraktats som icke signifikanta (ns). För p-värde <0,05 har värdet angivits. 
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3. RESULTAT 

3.1 Studiepopulationen 

3.1.1 Studiepopulation, bortfall och besvär 

Med jämn fördelning över de tre länen rekryterades 205 patienter, till vilka 
rollator förskrevs. Av de 205 besvarade en grupp om 165 personer uppföljnings-
enkäten (80 procent).  
 
För en subgrupp om 23 personer gjordes även en studie av problem-
lösningsförmåga baserat på instrumentet IPPA. Denna delstudie genomfördes 
under våren 2003. Bortfallet i denna grupp var tre personer av de 23 (13 
procent). 
 
För ”bortfallsgruppen” (60 personer, 29 procent) gjordes en undersökning 
avseende speciella karakteristika jämfört med studiepopulationen. Föreligger 
sådana olikheter mellan grupperna skulle detta kunna ge upphov till 
misstolkningar av resultat (”bias”). Det visade sig att bortfallet hos män var 
något större än för kvinnor (30 procent respektive 22 procent), dock inte 
signifikant. Vidare undersöktes baseline-mätning för bortfallsgruppen jämfört 
med studiegruppen avseende aktivitetsmått (IPPA, se nedan) och livskvalitets-
mått (EuroQol, se nedan). I inget av dessa mått avvek bortfalls-gruppen från 
studiegruppen. Slutsatsen är att vi av dessa observationer inte kan påvisa några 
skillnader i bortfallsgruppen som skulle kunna orsaka ”bias”. 
 
Utöver ”bortfallet” mellan baseline-mätning och uppföljning enligt ovan 
förekommer ”internt bortfall” som berör enstaka frågor. Aktuell stickprovs-
storlek anges för varje fråga i det följande. 
 
Majoriteten (65%) av brukarna var kvinnor. Medelåldern för gruppen var 78 år 
och medianåldern 80 år (31-99 år). Medianåldern var för männen 81 år och för 
kvinnorna 79 år (ej signifikant skillnad, Fig. 1). 
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Figur 1. Åldersfördelning för män och kvinnor (procent)  
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För den subgrupp om 23 personer som omfattades av IPPA-intervjuer var 
fördelning mellan män och kvinnor och åldersfördelning ungefär densamma 
som i totalgruppen, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Könsfördelning och medelålder för IPPA-gruppen (n=20) 

  
könsfördelning 

procent 
medelålder 

år 
medianålder  

år 
Män 30 77,7 81 IPPA-

gruppen Kvinnor 70 80,3 82 
Män 35 78,2 81 Totalgruppen 
Kvinnor 65 77,7 79 

 
 
Förflyttningsbegränsningar som var aktuella härrörde från ett antal olika 
"funktionella diagnoser". Många brukare hade flera besvär, som kunde motivera 
rollatorförskrivning. Exempel på sådana angivna besvär var 

• hjärtproblem,  
• KOL, 
• smärtor,  
• frakturer,  
• problem med leder och rygg, 
• yrsel/balansproblem,  
• "orkeslöshet",  
• osäkerhet vid gång, 
• ospecificerade gångsvårigheter, ofta i kombination med andra besvär. 
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3.1.2 Sysselsättning 

De flesta brukarna i studien var ålderspensionärer (94 procent). De som var i 
yrkesverksam ålder var förtidspensionärer eller sjukskrivna. Detta förhållande 
förändrades inte mellan baseline-mätning och uppföljning. 
 
En stor andel av brukarna deltog i kursverksamhet och föreningsliv vid baseline-
mätningen. I kursverksamhet deltog 15 procent, i föreningsliv 23 procent. Ingen 
förändring skedde under studiens gång. 

3.1.3 Boende 

Kvinnor levde ensamma i högre utsträckning än män (Tabell 2). Skillnaden kan 
påverka möjligheten att få hjälp inom familjen och eventuellt leda till att män 
och kvinnor har olika behov av extern hjälp. 
 

Tabell 2. "Sammanboende" vid baseline-mätningen (procent) 
  

ensamboende 
 

% 

bor tillsammans 
med maka/make

 
% 

bor tillsammans 
med annan än 

make/maka 
% 

 
totalt 

 
% 

män (n=70) 28 66 6 100 
kvinnor (=129) 64 32 4 100 
totalt 51 44 5 100 

 
 
Boendeformen var huvudsakligen lägenhet (71 procent) och egen villa (27 
procent). Endast en procent bodde i servicehus med eget boende. Män bodde i 
något högre utsträckning i egen villa. 
 
Mellan baselinemätning och uppföljning, en period av tre månader, förändrades 
boendet för minst elva deltagare. Några flyttade från villa till lägenhet och några 
flyttade från lägenhet till serviceboende (Tabell 3).  
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Tabell 3. Boendeform vid baselinemätning och uppföljning (antal brukare) 

 Boendeform vid uppföljning (antal individer)  
Boende-form vid  
baseline-mätning 

 
egen 
villa 

 
lägenhet 

servicehus 
med eget 
boende 

 
annat 

 
Totalt 

egen villa 35 3   38 
lägenhet 1 101 5 1 108 
servicehus  1 1  2 
annat    2 2 
Totalt 36 105 6 3 150 

 
 
Nästan 60 procent av de brukare som bodde i lägenhet saknade hiss i bostaden. 
Denna skattning inkluderar även de som bodde på nedersta våningen. Det 
skedde inga större förändringar mellan baselinemätning och uppföljning. 

3.2 Förändringar i användning av förflyttnings-
hjälpmedel 

Användning av förflyttningshjälpmedel inomhus påverkades i mycket ringa grad 
av rollatorförskrivningen. Ungefär 65-70 procent (lika för män och kvinnor) 
använde inga hjälpmedel alls, medan några få procent använde rullstol, 35 
procent andra gånghjälpmedel (kryckkäppar) och några få fick hjälp av annan 
person.  
 
Vid förflyttning utomhus användes hjälpmedel i betydligt högre utsträckning än 
inomhus. Innan rollatorförskrivningen var det bara drygt 30 procent som 
förflyttade sig utomhus utan hjälpmedel. Män använde hjälpmedel i något högre 
utsträckning än kvinnor (ej signifikant). 
 
Användningen av hjälpmedel vid förflyttning utomhus hade ökat väsentligt vid 
uppföljningen (Fig. 2). Vid baselinemätningen använde ungefär 60 procent 
"gånghjälpmedel" mot 90 procent vid uppföljningen. Ökningen är signifikant 
och torde innebära att flera av brukarna genom sin rollator fått större 
rörelsefrihet utomhus än vad de hade tidigare. Andelen rullstolsanvändare hade 
ökat något och hjälp av annan person minskat (dock ej signifikant). 
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Figur 2. Hjälpmedel vid förflyttning utomhus vid baselinemätning respektive 

uppföljning (procent, n=144) 
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Vid uppföljningen förflyttar sig en stor andel, 75 procent, utan 
förflyttningshjälpmedel inomhus, medan det utomhus endast är ca 8 procent som 
klarar sig utan något hjälpmedel. Ca 90 procent använder hjälpmedel utomhus 
(Fig. 3). Resultaten tyder på att nyförskrivning av rollatorer har relativt liten 
betydelse för livsföringen inomhus, medan den spelar en avsevärd roll för 
möjligheterna att röra sig utomhus. 
 
Figur 3. Hjälpmedelsanvändning inomhus och utomhus vid uppföljningen (n=148) 
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3.3 Förflyttning och transporter  

Möjligheterna att förflytta sig inomhus förändrades inte med rollator-
förskrivningen. Ca 35 procent anger att de  inte har några svårigheter med 
förflyttning. Denna andel ökar något efter förskrivningen. Ca 55 procent anger 
att de har svårt att gå i trappor, 30 procent att resa sig från sittande och drygt 10 
procent att komma i och ur sängen. Dessa aktiviteter påverkas i mycket liten 
utsträckning av tillgång till rollator. I dessa skattningar finns inga signifikanta 
könsskillnader. 
 
Män och kvinnor ordnar sina transporter på olika sätt. Signifikant fler män körde 
egen bil medan kvinnor i större utsträckning använde kommunala transporter på 
egen hand. Ca 25 procent använde färdtjänst på egen hand, medan ca 5 procent 
hade ledsagare. Endast 5 procent av gruppen anger att de är helt hänvisade till 
sin bostad (Fig. 4). 
 
Figur 4. Transporter, baselinemätningen 
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Transportmetoderna förändrades inte i något avseende signifikant med 
rollatorförskrivningen men det fanns en tendens till minskad användning av 
egen bil och "kommunal" transport, samt ökad användning av färdtjänst (Fig. 5). 
Andelen som var helt hänvisade till sin bostad hade minskat. Inga förändringar 
var signifikanta. 
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Figur 5. Transporter, baselinemätning och uppföljning (procent, n=116) 
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Vid baselinemätningen hade 31 procent beviljad färdtjänst, vid uppföljningen 39 
procent (signifikant ökning). De som hade beviljats färdtjänst utnyttjade i medel 
denna drygt 3 gånger per månad. Mönstret var ungefärligen detsamma för män 
och kvinnor. Vid uppföljningen hade antal resor i medel ökat (på gränsen till 
signifikant, p=0,06). 

3.4 Hemtjänst och informell vård 

En relativt stor andel av deltagarna utnyttjade vid baselinemätningen varken 
hemtjänst eller närståendevård (informell). De som använde sig av informell 
vård fick den främst från make/maka eller barn. Mindre än tio procent utnyttjade 
insatser från hemtjänsten (Fig. 5). 
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Figur 6. Hemtjänst och informell vård, andel av dem som angivit behov vid 

baselinemätningen. Skillnad mellan män och kvinnor anges (p <0.05) 
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Männen fick i högre utsträckning än kvinnorna hjälp i hemmet av sin partner. 
Detta kan vara naturligt eftersom kvinnorna i högre utsträckning än männen 
bodde ensamma (64 procent gentemot 30 procent i denna studiegrupp). 
 
Det fanns även en tendens till att män fick hjälp av annan släkting i högre 
utsträckning medan kvinnor fick mer hjälp av sina barn. Ingen av dessa 
skillnader är signifikanta. 
 
Utnyttjande av såväl hemtjänst som de olika informella vårdinsatserna 
redovisade i Fig. 6 var oförändrade vid uppföljningen.  
 
Hjälpbehovet avseende personlig hygien, matlagning, städning, inköp, tvätt och 
övriga aktiviteter skattades av personerna själva (Fig. 7). Ungefär 40 procent 
uppgav att de inte behövde någon hjälp alls med de uppräknade aktiviteterna. De 
aktiviteter som främst krävde hjälp var städning, inköp och tvätt. Män och 
kvinnor hade stora skillnader i hjälpbehov. En signifikant högre andel av 
männen uppgav att de behövde hjälp med matlagning, tvätt och personlig 
hygien. 
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Figur 7. Angivna hjälpbehov, procentuell andel. Skillnad mellan män och kvinnor 
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Vid uppföljningen hade den andel som uppgav att de klarade sig utan hjälp 
minskat från ca 40 procent till 30 procent (signifikant). Behovet av hjälp ökade 
för vissa aktiviteter och minskade för andra (dock ej signifikant, Tabell 8). Det 
är svårt att utläsa någon koppling till den ökade utomhusrörlighet som 
rollatorförskrivningen innebär. 
 
Figur 8. Angivna hjälpbehov, procentuell andel. Skillnad mellan baslinjemätning och 

uppföljning anges. (n=117) 
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Närmare 40 procent av brukarna behövde ingen hjälp överhuvudtaget. För de 
övriga i studiepopulationen varierade hjälpbehovet från dagliga insatser (30 
procent), en gång per vecka (23 procent) till en gång i månaden (2 procent). 
Ungefär samma mönster föreligger vid baselinemätning och uppföljning. För 
männen finns en svag tendens till tätare hjälpbehov, dock ej signifikant. 

3.5 Aktivitetsrelaterade problem, IPPA 

Möjligheten att genomföra aktiviteter utanför hemmet kan antas påverkas av 
graden av funktionsnedsättning. Vid baseline-mätningen uppgav 84 procent en 
sådan aktivitetsminskning; vid uppföljningen hade andelen sjunkit till 77 
procent för kvinnor (signifikant) medan situationen var oförändrad för män. 
 
Svårighet att utföra aktiviteter för att lösa problem i det dagliga livet undersöktes 
med instrumentet IPPA (11) för en subgrupp av 20 deltagare. Personerna i denna 
subgrupp genomgick för övrigt samma mätningar som övriga deltagare i 
studien. 
 
Problembild och fördelning av antal identifierade problem redovisas i Tabell 4 
och Tabell 5. 
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Tabell 4. Exempel på identifierade problem 
domän identifierade problem 
allmänna uppgifter räcka upp i skåp  

göra inköp 
 

kommunikation skriva brev 
 

förflyttning resa sig från sittande 
gå upp på en stol 
ta sig i och ur sängen 
cykla 
gå i trappor  
gå utomhus  
promenera i skogen  
ta långa promenader  
ta sig i och ur bilen 
 

egenvård knäppa knappar 
ta på sig strumpor 
motionera  
duscha  
skala potatis  
diska 
 

hemliv klättra upp på stege för att byta glödlampor 
plocka upp saker från golvet 
putsa fönster 
skotta snö  
dammsuga  
passa barnbarn  
trädgårdsarbete  
hänga tvätt 
handarbete (väva, brodera) 
 

mellanmänskliga relationer hålla kontakt med vänner 
  
 
 
Tabell 5. Fördelning av antal identifierade problem (n=20) 

antal problem antal personer 
1 0 
2 1 
3 1 
4 4 
5 3 
6 3 
7 8 

 
Totalscore för IPPA sjönk från 86,1 vid baseline-mätningen till 76,4 vid 
uppföljningen (signifikant, p=0,001). Resultatet innebär en signifikant 
förbättring i förmågan att lösa problem. 



 

 21

3.6 Hälsorelaterad livskvalitet, EQ-5D 

Livskvalitet skattades med hjälp av EQ-5D vid baseline-mätning och 
uppföljning, se Tabell 6.  
 
Tabell 6. EQ-5D vid baselinemätning och uppföljning. De som svarat vid båda 

mätningarna har inkluderats 

 
Baseline-
mätning Uppföljning Differens p-värde 

     
Män (n=44) 0,55 0,64 0,09 0,022 
Kvinnor (n=89) 0,57 0,63 0,06 0,008 
Alla (n=133) 0,57 0,64 0,07 <0,001 
 
En förbättring från 0,57 till 0,64, dvs 0,07, erhölls för hela gruppen, ungefärligen 
samma för män och kvinnor. Förbättringen var signifikant för såväl hela 
gruppen som för män respektive kvinnor. Ingen skillnad mellan män och 
kvinnor förelåg. 
 
I de fem dimensionerna av EQ-5D skattades vid baseline-mätningen de svåraste 
problemen ligga i dimensionerna ”rörlighet” och ”smärta/besvär” (se Figur 9). 
Dessa dimensioner var de som förbättrades mest. En viss förbättring skattades 
även i dimensionerna ”hygien” och ”huvudsakliga aktiviteter” men ej i 
”rädsla/nedstämdhet”. 
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Figur 9. De tre svarsalternativen vid baselinemätning och uppföljning för var och en 
av de fem dimensionerna i EQ-5D. Vidare visas två specifika frågor gällande sociala 
relationer och förflyttning (n=133) 
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Den specifika frågan om förflyttning (hänförs till förflyttning och ej till förmåga 
att gå som i EQ-5D) ger samma resultat som EQ-5Ds rörlighetsdimension. 
Korstabulering mellan frågorna visar att brukarna i hög grad tycks tolka 
gångförmåga likvärt med förflyttningsförmåga.  
 
Den specifika frågan om sociala relationer tycks samvariera starkt med 
dimensionen ”huvusakliga aktiviteter” i EQ-5D. Korstabulering mellan frågorna 
tyder dock inte på samma starka samvariation som mellan förflyttningsfrågorna. 
Resultatet i denna fråga visar därför att sociala relationerna förbättrats, i aspekter 
som inte fångas av EuroQol. 
 

3.7 Sammanställning av effekter för brukarna 

Brukareffekterna redovisas dels för aktivitetsrelaterade problem (IPPA), dels för 
hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D) (Tabell 7).  
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Tabell 7. Skattningar av problemlösningsförmåga och nyttor 

 Baseline Uppföljning Skillnad std dev p= 
IPPA (n=20) 86,10 76,40 -9,70 10,89 0,001 
EQ-5D (n=133) 0,57 0,64 0,07 0,22 0,000 
 
I tabellen ingår de personer som deltagit i både baseline-mätning och 
uppföljning och därvid besvarat aktuellt formulär. För IPPA gäller att högre 
värden motsvarar högre problembelastning. För EQ-5D motsvarar högre värden 
högre livskvalitet. Vid uppföljningen erhölls starkt signifikanta förbättringar i 
såväl problemlösningsförmåga (IPPA) som livskvalitet (EQ-5D). 
 
En hypotes i studien var att förbättringen för brukarna kan vara större för de med 
sämst utgångsförmåga. För dessa finns ju en större förbättringspotential, 
åtminstone i teorin. Det visade sig också att större förbättringar erhölls för de 
personer som hade dålig förmåga att förflytta sig inomhus innan de fick rollator 
(Fig.10). Nyttan kan således vara störst för dem som har en dålig utgångspunkt. 
Dock kan detta även vara en statistisk brist, "regression to the mean", dvs. den 
slumpmässiga variationen för de som har sämst värden från början dras mot 
bättre värden och de som har relativt bra värden från början dras mot sämre 
värden (takeffekt).  
 
Figur 10. Livskvalitetsförbättring (EQ-5D) fördelat efter initiala förmågan att förflytta 
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3.8 Kostnader och kostnadseffektivitet 

Inköpskostnaden för de rollatorer som förskrivits i denna studie var i genomsnitt 
ca 1 300 kr. Till detta kommer tiden för utprovning (i genomsnitt ca 58 minuter), 
vilket motsvarade en lönekostnad på ca 300 kr. Den direkta initiala kostnaden 
uppgår då till ca 1 600 kr per rollator. I denna beräkning ingår inte overhead-
kostnader, restid, underhåll och reparationer. 
 
Män och kvinnor har ungefär lika dyra rollatorer. Män kräver dock något längre 
utprovningstid (dock ej signifikant). Färdtjänstkostnaderna är ungefärligen lika 
för män och kvinnor (Tabell 8, Tabell 9). 
 
Tabell 8. Genomsnittliga rollatorkostnader (kronor) 

 Män 
(n=54) 

Kvinnor 
(n=96) 

Differens p= 

Rollator 1 314 1 349 -35 (ns) 
Utprovning 349 307 42 (ns) 
Totalt, rollator 1 663 1 656 7 (ns) 

 
 
Tabell 9. Genomsnittliga färdtjänstkostnader per tre månader (kronor) 

 Baseline- 
mätning 

Uppfölj-
ning 

diff per  
3 mån 

diff per  
ett år 

p= 

Män (n=42) 571 836 265 1060 ns 
Kvinnor (n=91) 463 559 96 384 ns 
Totalt (n=133) 497 647 150 600 ns 

 
Efter rollatorförskrivningen tenderade färdtjänstkostnaderna att öka något (dock 
ej signifikant).  
 
En skattning av förskrivningens kostnadseffektivitet, baserad på livskvalitets-
vinst (0,07, se EQ-5D), och direkta kostnader för interventionen (1 660kronor) 
ger en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (kostnad/QALY) på ca 24 000 
kronor. Härvid har styckkostnad för rollator samt förskrivarens arbetstid 
inkluderats. Förändringar i färdtjänstkostnader uppgår i medel till en fördyring 
på 600 kronor årligen. Andra förändringar i uppträdande kostnader har ansetts 
försumbara. 
 
Detta mått på kostnadseffektivitet (kostnad/QALY) kan ses som en skattning av 
kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår gällande första året efter 
förskrivning. Vi har då inte periodicerat investeringskostnaden, vilket i sig inne-
bär en överskattning av kostnaden under detta år. 
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Kalkyler över längre tid bör inte göras i detta fall eftersom studiepopulationen 
kan förväntas försämras. Vidare fås på sikt andra förändringar i direkta och 
indirekta kostnader. Exempelvis behöver lagerhållning, underhåll, reparationer 
och andra kostnader undersökas liksom förändringar i vård- och omsorgs-
konsumtion, relaterat till rollatorförskrivningen. 
 
Sammanfattningsvis ger förstagångsförskrivning av rollatorer en mycket 
gynnsam kostnadseffektivitet. Nivån 24 000 kronor/QALY kan jämföras att man 
i sjukvården, även om det inte finns några fixa tröskelvärden, ofta bedömer 
kostnader under 100 000 kronor/QALY som låga, och upp till 500 000 kronor 
per QALY som rimliga. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I denna studie undersöktes, utifrån datainsamling 2002 t o m 2004, betydelsen 
av förstagångsförskrivning av rollatorer med avseende på nytta för brukarna och 
resursåtgång redovisat i kronor. Brukarnytta undersöktes dels i mått som 
representerar aktivitet och delaktighet, dels i hälsorelaterad livskvalitet. 
Kostnadsanalysen begränsades i studien till direkta kostnader för förskrivning 
(styckkostnader, arbetstid) samt konsekvenser för färdtjänstutnyttjande. Andra 
indirekta kostnader har i studien ej ansetts påverkas, åtminstone inte i ett 
kortsiktigt perspektiv. Hit hör exempelvis kostnader för hemtjänst, olyckor och 
produktionsbortfall (studiepopulationen bestod huvudsakligen av ålders-
pensionärer). Ur den nu föreliggande studien och tidigare studier kan 
hypotetiska resonemang föras om sådana konsekvenser. 
 
Åldrarna låg i intervallet 31-99 år, med medianålder för män liksom för kvinnor 
på 80 år. Endast 6 procent var under 65 år. Av kvinnorna var 64 procent 
ensamboende; av männen endast 28 procent, vilket förklaras av att kvinnor lever 
längre än män och vanligen är yngre än sin partner. Mellan baselinemätning och 
uppföljning (3 månader efter rollatorleverans) hade några ändrat sin boendeform 
mot högre grad av service (dock endast 8 personer). 
 
Användning av förflyttningshjälpmedel överhuvudtaget visade att rollator-
förskrivningen inte hade särskilt stor betydelse för livsföringen inomhus, men 
spelade stor roll för möjligheterna att förflytta sig utomhus. Utnyttjandet av 
färdtjänst hade ökat efter rollatorförskrivningen, både för män och kvinnor, 
vilket leder till en viss kostnadsökning. Ett skäl till detta kan vara att 
individernas minskade förflyttningsförmåga samtidigt lett till förskrivning av 
rollator och beviljad färdtjänst. 
 
Utnyttjande av hemtjänst och informell vård förändrades i stort sett inte mellan 
baselinemätning och uppföljning. Andelen som klarade sig helt utan hjälp hade 
minskat vid uppföljningen. Någon koppling till rollatorförskrivningen har inte 
kunnat utläsas.  
 
Svårighet att utföra aktivitetsrelaterade problem, t. ex. att göra inköp, att ta sig 
upp ur sängen, att ta promenader, undersöktes för en subgrupp av studie-
populationen omfattande 20 personer. Resultatet visade en starkt signifikant 
förbättring vid uppföljningen. 
 
För att få ett resultatmått som sammanväger alla nyttoaspekter användes 
EuroQol i versionen EQ-5D, vilket är ett väletablerat mått för analys av 
kostnadseffektivitet. EQ-5D, vars skala går från 0 (motsvarande död) till 1 
(motsvarande full hälsa) gav en starkt signifikant förbättring vid uppföljningen 
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till 0,64 (från 0,57), något större förbättring för män än för kvinnor. I de 
dimensioner som omfattades av instrumentet gav ”huvudsakliga aktiviteter” och 
”rörlighet” starkast resultat. En analys av förmågan att upprätthålla sociala 
relationer tyder på att denna aspekt förbättrats starkt (och troligen inkluderas i 
”huvudsakliga aktiviteter” vid respondenternas tolkning av frågan). 
 
Rollatorförskrivningens kostnadseffektivitet beräknades utifrån livskvalitetsvinst 
och förskrivningskostnad till 24 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår 
(kostnad/QALY). Beräkningen bygger på att livskvalitetsvinst och kostnader 
hänförs till första året efter förskrivning. Detta innebär att investeringskostnaden 
inte fördelats över någon flerårsperiod, vidare att kostnader för exempelvis 
underhåll, reparationer och lagerhållning ej medtagits. Sannolikt skulle en 
analys över en flerårsperiod ge lägre kostnad per QALY, dvs ännu förmånligare 
förhållande mellan kostnader och vunnen brukarnytta. En sådan analys bör 
också omfatta förändringar i tid i livskvalitet. Som jämförelse anges i en rapport 
från  Hjälpmedelsinstitutet den genomsnittliga treårskostnaden för en rollator till 
ca 2 400 kr inklusive inköp, resor, utprovning, underhåll, administration mm (3). 
 
Beräkningen av genomsnittlig färdtjänstkostnad visar på en ökning med 600 
kronor per år och brukare. Ett annat resonemang har tidigare lagts fram (7), 
enligt vilket färdtjänstkostnaden minskar. Detta bygger dock på ett hypotetiskt 
resonemang där brukarna fick uppskatta om de skulle ha använt mer färdtjänst 
om de inte haft rollator. 
 
Sammanfattningsvis visar studien att rollatorförskrivning har signifikant 
betydelse för brukarna avseende rörlighet utomhus och möjligheter att hantera 
en rad problem, aktivitets- och delaktighetsrelaterade, i dagligt liv. 
 
Förskrivningens kostnadseffektivitet beräknades till 24 000 kronor per vunnet 
kvalitetsjusterat levnadsår, jämfört med tillståndet före förskrivning. 
Beräkningen bygger på en epok av ett år efter förskrivning, vilket sannolikt är en 
överskattning av kostnaden (ett alltför högt värde). Med andra ord ger 
förstagångsförskrivning av rollatorer en mycket gynnsam kostnadseffektivitet. 
Nivån 24 000 kronor/QALY kan jämföras med att man i sjukvården, även om 
det inte finns några fixa tröskelvärden, ofta bedömer kostnader under 100 000 
kronor/QALY som låga, och upp till 500 000 kronor per QALY som rimliga. 
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