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FÖRORD
Denna rapport är framtagen i ett samarbete mellan CMT, Reumakliniken i
Östergötland och Avdelningen för Reumatologi vid IKE, Hälsouniversitetet i
Linköping och har finansierats med hjälp av Landstinget i Östergötland och
Forskningsrådet i Sydvästra Sjukvårdsregionen (FORSS).
Det övergripande syftet med TIRA-projektet (Tidiga Insatser vid Reumatoid
Artrit) var att ställa diagnos tidigt och starta multiprofessionell behandling på
specialistenhet. Modern handläggning av RA (ledgångsreumatism) innebär
snabbt ställd diagnos, snabbt insatt potent bromsmedicin och strukturerad uppföljning. Detta arbetssätt utvecklades i TIRA-studien och har haft stor betydelse
för omhändertagandet av nyinsjuknade patienter med reumatisk sjukdom. TIRA
studien har också skapat ett nätverk för kunskapsutveckling inom hela sydvästra
sjukvårdsregionen samt Södermanlands och Örebro län. En stor databas för
forskning har skapats och arbetet har resulterat i 16 originalartiklar i vetenskapliga tidskrifter. Fem avhandlingar har hittills skrivits med utgångspunkt från
TIRA-data. Data har också exporterats till det nationella Svenska RA-registret.
Sedan TIRA-studien startade, har behandlingsstrategierna ändrats avsevärt. I
början av 2000-talet introducerades s.k. biologiska läkemedel, framför allt TNFblockerare och 10 år efter start av TIRA-1 har nu TIRA-2 studien startat. Upplägget är i allt väsentligt detsamma och TIRA-1 kohorten kommer därvid att
utgöra ett unikt referensmaterial, såväl till hälsoekonomiska data som till
sjukdomsutveckling för patienter i den nya studien.
Denna rapport omfattar TIRA-1 studien och redovisar sjukdomsförlopp och
hälsoekonomiska konsekvenser av sjukdomen och dess behandling. Många
personer har varit delaktiga i studien och vi vill främst tacka Thomas Skogh,
Reumakliniken Universitetssjukhuset i Linköping och alla medarbetare på de 10
medverkande reumatologenheterna. Vi vill också tacka Jan Persson som är
medarbetare i TIRA projektet och har bidragit med värdefulla synpunkter. Ett
extra varmt tack riktas till alla 320 patienter som deltagit i undersökningar och
noggrant fyllt i enkäter under flera år.
Linköping november 2007-11-27
Eva Hallert
Andrea Schmidt

Magnus Husberg
Dick Jonsson
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SAMMANFATTNING
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom med en prevalens
på ca 0,7 % av vuxna befolkningen i Sverige. Kvinnor drabbas 2-3 gånger oftare
än män och antalet nyinsjuknade är ca 25 per 100 000 och år. Sjukdomen leder
till smärta och funktionsnedsättning och medför stora kostnader såväl för den
enskilde som för samhället. Studier har visat att tidig diagnos och snabbt insatt
behandling kan hejda nedbrytning av brosk och ben och därmed minska
sjuklighet och risk för bestående funktionsnedsättningar.
1996 startade en multicenterstudie, Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit, (TIRA)
i Linköping i samarbete med 10 reumatologenheter och Centrum för utvärdering
av medicinsk teknologi (CMT) i syfte att få ett tidigt multiprofessionellt
omhändertagande, regelbunden uppföljning samt hälsoekonomisk utvärdering
av patienter med nydebuterad reumatoid artrit.
I denna rapport redovisas sjukdomsförlopp, kostnader för vård och produktionsbortfall samt självupplevd hälsa och livskvalitet under de 3 första åren efter
diagnostillfälle.
Mellan januari 1996 och april 1998 inkluderades 320 patienter med nydebuterad
RA i studien. Vid tidpunkt för inklusion hade patienterna hög sjukdomsaktivitet,
nedsatt funktionsförmåga och sänkt livskvalitet. Knappt hälften av dem som var
under 65 år var i arbete.
Tre månader efter påbörjad behandling sågs signifikanta förbättringar avseende
sjukdomsaktivitet och funktionsförmåga men 15 % av patienterna hade under
hela perioden hög sjukdomsaktivitet trots konventionell behandling. Funktionsförmågan hos män förbättrades i mycket högre grad än hos kvinnor och efter 2
år stod signifikant fler kvinnor på remissionsinducerande medicin, vilket kan
tyda på att kvinnor har en mer aggressiv sjukdom än män.
Vid inklusion skilde inte livskvaliteten signifikant mellan grupper med olika
boendeformer, civilstånd, inkomst eller antal kontakter utanför hemmet, inte
heller mellan de som arbetade och övriga. Flertalet patienter upplevde sin hälsa
sämre än jämnårigas.
Under första 2 åren förbättrades livskvaliteten med ökad rörlighet och ökad
förmåga att klara dagliga aktiviteter men under tredje året sågs viss försämring.
Den genomsnittliga direkta kostnaden per patient under det första året var
36 000 och den indirekta kostnaden var 89 000 (2001 års prisnivå). Alla direkta
kostnader minskade från år 1 till 3 utom kostnader för läkemedel och kirurgi
1

som istället ökade. Indirekta kostnader var väsentligen oförändrade över tid.
Sjukskrivningen minskade signifikant men ersattes av ökad förtidspension.
Indirekta kostnader var alla år 2-3 gånger högre än direkta kostnader.
Mer än 90% av patienterna var nöjda eller mycket nöjda med bemötande/
attityder, tillgänglighet och information från klinikerna.
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ABSTRACT
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic progressive inflammatory disease,
associated with tissue destruction and functional disability. The yearly incidence
of RA in Sweden is 25/100 000 and the prevalence is 0.5-0.7%, with women
being more often affected than men. The economic consequences of the disease
are substantial for the individual and their families and for the society as a
whole. Previous studies have reported that early treatment limits joint
destruction and improves functional outcome.
In 1996 a multicenter study TIRA was started in Linköping in cooperation with
10 rheumatology units and Center for Medical Technology Assessment (CMT)
TIRA is the Swedish acronym for ‘early intervention in rheumatoid arthritis’.
The main goal was to obtain early diagnosis, rapid multiprofessional
intervention and a regular follow-up. Further, the TIRA project aimed at
forming a research database and health economic evaluation in patients with
recent-onset RA.
This study describes disease activity, functional ability, direct and indirect costs
as well as self-reported health and quality of life (QoL) in patients with recentonset RA, during the first 3 years after diagnosis.
320 subjects were enrolled in the study from January 1996 through April 1998,
2/3 being women. At inclusion most patients had high disease activity and
impaired functional capacity. More than half of patients < 65 were on sick leave
and a few were already early retired.
Highly significant improvements were seen within the first 3 months regarding
disease activity and functional ability, but 15% of the patients had sustained
high or moderate disease activity throughout the study period, despite traditional
treatment. The scores of ‘Health Assessment Questionnaire’ (HAQ) were similar
for men and women at baseline, but had a less favourable course in women, who
also had DMARDs more frequently prescribed, suggesting that women might
have a more severe disease.
At inclusion QoL did not differ between groups concerning different housing,
marital status, income or other socio-demographic factors. Most patients
experienced their health as worse compared with others of the same age. During
the first 2 years QoL was improved as well as general mobility and ability to
perform activities of daily living. During year 3 a slight deterioration was noted.
The average direct costs per patient during the first year was SEK 36 000 and
indirect costs SEK 89 000 (price level of 2001). All direct costs decreased from
3

year 1 to 3, except costs of drugs and surgery which on the contrary increased.
Indirect costs were substantially unchanged over the years. Sick-leave decreased
but was offset by an increase in early retirement. Indirect costs were 2-3 times
higher than direct costs.
More than 90% of the patients were satisfied or very satisfied with treatment and
availability and information from the medical staff in the participating hospitals.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom. I Sverige är
prevalensen 0,5-0,7 % och kvinnor drabbas 2-3 gånger oftare än män (1,2).
Sjukdomen medför smärtor, leddestruktion och progredierande funktionsnedsättning tidigt i sjukdomsförloppet (3-6) och medför stora kostnader såväl för
den enskilde som för samhället (7-11).
Orsaken till sjukdomen är inte helt känd, men genetiska faktorer, livsstil och
exponeringsfaktorer kan vara av betydelse. Den mest kända exponeringsfaktorn
är cigarrettrökning (12). En kombination av viss genetisk uppsättning och
rökning ger en mycket stark riskökning att drabbas av RA (13).
Sjukdomsförloppet varierar, men tidigare studier har visat att ca 70% av
patienterna har röntgenförändringar efter 3 år (14) och 17% har blivit opererade
på grund av sin RA under de första 5 åren (15). Patienter löper tidigt risk att
förlora sin arbetsförmåga. Flera studier rapporterar att mer än en tredjedel av
patienterna blivit permanent arbetsoförmögna efter 2 års sjukdom (16-18).
Produktionsbortfallet är betydande och de indirekta kostnaderna vid RA står för
50-85 procent av den totala kostnaden för sjukdomen (10, 17-19). Enligt en
svensk studie uppgick de totala samhällsekonomiska kostnaderna för
inflammatoriska ledsjukdomar till ca 8,5 miljarder kronor år 2001. Produktionsbortfall till följd av arbetsoförmåga utgjorde ca 82% av denna kostnad (19,22).
Det finns övertygande vetenskaplig dokumentation, som styrker att tidigt ställd
diagnos vid ledgångsreumatism och snabbt insatt anti-reumatisk bromsmedicin
(disease modifying anti rheumatic drug, DMARD) kan hejda sjukdomens
destruktion av brosk och ben och därmed på sikt minska sjukligheten och risken
för permanenta funktionsnedsättningar (23-25).
Nya biologiska läkemedel, framför allt s.k. ”TNF-hämmare”, har avsevärt
förbättrat prognosen för patienter med RA (25-27). TNF (tumör nekrotisk
faktor) är en cytokin som är central för utvecklingen av ledinflammationen vid
RA. TNF-hämmarna blockerar effekten av TNF på celler i immunsystemet och i
ledens strukturer. Data ger stöd för att sådan behandling, liksom annan
bromsmedicinering, bör insättas tidigt i sjukdomsförloppet (27-29). Behandling
med de nya biologiska läkemedlen är dock avsevärt mycket dyrare än tidigare
behandling. Under år 2001 var kostnaden i Sverige för dessa nya läkemedel ca
5

250 miljoner kr varav minst 200 miljoner beräknades gå till patienter med RA.
Kostnaden har fortsatt att öka och år 2006 hade den totala kostnaden för de
biologiska läkemedel som används vid RA ökat till mer än en miljard kr (30).
Detta kan jämföras med läkemedelskostnaden för RA, som år 1997 (före
introduktionen av biologiska läkemedel) uppgick till ca 65 miljoner kr,
uppräknat till 2001 års penningvärde (31).

Försäljning, AUP, exl moms, miljoner kr

Figur 1. Försäljning av "biologiska1" läkemedel år 2000-2006)
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Under år 1996 startade multicenterstudien Tidiga insatser vid reumatoid artrit,
(TIRA) vid Reumakliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Projektet
drivs i samverkan mellan reumatologi-enheterna i Eskilstuna, Jönköping,
Kalmar, Lindesberg, Motala, Norrköping, Oskarshamn, Västervik, Örebro och
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, vid Linköpings universitet.

1

Remicade (L04AA11), Enbrel (L04AA12) och Humira (L04AA17). Troligtvis går större
delen av denna konsumtion till behandling av RA men andelen är osäker eftersom de används
vid flera inflammatoriska tillstånd. Till gruppen "nya" medel kan även Kineret (L04AA14)
och Arava (L04AA13) räknas. Försäljningen av dessa medel uppgick under 2006 till ca 15
miljoner kr.
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Målsättningen med TIRA-projektet var att:
•
•
•
•
•
•

ställa tidig diagnos och starta tidigt multiprofessionellt omhändertagande
utforma kliniska rutiner för regelbunden uppföljning
skapa databas för forskning
etablera nätverk för kunskapsutveckling inom regionen
göra hälsoekonomisk utvärdering
exportera data till svenska RA-registret (Karolinska universitetssjukhuset)

1.2 Syfte
Data från TIRA-projektet har tidigare redovisats i ett flertal artiklar i
vetenskapliga tidskrifter (bilaga, lista I). Denna rapport är en delrapport med
syfte att beskriva demografiska och socioekonomiska data för patienter med
nydebuterad RA samt i viss utsträckning sjukdomsutveckling och funktionsnedsättning under första 3 åren efter diagnos. Kostnader för vård och
produktionsbortfall beräknas och förändringar i livskvalitet analyseras. De
aktuella frågeställningarna är:
-Hur utvecklas sjukdomen under första 3 åren?
-Vilka konsekvenser medför hög sjukdomsaktivitet och funktionsnedsättning?
-Hur påverkas självupplevd hälsa och livskvalitet?
-Hur stora är kostnader för vård och produktionsbortfall?
-Hur fördelas kostnader över tid?
-Hur uppfattar patienten vården?

7

2. MATERIAL OCH METOD
2.1 TIRA projektet
Under år 1996 startade multicenterstudien Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit
(TIRA). Målsättningen var att etablera effektiva rutiner för tidig diagnos och
strukturerad klinisk uppföljning och att påbörja ett tvärprofessionellt
forskningsprojekt baserat på epidemiologiska, genetiska, immunologiska/
inflammationsmedicinska basdata samt att göra prospektiv uppföljning av
sjukdomens förlopp avseende sjukdomsaktivitet, funktions- och aktivitetsförmåga, livskvalitet samt att göra hälsoekonomiska analyser utifrån såväl
individ- som samhällsperspektiv (32).
Samverkan skedde med primärvård och privatläkare för att möjliggöra snabb
inremittering av patienter med misstänkt ledsjukdom till kliniken. Mellan januari
1996 och april 1998 inkluderades 320 patienter med nydebuterad reumatoid
artrit (RA). Patienterna hade haft ledsvullnad i högst 12 månader och uppfyllde
följande kriterier: 4 av 7 ACR-kriterier (33) eller morgonstelhet > 1 tim ( >6
veckor), symmetrisk artrit ( >6 veckor) och småledsartrit (fingrar, händer,
handleder, fötter, tår). Exklusionskriterier var annan reumatisk sjukdom,
seronegativ psoriasis samt allvarlig lever- eller njursjukdom.
Patienterna undersöktes avseende klinisk och laboratoriemässig sjukdomsaktivitet, funktionsförmåga samt livskvalitet enligt studieprotokoll vid månad 0,
3, 6, 12, 18, 24 och därefter en gång om året. Vid varje mättillfälle registrerades
antal ömma och svullna leder (0-28 leder), sänka (ESR), akutfasprotein CRP,
reumatoid faktor (IgM-RF, IgA-RF) och anti-CCP (specifik diagnosmarkör).
Läkaren gjorde en allmän skattning av sjukdomsaktiviteten (physicians global
assessment = PGA) på en skala 0-4, där 0 motsvarar ingen sjukdomsaktivitet
och 4 motsvarar maximal sjukdomsaktivitet. Patienten gjorde en egen skattning
av såväl smärta som globalt välbefinnande på visuell analog skala (VAS) 0-100,
där 0 utgör sämsta tänkbara värde och 100 bästa tänkbara värde. Tiden för
morgonstelhet angavs också av patienten (0-360 min). Sjukdomsaktiviteten
registrerades med "disease activity score" (DAS28) som är en viktad
sammanräkning av antal svullna och ömma leder, sänka och patientens globala
skattning av sitt välbefinnande. Ett DAS28 värde <2,6 anger att patienten gått i
remission, 2,6-3,1 motsvarar låg sjukdomsaktivitet, 3,2-5,1 måttlig aktivitet och
värden >5,1 anger hög sjukdomsaktivitet (34).
Funktionsförmåga mättes med Health Assessment Questionnaire (HAQ) och
"Signs of Functional Impairment" (SOFI). HAQ är ett standardiserat fråge8

formulär som mäter funktion i 8 olika dimensioner och omräknas till en score
mellan 0 och 3. Noll anger fullgod funktion och 3 anger att det är omöjligt att
utföra (35). SOFI mäter funktion i hand (0-16), arm (0-12) och ben (0-16). 0
anger fullgod funktion (36). Gångförmåga registrerades genom att be patienten
att gå 20 meter inomhus så snabbt som möjligt. Tiden i sekunder registrerades
med stoppur.
Vidare registrerades all läkemedelsförskrivning samt tidpunkter för insatt,
pågående och utsatt medicinering.
Vid inklusion registrerades demografiska och socioekonomiska data såsom
ålder, kön, utbildning, sysselsättning, arbetslöshet, inkomst och boende.
Patienten fick också en enkät för den kommande 6-månaders perioden som
skulle fyllas i efterhand ungefär som en dagbok. Denna lades sedan i förseglat
kuvert och lämnades vid nästa TIRA-besök. Patienten fick då en ny enkät och
kuvert för kommande 6-månaders period osv. Påminnelse har skett vid besöket
men skriftliga påminnelser har inte skickats ut.
Enkäterna innehöll bla annat frågor om:
• Vård- och rehabiliteringsinsatser fördelat efter typ av resursutnyttjande
såsom sluten- och öppenvård, läkemedelskonsumtion samt sjukskrivning och
förtidspension
• Patientens egna synpunkter och kommentarer om vårdkvalitet, bemötande,
tillgänglighet och tillfredsställelse
• Patientens skattning av välbefinnande respektive smärta på visuell analog
skala (VAS), livskvalitet (EQ-5D) (37) samt självupplevd hälsoförändring de
senaste 6-månaderna
Med "förtidspension" avses det som idag kallas sjuk- och aktivitetsersättning.
Ordet förtidspension har emellertid behållits i redovisningen eftersom den
termen användes vid tidpunkt för enkätinsamling och frågorna var formulerade
på detta sätt.
Vid varje planerat TIRA-besök träffade patienten läkare, sjukgymnast,
arbetsterapeut och sjuksköterska, i förekommande fall också kurator. Patienterna
bedömdes och behandlades utifrån individuella behov. Förutom läkemedelsbehandling, erbjöds patienterna behandling av sjukgymnast och arbetsterapeut
individuellt eller i form av gruppträning. Syftet var i första hand smärtbehandling och träning av styrka och rörlighet. Samtliga patienter deltog också i
organiserad ledskyddsundervisning, s.k. ledskyddsskola. Upplägget för denna
undervisning kunde skilja något mellan olika enheter, men omfattade vanligen 2
hela dagar eller 4 halvdagar.
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2.2 Kostnader
Kostnader kan indelas i direkta och indirekta kostnader, vilket ger en bild av
sjukdomens totala belastning på samhället och hur kostnader i vid mening
fördelas på olika parter; individen, sjukvården, anhöriga med flera. I direkta
medicinska kostnader inkluderas i regel all sluten- och öppenvård (vård vid
sjukhus, i primärvård samt vård hos privata vårdgivare), läkemedel samt kostnad
för vård och behandling som faller på kommunen och patienterna själva. Direkta
icke-medicinska kostnader är t.ex patientresor och hemtjänst.
Indirekta kostnader uppstår pga nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom och
indelas i:
a) produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro
b) produktionsbortfall till följd av sjukbidrag och förtidspension
c) produktionsbortfall till följd av för tidig död (före normal pensionsålder, 65
år).
Produktionsbortfallet är en skattning av hur mycket individerna skulle ha
producerat om de varit friska. Värdet av produktionskostnaderna antas vara lika
stort som den kostnad arbetsgivaren skulle ha haft, dvs. lönekostnader inklusive
lönekostnadspålägg (arbetsgivaravgift, sociala avgifter mm). Beräkningarna tar
hänsyn till hel- och deltidsarbete men inte till att vissa individer skulle ha varit
arbetslösa även om de hade varit friska. Den etablerade metoden att beräkna
indirekta kostnader för produktionsbortfall avser personer i yrkesverksam ålder.
Detta innebär att den totala indirekta kostnaden för samhället är underskattad då
produktionsbortfallet för oavlönat arbete inte inkluderats (framför allt yngre och
äldre individer). Indirekta kostnader innefattar även uppoffring av ickeproduktiv tid och oro för den drabbade och för anhöriga, sk. intangibla
kostnader. I realiteten är man oftast tvungen att begränsa sig till att kvantifiera
de indirekta kostnader som är mätbara i kronor. Samtliga kostnader är beräknade
i 2001 års prisnivå.

2.2.1 Direkta kostnader
Denna studie inkluderar direkta kostnader för sluten och öppenvård vid sjukhus,
primärvård, alternativmedicin, läkemedel och naturläkemedel.

Kostnader för sluten- och öppenvård
Kostnaden för olika insatser i sluten och öppenvård till följd av RA har erhållits
från Samverkansnämnden Sydöstra Sjukvårdsregionens prislista (38) samt
kostnadsstatistik från landstingsförbundet (39). Kostnaden för komplementär
medicin har angivits av patienterna själva.
10

Läkemedel, komplementär medicin
Patienterna har själva uppgett vilka läkemedel och vilken mängd de har
konsumerat. Kostnaden har sedan hämtats från FASS (40). Kostnad för
komplementär medicin och naturläkemedel har patienterna själva uppgivit.

2.2.2 Indirekta kostnader
Indirekta kostnader omfattar sjukfrånvaro i form av förtidspension och
sjukskrivning. Dessa har räknats om till att motsvara heltid (dvs 1 år halvtid = 6
månader heltid). För att skatta kostnaden för produktionsbortfallet har
genomsnittlig heltidsmånadslön, inklusive lönekostnadspålägg om 53 procent
använts (30 000 kr / månad (41).

Livskvalitet
Dagens hälsobegrepp har utvecklats från att enbart omfatta biomedicinska
aspekter till ett mer helhetsorienterat begrepp som omfattar människors fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande. Livskvalitet-instrumentet EQ-5D2 mäter
den hälsorelaterade livskvaliteten utifrån patienternas upplevda hälsostatus
viktat med sociala preferenser. EQ-index (EQ-5D) beräknas efter individernas
svar på fem dimensionsfrågor, rörlighet, egenvård, normala aktiviteter,
smärta/besvär samt ängslan/nedstämdhet3. Varje individs hälsostatus definieras
med ett indextal där 1,0 är bästa tänkbara nivå och 0 motsvarar död. Teoretiskt
kan man befinna sig i tillstånd som är sämre än död. Sämsta värde som kan nås i
EQ-5D är -0,59.
EQ-5D enkäten innehåller förutom livskvalitet ytterligare två frågor:
1. Hälsa mätt med visuell analog skala, VAS4.
2. Nuvarande hälsotillstånd jämfört med hälsotillståndet under det senaste året.
Med signifikanta förändringar avses 95-procentnivån om inget annat nämns.

2

Livskvalitetsmåttet EuroQol beskrivs närmare i följande avsnitt ”Livskvalitet hos patienter
med reumatoid artrit.
3
Varje fråga har tre alternativ. Ett av alternativen är att man inte har några svårigheter; vilket
är det bästa alternativet, och medför inte något avdrag på EQ-index. Övriga två alternativ
innebär att man har måttliga (nivå 2) eller stora (nivå 3) svårigheter och dessa alternativ leder
till att EQindex sänks i varierad omfattning.
4
Den visuella analoga skalan består av en linje med klart definierade ändpunkter med fler
markeringar på själva skalan. 0= Sämsta tänkbara hälsa, 100= Bästa tänkbara hälsa
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3. RESULTAT
3.1 Bortfall
Under första året föll 23 patienter bort ur studien, under det andra året 13 och
under år 3 ytterligare 8. Tio patienter avled, 6 flyttade från orten och 28 personer
ville av olika skäl inte längre delta i studien. Vid treårsuppföljningen fanns
således 276 patienter kvar i studien. Bortfallsgruppen (n=44) var äldre än
studiegruppen, 65 vs 54 år och hade något sämre funktionsförmåga. Den genomsnittliga nivån av diagnosmarkören anti-CCP var däremot lägre i bortfallsgruppen än i studiegruppen och för övriga variabler sågs ingen skillnad mellan
grupperna.
De hälsoekonomiska enkäterna fylldes i av patienterna själva i hemmet och detta
har medfört större bortfall för denna enkät (tabell 1).
Tabell 1. Antal TIRA-patienter i studien år 1-3 och antal patienter som besvarat
hälsoekonomienkäter (HE-enkäter)

inklusion

år 1

år 2

år 3

320
303

297
276

284
254

276
195

i TIRA studien
med HE-enkät

uppgift från
samtliga år
276
187

Figur 2. Svarsfrekvens på hälsoekonomienkäter för kvinnor och män i olika åldersgrupper
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0
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Det fanns antydan till lägre livskvalitet mätt med EQ-5D i den grupp som inte
hade svarat på samtliga hälsoekonomiska enkäter (HE-bortfallsgruppen), men i
övrigt skilde sig inte grupperna åt (bilaga, tabell I). Yngre män samt äldre
kvinnor hade störst bortfall (figur 2). Det finns också internt bortfall i enkäterna
vid olika mättillfällen. Kompletta uppgifter om livskvalitet (EQ-5D) avseende
såväl inklusion som samtliga helårsmätningar finns endast hos 123 patienter.

3.2 Bakgrund och levnadsförhållanden
3.2.1 Socioekonomiska förhållanden vid inklusion
I detta kapitel redovisas patienternas socioekonomiska bakgrund avseende kön,
ålder, utbildning, hushållssammansättning, boendeform samt ekonomi.
Linköping och Norrköping hade flest patienter. Den genomsnittliga livskvaliteten var 0,60 och varierade mellan 0,52 och 0,64 för de olika klinikerna.
Motala hade högst medelålder, 65 år och Jönköping lägst, 48 år. I Motala var
andel kvinnor förhållandevis låg, 53%, medan andelen kvinnor var ovanligt hög
i Örebro, 89% (tabell 2).
Tabell 2. Ålder och kön samt livskvalitet för patienter vid de olika klinikerna (n=302)

stad
Linköping
Norrköping
Örebro
Eskilstuna
Västervik
Kalmar
Jönköping
Motala
Oskarshamn
Lindesberg
totalt

fördelning
%
21
15
12
12
11
9
7
6
4
3
100

andel kvinnor
%
72
60
89
64
61
61
73
53
67
70
68
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medelålder
59
55
54
58
51
52
48
65
57
58
56

livskvalitet,
EQ-5D (n=271)
0,56
0,61
0,64
0,57
0,64
0,62
0,61
0,52
0,60
0,59
0,60

Tabell 3. Könsfördelning, ålder och livskvalitet

kön
kvinnor
män
totalt

fördelning
%
68
32
100

medelålder

EQ-5D
(n=287)
0,61
0,57
0,60

55
59
56

Kvinnor var i majoritet och de var också signifikant yngre (p=0,03) än män vid
insjuknandet, 55 år jämfört med 59 år (tabell 3). I figur 3 och 4 jämförs åldersfördelningen för TIRA-patienterna med fördelningen i befolkningen. Fyra
personer var under 20 år och ingår inte i figurerna. Åldersfördelningen för
normalbefolkningens gäller hela Sverige (20-89 år). Fördelningen i upptagningsområdet för TIRA-studien kan eventuellt avvika marginellt från riket.
Figur 3. Kvinnors åldersfördelning i TIRA-studien jämfört med befolkningen
30%
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15%
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Figur 4. Mäns åldersfördelning i TIRA-studien jämfört med befolkningen
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Insjuknandeåldern var relativt normalfördelad. Kvinnor hade en markant topp i
åldern 50-59 år. För män låg toppen något senare och var spridd över ett större
åldersintervall.

3.2.2 Utbildning, inkomst samt sysselsättning
En majoritet av patienterna hade grundskola/folkskola som högsta formella
utbildning. Endast 11 procent hade högskole/universitetsutbildning. Livskvaliteten (EQ-5D) skilde inte signifikant mellan personer med olika utbildningsnivå. Tabell 4 visar utbildningsnivån för befolkningen över 20 år och
utbildningsnivån för TIRA-patienterna.
Tabell 4. Utbildningsnivå i TIRA studien jämfört med befolkningen

grundskola
gymnasium
universitet
totalt

utbildningsnivå
befolkning >20 år %
31
46
23
100

utbildningsnivå
TIRA % n=296
57
32
11
100

EQ-5D
(TIRA)
0,59
0,61
0,56
0,60

Utbildningsnivån i befolkningen skiljer relativt mycket mellan generationer.
Yngre personer har i snitt längre formell utbildning. Medelåldern bland TIRApatienterna var förhållandevis hög vilket påverkade den genomsnittliga
utbildningsnivån. Även om man kontrollerar för ålder så hade TIRA-patienterna
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något lägre utbildningsnivå inom alla åldersgrupper jämfört med befolkningen
(figur 5).
Figur 5. TIRA-patienternas utbildning i jämförelse med befolkningen
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Patienterna uppgav även sin egen respektive hushållets storlek på årsinkomst
inklusive skatt. Detta redovisas i tabell 5 tillsammans med motsvarande uppgifter för befolkningen.
Tabell 5. Patientens egen medelinkomst (n=280) samt hushållets medelinkomst
(n=225) fördelat på kön för TIRA-gruppen samt genomsnittlig egen inkomst år 1997
för Sveriges befolkning, tkr

kvinnor män totalt
TIRA
Sveriges befolkning

egen inkomst, tkr (n=267)
hushållets inkomst, tkr (n=212)
alla över 20 år, tkr
åldersviktad*, tkr

137
290
131
136

171
287
193
194

149
289
161
166

* Befolkningens inkomst om den hade haft samma ålderssammansättning som TIRA-gruppen

Män hade högre inkomst än kvinnor i både befolkningen och TIRA-gruppen.
Kvinnor i TIRA-gruppen hade marginellt högre inkomst än kvinnor i normalbefolkningen men det berodde på högre medelålder. Inkomsten för kvinnor
skilde inte jämfört med en åldersstandardiserad befolkningsgrupp. Männen i
TIRA-gruppen hade däremot en lägre inkomst än männen i befolkningen.
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Tabell 6. Inkomstklasser(inkl skatt) , tkr och EQ-5D

procent (n=267)
EQ-5D (n=243)

-50
5
0,59

50-100
15
0,57

100-150
30
0,64

150-200
32
0,59

200-250
12
0,46

2506
0,66

Tabell 6 visar inkomstfördelningen och livskvalitet för personer i olika inkomstklasser. Det fanns inget entydigt samband mellan inkomst och livskvalitet.

Drygt 50% av alla patienter förvärvsarbetade och 34% var ålderspensionärer.
Fem procent var arbetslösa och lika många var förtidspensionärer. Ungefär
hälften av de förvärvsarbetande var sjukskrivna vid inklusion. Arbetslösa hade
en tendens till lägre livskvalitet än de som arbetade men skillnaden var inte
signifikant (tabell 7).
Tabell 7. Huvudsaklig sysselsättning och sjukfrånvaro vid inklusion (n=311)

sysselsättning
förvärvsarbete
egen företagare
studerande
hemmafru/man
arbetslös
ålderspensionär
förtidspensionär
övrigt**
totalt

andel, %
n=296
45
6
2
<1
5
35
5
2
100

varav har ersättning för
livskvalitet
sjukdom vid inklusion, % EQ-5D (n=268)
52
0,58
41
0,54
0,72
0,36
78
0,45
0,63
7*
0,60
0,73
30
0,59

* gäller person som hade förtidspension på deltid och blev sjukskriven på resterande tid.
** föräldraledig, militärtjänst och tjänste/avtalspension

Vanligaste boendeformen var eget hus. Livskvaliteten skilde inte signifikant
mellan personer med olika bostadsformer (tabell 8).
Tabell 8. Boendeform och livskvalitet

hyr lägenhet
procent (n=295)
EQ-5D (n=265)

27
0,55

hyr hus
5
0,62
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äger lägenhet
13
0,63

äger hus
55
0,60

Majoriteten levde tillsammans med partner. Denna andel var något högre för
männen. Livskvaliteten skilde inte signifikant mellan sammanboende och
ensamboende. Jämfört med normalbefolkningen över 18 år, var en högre andel
sammanboende, möjligen beroende på den högre medelåldern hos TIRApatienterna (tabell 9).
Tabell 9. Sammanboende fördelat efter kön samt livskvalitet i TIRA gruppen och i
befolkningen

TIRA (%)
sammanboende
ej sammanboende

EQ-5D

totalt

kvinnor

män

73
27

70
30

78
22

0,59
0,61

De ensamboende var till stor del änkor/änklingar, men andelen ogifta och skilda
var nästan lika stor bland ensamboende (tabell 10). Andelen personer som var
gifta, var större bland TIRA-patienterna jämfört med normalpopulationen.
Personer som var frånskilda hade lägre livskvalitet än övriga och denna skillnad
var nästan signifikant (p=0,052). Skillnaden sågs framför allt hos män.
Tabell 10. Civilstånd och boendeförhållande hos TIRA-patienterna och befolkningen

befolkning
>18 år, %
ogift
skild
gift
änka/änklingar.
totalt

33
10
48
8
100

totalt
n=299
20
11
57
12
100

TIRA, %
sambo
n=218
16
5
77
2
100

ej sambo
n=81
34
27
1
38
100

livskvalitet
EQ-5D
n=268
0,63
0,48
0,60
0,64
0,60

Flertalet patienter hade kontakt med personer utanför familjen flera gånger i
veckan. Ett fåtal individer, 2% hade mycket sällan kontakter utanför familjen.
Dessa personer hade en låg livskvalitet men eftersom det var få individer kunde
inga säkra skillnader påvisas jämfört med övriga individer (tabell 11).
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Tabell 11. Kontakter utanför familjen och livskvalitet

patienter (%)
EQ-5D

mycket
sällan

högst 1
gång/månad

2
0,37

4
0,65

flera
gånger i
månaden
23
0,59

flera
gånger
i veckan
71
0,60

totalt
100
0,60

3.3 Sjukdomsaktivitet och funktionsförmåga
Vid tidpunkt för diagnos hade patienterna hög sjukdomsaktivitet och nedsatt
funktionsförmåga. Tre månader efter påbörjad behandling sågs höggradigt
signifikanta förbättringar avseende sjukdomsaktivitet och funktionsförmåga.
Samtliga variabler som mätte sjukdomsaktivitet var därefter relativt
oförändrade. Funktionsförmågan däremot försämrades ånyo gradvis och denna
försämring var mest markant hos kvinnor. Endast handfunktion var signifikant
förbättrad efter 3 år och denna förbättring syntes enbart hos män (tabell 12).
Tabell 12. Status vid inklusion och efter 1, 2 och 3 år samt p-värde för skillnaden
mellan inklusion och år 3. Medelvärde(SD)

inklusion
år 1
år 2
(n=320) (n=297) (n=284)

år 3
(n=276)

p

svullna leder (0-28)
9,4 ( 6)
4 ( 5) 4,1 ( 5)
ömma leder (0-28)
9 ( 7) 3,8 ( 5) 3,8 ( 5)
morgonstelhet (min)
110 (73) 63 (68) 63 (67)
PGA (0-4)
2 ( 1) 1,1 ( 1) 1,1 (0,7)
ESR (mm/h)
35 (24) 23 (21) 22 (19)
CRP (mg/l)
28 (27) 16 (21) 15 (20)
DAS28
5,3 ( 1) 3,7 ( 1) 3,8 ( 1)
välbefinnande (VAS 0-100)
43 (25) 37 (25) 35 (25)
smärta (VAS 0-100)
48 (23) 39 (27) 36 (26)
gångtid (sek)
13,7 ( 7) 12,9 ( 5) 13,6 ( 9)
SOFI hand (0-16)
2,8 ( 2)
2 ( 2) 2,2 ( 2)
SOFI arm (0-12)
1,1 ( 2) 1,1 ( 1) 1,1 ( 1)
SOFI ben (0-16)
2,2 ( 2) 1,8 ( 2) 1,8 ( 2)

3,9 ( 5)
3,8 ( 5)
55 (66)
1,1 (0,8)
21 (19)
13 (18)
3,6 ( 1)
35 (24)
36 (25)
13,3 ( 5)
2,2 ( 2)
1,1 ( 2)
2 ( 2)

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
ns
0,006
ns
ns

PGA = physicians global assessment (läkarens allmänna skattning)
ESR = sänka
CRP = akutfasprotein
DAS28 = disease activity score
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Funktionsförmågan mätt med HAQ analyserades bara 1 gång om året och här
syns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Från början var det ingen
skillnad på mäns och kvinnors funktionsförmåga. Män förbättrades dock i
mycket högre grad än kvinnor och denna skillnad kvarstod vid samtliga
mättillfällen (figur 6).
Figur 6. Utveckling av funktionsförmåga mätt med HAQ för män och kvinnor vid
inklusion och efter 1, 2 och 3 år
1,2

kvinnor (n=168)
män (n=75)

1
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0,8
0,6
0,4
0,2
0
inklusion

år 1

år 2
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år

Efter 2 år stod också signifikant fler kvinnor på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, DMARDs)
och sammantaget kan detta tyda på att kvinnor har en mer aggressiv sjukdom än
män (figur 7).
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Figur 7. Förskrivning av DMARDs hos män och kvinnor, andel av patienterna
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DAS28 var hög vid inklusion och förbättrades signifikant efter 3 månader.
Ungefär en fjärdedel av patienterna gick i remission (DAS28 <2,6) men ca 15%
av patienterna hade ihållande hög sjukdomsaktivitet under första 3 åren trots
aktiv behandling (figur 8).
Figur 8. Sjukdomsaktivitet vid inklusion och över 3 år, mätt med disease activity score
(DAS28) n=204
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Trettio procent av patienterna rapporterade annan sjukdom förutom ledbesvären.
Hjärt/kärlsjukdom var den vanligaste följt av astma och kronisk obstruktiv
lungsjukdom.

3.4 Livskvalitet
3.4.1 Livskvalitet och hälsa vid inklusion
Vid tidpunkt för besvarande av inklusionsenkäten, hade patienterna nyligen fått
diagnos, men ingen aktiv behandling hade påbörjats.
Tabell 13. Andel med olika besvär vid inklusion enligt EQ-5Ds grunddatadimensioner
(n=271)

rörlighet
sköta hygien/klä sig
huvudsakliga aktiviteter
smärtor/besvär
rädsla/nedstämdhet

Inga
besvär
(%)
87
94
42
2
43

lätta
besvär
(%)
13
6
42
82
55

svåra
besvär
(%)
<1
<1
16
16
2

totalt
(%)
100
100
100
100
100

Drygt 10 % hade svårt att gå utan hjälpmedel. Över hälften hade problem med
den huvudsakliga sysselsättningen och 16 % klarade inte detta. Flertalet
patienter hade smärtor/besvär och 16 % angav svåra besvär. Mer än hälften var
oroliga eller nedstämda (tabell 13).
Patienterna uppgav även hur de upplevde sitt hälsotillstånd jämfört med
jämnårigas (tabell 14).
Tabell 14. TIRA-patienternas skattade hälsa jämfört med jämnårigas hälsa ("Hur
bedömer du din hälsa jämfört med andra i din ålder") n=297

procent
ålder (medel)
EQ-5D (n=269)

mycket
bättre
1
63
0,78

bättre

lika

sämre

5
59
0,72

36
58
0,70

48
55
0,55
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mycket
sämre
10
48
0,27

totalt
100
56
0,59

Flertalet upplevde sin hälsa som sämre eller mycket sämre än jämnårigas hälsa.
Endast 6% uppgav att den var bättre. Denna fråga samvarierade i hög
utsträckning med livskvalitet och ålder. De flesta patienter som upplevde att
deras hälsa var bättre än jämnårigas hade hög medelålder och relativt hög
livskvalitet. De som angav sämre hälsa än jämnåriga var oftast yngre och hade
lägre livskvalitet.

3.4.2 Utvecklingen av livskvalitet och hälsa de 3 första
åren
I detta avsnitt jämförs data endast för de patienter som hade livskvalitetsmätningar vid inklusion och vid samtliga mättillfällen (n=123).
Efter påbörjad behandling förbättrades livskvaliteten väsentligt. Detta var
tydligast under det första året och särskilt för män som startade från något lägre
nivå än kvinnor. Under andra året stabiliserades livskvaliteten och förblev i stort
sett oförändrad även om det fanns tendenser till nedgång sista året (figur 9 samt
bilaga, tabell II).
Figur 9. Livskvalitet mätt med EQ-5D från inklusion och 3 år framåt (medelvärde och
95% konfidensintervall)
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Hälsan mätt med EQ-VAS uppvisade ungefär samma mönster som
livskvaliteten. Initialt sågs en markant förbättring som stabiliserades på den
högre nivån. Män hade sämre utgångsvärden än kvinnor men förbättrades i
högre grad under det första året (figur 10).
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Figur 10. Hälsa mätt med EQ-VAS från inklusion och 3 år framåt (medelvärde med
95% konfidensintervall)
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Figur 11 visar de 5 frågor som ligger till grund för EQ-5D värdet samt hur
svaren förändrades över tid. Under första året förbättrades alla dimensioner efter
insatt behandling. Rörligheten var väsentligen oförändrad första åren men efter
år 2 ökade svårigheterna. Det var lätta besvär som ökade och det innebär att
"man kan gå men med viss svårighet". I viss utsträckning ökade även problem
med att sköta hygien och klä sig. Smärtproblemen minskade något. Vid
inklusion var nästan ingen smärtfri. Efter 3 år var drygt 10% smärtfria. Förmågan att sköta huvudsakliga aktiviteter förbättrades och grad av rädsla/
nedstämdhet minskade.
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Figur 11. Belastning enligt EQ-5Ds fem dimensioner (%)
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Tabell 15 och tabell 16 visar andel patienter som förbättrades eller försämrades

avseende livskvalitetsmåtten mellan de olika mättillfällena. Dessa tabeller ger
inte samma entydiga bild av förbättring som genomsnitten visade. En majoritet
av patienterna förbättrades under det första året, men drygt 20 % försämrades.
Mellan år 1 och 2 hade nästan hälften av patienterna oförändrad livskvalitet. För
resten av patienterna var andelen försämrade lika stor som andelen förbättrade
Mellan år 2 och 3 var det fler som försämrades än förbättrades (tabell 15). När
enskilda individer jämförs över tid kan det vara relevant att definiera en kliniskt
relevant nivå för förändring, vilket inte skett i det här fallet. Det innebär att
endast personer som har exakt samma värde vid två följande mätningar anses
vara oförändrade, trots att små förändringar troligtvis inte är kliniskt relevanta.
Det gäller särskilt för VAS-skalan.
Tabell 15. Livskvalitet (EQ-5D). Andel som förändrats mellan olika år (%)

andel
förbättrad
oförändrad
försämrad
total

från inklusion
till år 1

från år 1
till år 2

från år 2
till år 3

49
28
23

29
46
25

28
28
43

100

100

100
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För hälsomåttet (VAS) var mönstret likartat, men på grund av den större
känsligheten var det få individer som låg kvar på "oförändrat" (tabell 16).
Tabell 16. Hälsa (VAS). Andel som förändrats mellan olika år (%). (n=139)

från inklusion
till år 1
förbättrad
oförändrad
försämrad
total

från år 1
till år 2

från år 2
till år 3

50
12
39

39
15
46

46
13
41

100

100

100

Patienterna redovisade också om de upplevde sin hälsa som bättre, oförändrad
eller sämre idag jämfört med de senaste 12 månaderna. Figur 12 visar utvecklingen av denna variabel under de 3 första åren.
Figur 12. Patientens egen skattning av sin hälsa idag jämfört med för ett år sedan
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Vid inklusion uppgav runt 80 procent av patienterna att deras hälsa var sämre än
året innan. Efter 1 års behandling hade andelen sjunkit till 15 procent och nästan
40 procent upplevde att hälsan hade förbättrats under det senaste året. Under år 2
och 3 var antalet patienter som upplevde försämringar ungefär lika många som
de som upplevde förbättringar.
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3.5 Kostnader
3.5.1 Direkta kostnader
De totala direkta kostnaderna var högre för kvinnor än för män. Kvinnor gjorde
fler öppenvårdsbesök än män, opererades i högre utsträckning, vårdades mer i
slutenvård och använde mer komplementär medicin. Män över 65 år hade låga
sjukvårdskostnader jämfört med såväl yngre män som kvinnor i alla åldrar.

Sjukhusvård
Slutenvård avser den vård som ges till en patient som är inskriven vid
sjukhusinrättning. Annan sjukvård än slutenvård tillhör den öppna vården.
Patienter på intagningsavdelning hänförs till slutenvård. I tabell 17 visas antal
vårddagar till följd av RA. Tabellen avser de 187 patienter som har fullständiga
kostnadsuppgifter för samtliga år.
Tabell 17. Slutenvård år 1-3 (n=187)

År 1
År 2
År 3

antal vårdsumma
dagar för vårddagar
alla,
totalt
medel (SD)
1,4 (5,9)
267
1,0 (4,8)
179
0,5 (2,8)
86

kostnad,
medel för
alla kr
3 998
2 538
1 145

andel med vårddagar
slutenvård för de med
%
slutenvård,
medel (SD)
9
16 (12,8)
7
13 (12,9)
4
11 ( 8,8)

parvis sign. år 1-3, kostnad=0,031, dagar= 0,047 övrigt ej signifikant

På individnivå kostar slutenvården stora summor, men utslaget på hela gruppen
rör det sig om kostnader mellan ca 1 000 och 4 000 kr per person. Kostnaderna
för slutenvård minskade signifikant från 3 998 kr per person år 1 till 1 145 kr per
person år 3 (p=0,031). Antalet vårddagar minskade från 1,4 dagar per person
under första året till 0,5 dagar per person det tredje året (p=0,047).
Under de första tre åren gjordes 7 totala höft- och knäplastiker. Samtliga totalprotesoperationer gjordes på kvinnor. Under första året byttes 1 höftled, under
andra året 1 knäled och under tredje året gjordes 5 höft- och/eller knäplastiker.
Övrig kirurgi utgjordes av hand- och fotkirurgiska ingrepp. Andelen personer
som opererades under året ökade från 3 till 8 procent mellan år ett och tre.
Utslaget på samtliga individer blir kostnaderna ganska små. Kostnadsökningen
mellan första och tredje året är signifikant (tabell 18).
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Tabell 18. Operationer under år 1-3 (n=187)

år 1
år 2
år 3

andel som
opererats (%)
3
6
8

medelkostnad för
de som opererats, kr
28 366
25 064
34 773

genomsnittskostnad
för alla, kr (SD)
910 ( 6 412)
1 608 ( 7 842)
2 417 (13 504)

Genomsnittskostnad år 1-3 (p=0,042). Övrigt ej signifikant

Öppenvård
Öppenvård omfattar vård till patient som inte är inskriven vid
sjukvårdsinrättning. Som öppenvård räknas också dagsjukvård och sjukvård i
hemmet. Öppenvårdsbesöken var tätare initialt efter diagnostillfället och
minskade därefter successivt. Under första året gjorde varje patient minst 3
besök till läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut samt sköterska. År 2 gjordes 2
planerade besök till teamet och därefter 1 gång varje år. I öppenvårdskostnader
ingår kostnader för provtagning i samband med läkemedelsbehandling och
annan övervakning av de läkemedel som tas vid RA. Det går inte att separera
dessa besök, men en relativt stor del av sjuksköterskebesöken kan antas vara
direkt relaterade till "läkemedelsbesök" (tabell 19).
Tabell 19. Genomsnittligt antal besök samt standardavvikelse (SD) år 1-3

läkare
sjuksköterska
övrigt*

år 1 antal
besök (SD)
4,9 ( 3,2)
9,5 ( 4,2)
16,9 (16,7)

år 2 antal
besök (SD)
3,4 ( 2,8)
6,7 ( 4,3)
12,4 (20,8)

år 3 antal
besök (SD)
2,2 ( 2,2)
6,2 ( 3,4)
7,3 (14,4)

*= sjukgymnast, arbetsterapeut, etc.

För vissa patienter kan antalet besök ha överskattats något jämfört med
"normalpatienter" eftersom TIRA-projektet innebar kontroller med viss regelbundenhet. En eventuell överskattning gällde sannolikt de friskaste patienterna
som kan ha gjort något fler besök än vad de normalt skulle ha gjort (sk
protokolldrivna besök).
Kostnader för öppenvård minskade signifikant mellan första och andra året för
samtliga vårdgivare. Mellan år 2 och 3 fortsatte den signifikanta minskningen
för besök hos läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Kostnaden för
sjuksköterskebesök förändrades däremot inte mellan år 2 och 3 (tabell 20).
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Tabell 20. Genomsnittlig öppenvårdskostnad samt standardavvikelse år 1-3

läkare
sjuksköterska
övrigt*
summa (SEK)

år 1
10 309 ( 6 799)
6 678 ( 2 943)
10 687 ( 9 941)
27 674 (14 140)

år 2
7 176 ( 5 866)
4 683 ( 2 985)
7 557 (10 725)
19 416 (13 315)

år 3
4 604 ( 4 539)
4 314 ( 2 413)
4 365 ( 8 000)
13 284 (10 659)

*= sjukgymnast, arbetsterapeut

Läkemedel
Tabell 21. Genomsnittlig läkemedelskostnad samt standardavvikelse(SD) och median
år 1-3

genomsnitt (SD)
median

år 1
3 248 (4 046)
2 292

år 2
4 733 (7 248)
3 097

år 3
7 391 (18 494)
2 304

Läkemedelskostnaderna ökade för varje år. Runt årsskiftet 1999/2000
introducerades de biologiska läkemedlen, s.k. TNF-hämmare, i Sverige. För
TIRA-patienterna innebar det att vissa patienter fick tillgång till dessa preparat
under år 3. I Sverige fanns vid denna tidpunkt två TNF-hämmande preparat
tillgängliga, Enbrel (etanercept) och Remicade (infliximab). Enbrel ges i form
av injektion som patienten sköter själv. Remicade ges som intravenöst dropp på
reumatologmottagning med 6-8 veckors mellanrum. Dessa nya läkemedel är
mycket kraftfulla men också avsevärt mycket dyrare än konventionell DMARDbehandling. Ett års behandling med TNF-hämmare kostar idag ca 150 000 SEK
per patient. Dagens kostnader är något högre än de var under den aktuella
perioden på grund av successivt ökande doser. Kostnad för TNF-hämmare kan
jämföras med läkemedelskostnaden för traditionell DMARD-behandling som
ligger runt 4 000 SEK per patient och år (se även figur 1).
Trots att endast 14 patienter stod på TNF-blockad vid denna tidpunkt ökade
medelkostnaden för hela gruppen signifikant. För de patienter som inte stod på
TNF-behandling minskade läkemedelskostnaden. Detta framgår av att mediankostnaden minskade mellan år två och tre, trots att medelkostnaden ökade (tabell
21).

Alternativvård och naturläkemedel
Patienterna har använt olika typer av naturläkemedel. De uppgav själva
kostnader för dessa (tabell 22).
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Tabell 22. Kostnad för naturläkemedel (n=187)

år 1
år 2
år 3

andel som
använder, %
26%
17%
12%

snittkostnad för de
som använder, kr
764
1 068
1 460

snittkostnad, alla,
kr (SD)
196 (587)
177 (689)
180 (977)

Vanliga naturläkemedlen var Omega3/fiskolja, ingefära, Q10 samt diverse
preparat såsom björkaska, musselolja och olika kosttillskott såsom vitaminer och
antioxidanter. Antal patienter som uppgav att de använde naturläkemedel
minskade över tid men de som fortfarande använde naturläkemedel år 3 betalade
förhållandevis mycket. Kostnaderna förändrades inte signifikant.
Ett fåtal personer använde alternativvård och kostnaden var marginell (tabell
23).
Tabell 23. Kostnad för alternativvård (n=187)

år 1
år 2
år 3

andel som
använder, %
4%
2%
1%

snittkostnad för de
som använder, kr
1 899
3 188
3 200

snittkostnad,
alla, kr (SD)
71 (407)
68 (537)
34 (384)

3.5.2 Indirekta kostnader
RA kan leda till funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan vilket kan
medföra ett avsevärt produktionsbortfall för samhället. I följande avsnitt
redovisas TIRA-gruppens sjukskrivning, förtidspension och produktionsbortfall
under de tre första åren.
Sjukfrånvaron har räknats om till "heldagsekvivalenter", dvs 1 års halvtidsfrånvaro likställs med 6 månaders heltidsfrånvaro. Produktionsbortfallet har
värderats till arbetsgivarens lönekostnader (lön samt sociala avgifter) under hela
tiden arbetstagaren är frånvarande från sin arbetsplats. För beräkning av
indirekta kostnader har vi använt en genomsnittlig heltidslön på ca 20 000 kr
plus sociala avgifter och semesterfondering motsvarande 50% vilket ger en total
månadskostnad på 30 000 kr. Samma heltidslön har använts för kvinnor och
män. Den högre andelen deltidsarbetande kvinnor gör dock att produktionsförlusten för en dags sjukfrånvaro i snitt blir lägre för kvinnor än för män.
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Tabell 24. Förtidspension, andel med förtidspension och genomsnittlig kostnad för
produktionsbortfall

År 1
År 2
År 3

andel med förtidspension
procent av
procent av de
samtliga
under 65 år
9
14
16
25
19
31

produktionsbortfall
kr/person, fördelat på
samtliga personer
19 335
37 978
48 361

Vid tidpunkt för inklusion var ca 65% av TIRA-patienterna under 65 år.

Andelen med förtidspension (hel eller deltid) ökade fram till år 3.
Produktionsbortfallet mer än fördubblades mellan första och tredje året
(p<0,001). Ökningen var störst mellan år 1 och 2. Mellan år 2 och 3 sågs ingen
signifikant förändring. Tre år efter diagnostillfälle hade närmare 1/3 av
personerna under 65 år förtidspension (hel eller deltid) (tabell 24). Redan vid
inklusion var ca 5% förtidspensionerade. Det saknas uppgift om orsak till dessa
förtidspensioner och det är möjligt att arbetsoförmågan delvis hade andra
orsaker än RA.
Tabell 25. Sjukskrivning, andel sjukskrivna*, genomsnittligt antal dagar och kostnad
för produktionsbortfall

andel sjukskrivna
heltidsdagar/person produktionsbortfall
procent av procent av de
fördelat på
kr/person fördelat på
samtliga
under 65 år
samtliga personer
samtliga personer*
år 1
28
43
69
70 501
år 2
25
39
46
47 015
år 3
17
27
31
32 154
* personer med mer än 30 sjukskrivningsdagar under året
** signifikant skillnad i kostnad mellan alla mättillfällen: år 1 och 2 (p<0,001) år 2 och 3
(p=0,02)

Andelen personer som var sjukskrivna mer än 30 dagar under ett år minskade
över tid. Minskningen gäller även genomsnittligt antal dagar och produktionsbortfall (tabell 25). Minskningen i sjukskrivning uppvägdes helt av ökad
förtidspension vilket medförde att den totala indirekta kostnaden förblev relativt
oförändrad över tid (figur 13-16).
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Figur 13. Andel av personerna under 65 år som har förtidspension eller sjukskrivning.
Uppgiften från inklusionstillfället är en "ögonblicksbild". Resterande staplar gäller
status under respektive år
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arbetar= sjukskriven mindre än 30 heltidsdagar/år (inkluderar även ett fåtal
studerande/föräldralediga osv)
sjukskriven= sjukskriven mer än 30 heltidsdagar/år

Sjukskrivning och förtidspension var vanligare i högre åldrar. Vid inklusion var
mindre än 25% av personerna under 35 år sjukskrivna. För personer över 35 år
var motsvarande siffra runt 50%. De som var förtidspensionerade redan vid
inklusion var framför allt personer över 55 år (figur 14).
Figur 14. Andel av personerna under 65 år som har förtidspension eller sjukskrivning
i olika åldersgrupper vid inklusion
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De indirekta kostnaderna var väsentligen oförändrade över tid inom alla
åldersgrupper under 65 år. De äldsta patienterna hade de högsta kostnaderna och
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risken att gå från sjukskrivning till förtidspension var större för äldre patienter
(figur 15).
Figur 15. Indirekta kostnader till följd av förtidspension och sjukskrivning under de
tre första åren för olika åldersgrupper under 65 år. Genomsnittskostnad, tusentals kr
200 tkr
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150 tkr
100 tkr
50 tkr

<45 år
n=43
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år 3

år 2

år 1

år 3

år 2

år 1

0 tkr

55-64 år
n=39

Personer under 45 år har slagits ihop till en grupp eftersom det ger 3 ungefär lika stora
grupper.

Tidigare studier har rapporterat ett samband mellan utbildningsnivå och
indirekta kostnader. I TIRA-gruppen sågs detta hos yngre personer. Personer
med grundskola som högsta utbildning hade högre indirekta kostnader än de
som hade högre formell utbildning. Orsaken till denna skillnad är okänd men
personer med kortare utbildning har troligtvis fysiskt krävande jobb i högre
utsträckning. En högre formell utbildning kan dessutom ge större möjligheter till
omplacering om det nuvarande arbetet blir omöjligt till följd av RA. I den äldsta
gruppen är utbildning på gymnasienivå ovanlig och det går inte att se samma
mönster.
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Figur 16. Sammanlagda indirekta kostnader under de tre första åren för personer
under 65 år, fördelat efter utbildning och åldersgrupper, tusentals kr
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3.5.3 Totala kostnader
Den genomsnittliga totala kostnaden uppgick till mer än 100 000 kr per person
och år. Övervägande delen utgjordes av indirekta kostnader. Första året var
indirekta kostnader dubbelt så höga som direkta kostnader och tredje året var de
3 gånger så höga (figur 17). Direkta kostnader minskade signifikant över tid
men indirekta kostnader var i allt väsentligt oförändrade. För den totala
kostnaden sågs signifikant minskning mellan år 1 och 3. Kvinnor hade högre
direkta kostnader än män men indirekta kostnader var i stort sett lika för män
och kvinnor.
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Figur 17. Totala kostnader för de TIRA-patienter som har kostnadsuppgifter för alla
år, indirekta och direkta kostnader (n=187)
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De direkta kostnaderna minskade signifikant mellan varje år beroende på
minskade öppen- och slutenvårdskostnader. Kostnaderna för läkemedel och
operationer ökade i snitt, men det uppvägde inte de sjunkande kostnaderna för
öppen- och slutenvård.
Tabell 26. Genomsnittliga direkta och indirekta kostnader för TIRA-patienter under 3
första åren samt jämförelse av kostnader mellan första och tredje året

direkta kostnader
slutenvård
operationer
öppenvård
läkemedel
naturläkemedel
alternativvård
indirekta kostnader
förtidspension
sjukskrivning
summa

år 1
36 132
3 998
910
27 674
3 282

år 2
28 571
2 538
1 608
19 416
4 764

år 3
24 479
1 145
2 417
13 284
7 419

196
71

177
68

180
34

89 836
19 335
70 501

84 993
37 978
47 015

80 516
48 361
32 154

0,275

125 968

113 564

104 995

0,021
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sign år 1-3
<0,001

3.6 Patienternas bedömning av klinikerna och
olika vårdgivares insatser
Patienternas sammanfattade bedömning av klinikerna försämrades signifikant
mellan år 1 och år 2 (p=0,008). Intrycket förbättrades återigen mellan år 2 och 3,
men inte signifikant (p=0,07).
Figur 18. Sammanfattande intryck av kliniken (de som svarat alla år, n=137)
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Flera svar följde ett mönster med försämring mellan år 1 och 2 följt av
återhämtning år 3. Det gällde bland annat bemötande/attityder, kontinuerlig
kontakt med personal, avsatt tid vid besök, tillgodosedda behov, möjlighet att
påverka behandlingen samt kvalitet på information. Vissa frågor försämrades
vid varje mätning. Det gällde framför allt tillgänglighetsfrågor som väntetid
till/på klinik, öppettider och telefontider (bilaga, tabell III-IV).
Vid det sista årets mätning (bilaga, figur I-II) var patienterna mest nöjda med
bemötande och kontinuitet och minst nöjda med telefontider, möjlighet att
påverka vården, socialt stöd samt samarbetet med primärvården. Telefontiderna
var den enda fråga som mer än 10% av patienterna var missnöjda med. På
flertalet övriga frågor var mer än 90% av patienterna ganska nöjda eller mycket
nöjda med klinikerna.
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Det finns flera tidig-artrit studier både i Sverige och utomlands. TIRA-studien är
emellertid unik genom sin tvärprofessionella ansats och genom sitt upplägg som
prospektiv kohort. Alla reumatologenheter i sydöstra sjukvårdsregionen har
deltagit liksom klinikerna i Eskilstuna, Örebro och Lindesberg. En mängd olika
aspekter av sjukdomen och dess förlopp har belysts i TIRA-studien, t.ex.
sjukdomsaktivitet, funktionsförmåga, livsstilsfaktorer, genetik, immunologiska
markörer mm. Resultaten har redovisats i flera vetenskapliga artiklar och
avhandlingar och har haft stor relevans för den praktiska sjukvården. I denna
rapport beskrivs patienternas socioekonomiska förhållanden och de hälsoekonomiska konsekvenserna av sjukdomen och dess behandling redovisas.
Kvinnorna är i majoritet i TIRA-kohorten och har en lägre insjuknandeålder.
Detta är i överensstämmande med tidigare studier (1,2). Könsfördelning skiljer
något mellan olika enheter, men eftersom det saknas kompletta uppgifter om
bortfallet, dvs vilka patienter som avböjde deltagande i studien, kan dessa
skillnader inte förklaras. Medelåldern i TIRA-kohorten är högre än i
populationen. Utbildningsnivån är något lägre bland TIRA-patienterna än i
populationen vilket troligtvis är åldersrelaterat. Även civilståndet är sannolikt
åldersrelaterat. Andelen gifta och andelen änka/änkling var högre i TIRAgruppen än i populationen.
Patienternas livskvalitet mätt med EQ-5D, redovisas fördelat på olika
demografiska data. Samtliga redovisningar avser patienternas tillstånd vid
tidpunkt för diagnos, dvs innan någon behandling hunnit påbörjas. Det fanns
inga entydiga samband mellan patienters livskvalitet och deras utbildningsnivå,
inkomst eller boendeform.
Efter påbörjad medicinering och fysikalisk behandling förbättrades patienterna
snabbt. Funktionsförmågan förbättrades i högre grad för män än för kvinnor. Det
förefaller som om kvinnor har en allvarligare sjukdomsutveckling och detta har
också rapporterats av andra (42,43). Även livskvaliteten förbättrades mer för
män. Detta berodde delvis på att de startade från en lägre nivå, men också på att
den faktiska nivån efter behandlingsstart låg högre för män.
För flertalet patienter förbättras således värdena för sjukdomsaktivitet, funktion
och livskvalitet efter behandlingsstart, men cirka 15-20% av patienterna har,
trots alla aktiva insatser, fortfarande hög sjukdomsaktivitet och låg livskvalitet.
Merparten av direkta kostnader faller inom öppenvård. Denna fördelning av
kostnader skiljer i hög grad från studier som ligger ett par år bakåt i tiden.
Tidigare sköttes flertalet patienter inom slutenvården (44,45). I takt med att
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öppenvården byggts ut och multiprofessionella reumateam etablerats på
klinikerna, har så gott som all behandling av RA-patienter överförts till öppen
vård. En viss del av öppenvårdsbesöken kan vara betingade av studiedesignen. I
TIRA-studien träffade patienterna sjukgymnast och arbetsterapeut redan vid
första besöket, vilket inte var fallet tidigare. Detta var emellertid en del av själva
syftet med TIRA-konceptet. Alla direkta kostnader minskade från år 1 till 3,
utom kostnader för läkemedel och kirurgi som tvärtom ökade.
Trots höga direkta kostnader, var de indirekta kostnaderna mer än dubbelt så
höga. Tredje året var de 3 gånger så höga. Vid tidpunkt för inklusion var hälften
av patienterna sjukskrivna och ett fåtal redan förtidspensionerade. Den totala
arbetsförmågan påverkades inte nämnvärt eftersom sjukskrivning övergick i
förtidspension. Patienterna hade vid inklusion haft besvär högst 1 år. För att
kunna påverka sjukskrivning och/eller förtidspension bör patienter sannolikt
omhändertas ännu tidigare.
Under tiden TIRA-studien pågick skedde ett paradigmskifte i behandlingshänseende i Sverige när de nya biologiska läkemedlen, de s.k. TNF-hämmarna
introducerades. Dessa läkemedel har revolutionerat vården för många av de
svårast sjuka patienterna. Kostnaden för dessa läkemedel är emellertid avsevärt
mycket högre än tidigare konventionell behandling och detta har påverkat den
totala sjukvårdsbudgeten i hög grad. Från introduktionen runt årsskiftet
1999/2000 har kostnaderna eskalerat brant och år 2006 uppgick kostnaden för
dessa biologiska läkemedel till mer än 1 miljard kronor bara i Sverige.
Hypotesen är att ett tidigt omhändertagande och tidig behandling med biologiska
läkemedel kan hejda det progredierande sjukdomsförloppet hos patienter som
inte svarar på traditionell behandling. Detta kan också minska behovet av kirurgi
och slutenvård (46). Trots att behandlingen kan göra det möjligt för patienterna
att bibehålla sin arbetsförmåga blir finansieringen av läkemedlen en belastning
eftersom den ökade läkemedelskostnaden bärs av sjukvården medan eventuella
besparingar, i form av minskad sjukfrånvaro, inte syns i sjukvården.
En annan komplikation är den relativt höga medianåldern, 58 år. Det medför att
det bara är drygt hälften av patienterna som befinner sig i arbetsför ålder och en
stor del av dessa personer har relativt kort tid kvar i arbetslivet vilket minskar
den potentiella "produktionsbortfallsbesparingen", i alla fall på några års sikt.
Denna typ av resonemang har även etiska och politiska konsekvenser eftersom
en bedömning där patienternas "potentiella arbetsförmåga" ingår kan kollidera
med behovsprincipen.
Sammanfattningsvis var mer än 90% av patienterna nöjda eller mycket nöjda
med bemötande/attityder, tillgänglighet och information från klinikerna.
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Syftet med TIRA-konceptet med tidigt multiprofessionellt omhändertagande är
nu implementerat vid de medverkande klinikerna och samtliga patienter med
nydebuterad reumatoid artrit får nu kontakt med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och sköterska redan vid första besöket.
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Tabell I. Skillnad mellan de som hade kostnadsuppgifter för alla år samt
bortfallsgruppen

kvinnor %
ålder
initial EQ-5D
initial EQ-VAS
initial HAQ
initial DAS28
3 år, EQ-5D
3 år, EQ-VAS
3 år, HAQ
3 år, DAS28

N (HE-grupp, HE-grupp BortfallsDiff
bortfallsgrupp)
grupp
(187, 133)
69,5
63,9
5,6
(187, 133)
55,1
57,5
-2,4
(167, 105)
0,61
0,55
0,06
(176, 112)
58,1
60,0
-1,9
(185, 130)
0,87
0,89
-0,02
(178, 121)
5,27
5,21
0,06
(175, 5)
0,66
0,57
0,09
(181, 8)
64
61
3
(183, 73)
0,65
0,69
-0,04
(158, 66)
3,60
3,63
-0,03

Sign

Test typ

0,292
0,175
0,062
0,402
0,736
0,699
0,598
0,747
0,650
0,871

CHI-2
t-test
-||-||-||-||-||-||-||-||-

Tabell II. EQ-5D, förändring mellan mättillfällen, medelvärde och (signifikans).
Alla personer som besvarat samtliga livskvalitetsenkäter (n=123)

Från

Till
Medel
År 0 0,61
År 1 0,69
År 2 0,70

År 1
0,69
0,08 (0,004)
-

År 2
År 3
0,70
0,68
0,08 (0,001) 0,07 (0,009)
0,01 (ns)
0,01 (ns)
-0,02 (ns)
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Tabell III. Patienternas bedömning av hur klinikerna fungerat, de som svarat alla år
mycket
bra

ganska
bra

varken
eller

ganska
dåligt

mycket
dåligt

totalt

väntetider till (n=115)
år1
67
år2
50
år3
47

24
39
40

4
8
7

3
2
5

2
1
1

100
100
100

väntetider i/på (n=117)
år1
65
år2
50
år3
45

31
39
44

3
8
7

1
3
4

1
-

100
100
100

öppettider (n=99)
år1
69
år2
55
år3
58

24
34
34

6
11
5

1
3

-

100
100
100

telefontider (n=108)
år1
47
år2
41
år3
42

35
42
39

6
7
7

6
6
8

5
4
4

100
100
100

socialt stöd (n=46)
år1
57
år2
54
år3
41

30
30
39

7
11
11

4
4
9

2
-

100
100
100

känslomässigt stöd (n=69)
år1
57
30
år2
52
29
år3
52
35

7
12
9

4
7
4

1
-

100
100
100

3
2
2

1
1

100
100
100

bemötande och attityder från övrig personal (n=133)
år1
83
14
2
2
år2
71
24
4
1
år3
77
20
2
1

-

100
100
100

kontinuerlig kontakt med samma läkare (n=133)
år1
77
17
2
år2
69
24
5
år3
76
17
3

5
2
4

-

100
100
100

kontinuerlig kontakt med övrig personal (n=122)
år1
79
16
4
år2
70
21
7
år3
79
19
2

1
2
1

-

100
100
100

bemötande och attityder från läkare (n=130)
år1
75
19
2
år2
62
30
5
år3
69
22
7
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Tabell IV. Patienternas nöjdhet med olika aspekter av klinikernas verksamhet, de som
svarat alla år
mycket
nöjd

ganska
nöjd

avsatt tid för besök (n=131)
år1
66
26
år2
50
39
år3
60
29

varken
eller

ganska mycket
missnöjd missnöjd

5
8
9

tot

2
2
2

1
1
1

100
100
100

tillgodosedda behov och önskemål (n=123)
år1
62
30
7
år2
51
36
11
år3
59
31
7

1
2
2

1
-

100
100
100

möjlighet att påverka din behandling (n=107)
år1
47
36
13
år2
40
38
16
år3
42
39
13

4
4
5

2
1

100
100
100

kvalitet på information (n=128)
år1
60
30
år2
54
32
år3
63
20

6
9
10

4
5
4

1
2

100
100
100

samarbete med primärvård (n=47)
år1
43
34
år2
34
45
år3
32
49

21
19
19

2
-

2
-

100
100
100

sammanfattande intryck (n=131)
år1
61
32
år2
50
40
år3
60
31

6
8
9

1
2
-

-

100
100
100
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Figur I. Patienternas bedömning av hur klinikerna fungerat år 3
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bem/attityder, övr pers.
(n=179)
kontinuerlig kontakt, övr. pers.
(n=170)
kontinuerlig kontakt, läkare
(n=178)
bem/attityder, läkare (n=181)
sammanfattande intryck
(n=178)
avsatt tid för besök (n=182)
tillgodosedda..behov/önskemål
(n=176)
öppettider (n=161)
kvalitet på information (n=176)
känslomässigt stöd (n=117)
väntetider i/på (n=173)
socialt stöd (n=95)
väntetider till (n=171)
samarbete, primärvård (n=97)
påverka din behandling
(n=155)
telefontider (n=157)
mycket bra/nöjd
ganska dåligt/missnöjd

ganska bra/nöjd
mycket dåligt/missnöjd

varken eller

Om man räknar med "ingen erfarenhet" så förändras bilden. Det var en stor del
av patienterna som svarade "ingen erfarenhet" för samarbete mellan kliniken och
primärvården samt känslomässigt/socialt stöd och möjlighet att påverka
behandling. Tyvärr gör det svaren ganska svårtolkade. Om patienten har behov
50

av t.ex känslomässigt/socialt stöd men inte har upplevt något stöd, kan det vara
ett uttryck för missnöje. Har patienten däremot inte upplevt behov av stöd, är
svaren tillfredsställande.
Figur II. Patienternas bedömning av hur klinikerna fungerat år 3, inklusive "ingen
erfarenhet"
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Mycket dåligt
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