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FÖRORD 

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) har på uppdrag av 
Reumatikerförbundet gjort denna studie över samhällets kostnader för 
reumatiska sjukdomar. Studien har lagts upp som en sjukdomskostnadsstudie. 
Vi vill framförallt tacka professor Thomas Skogh, Reumakliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping, för viktiga synpunkter angående definitionen 
av reumatisk sjukdom. Vi har även fått viktiga synpunkter från Leif Hansson 
och Jan Bagge från Reumatikerförbundet samt Jan Persson, CMT och Dick 
Jonsson, WHO/(CMT). 



 



SAMMANFATTNING 

Reumatiska sjukdomar drabbar många människor och är förknippade med såväl 
lidande som stora belastningar på samhällsekonomin.  
 
Syftet med denna studie har varit att skatta bördan av reumatiska sjukdomar på 
samhällsekonomin i Sverige. Detta med avseende på såväl konsumtion av 
sjukvård (direkta kostnader) som produktionsbortfall till följd av arbetsoförmåga 
(indirekta kostnader). En redovisning görs även av kvinnors och mäns 
respektive andelar av kostnaderna. 
 
Studien är en sjukdomskostnadskalkyl (cost of illness analysis). Kostnader för 
sjukvårdskonsumtion har beräknats med hjälp av Socialstyrelsens nationella 
patientregister vad gäller slutenvård samt Apotekets Diagnos-Recept 
undersökning gällande läkemedel och öppenvård. Beräkningar av kostnader för 
produktionsbortfall i form av sjukskrivningar och förtidspensioner/sjukbidrag 
har baserats på Riksförsäkringsverkets diagnosklassificerade urvalsstatistik.  
 
De totala kostnaderna för reumatiska sjukdomar i Sverige år 2001 beräknades 
till ca 36,4 miljarder kronor. Av dessa bestod 31,3 miljarder kronor (86%) av 
indirekta kostnader (produktionsbortfall), medan direkta kostnader (vård och 
läkemedel) uppgick till 5,1 miljarder kronor (14%). Kvinnornas andel av 
kostnaderna var ca 2/3 (för såväl direkta som indirekta och totala kostnader). 
Försäkringskassans utgifter förknippade med reumatiska sjukdomar uppgick till 
totalt ca 12,5 miljarder kronor. Detta var ca 16% av de totala utgifterna för 
samtliga diagnoser. 
 
Sammanfattningsvis är den samhällsekonomiska bördan av reumatiska 
sjukdomar i Sverige mycket omfattande. Relationen mellan direkta och indirekta 
kostnader gör det rimligt att benämna reumatisk sjukdom (de diagnoser som 
ingår däri) en socialförsäkringssjukdom, vilket också visar sig i stora utgifter för 
Försäkringskassan. I förhållande till kostnadernas totala omfattning konsumerar 
dessa patienter relativt begränsad mängd sjukvårdsresurser. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Reumatiska sjukdomar är kroniska och drabbar många människor, vilket gör att 
inte minst de indirekta kostnaderna förknippade med dessa sjukdomar kan antas 
vara omfattande. En beräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna gjordes 
1999. Kostnaderna avseende 1997 beräknades då till totalt cirka 27 miljarder 
kronor, av vilka ungefär 80 procent utgjordes av indirekta kostnader.1  
 
Sedan dess har reumatologin utvecklats till en mer aktiv specialitet som väckt 
allt större intresse i samhället. Ökade molekylärbiologiska kunskaper har 
förbättrat förståelsen av immunsystemet, vilket gjort det möjligt att utveckla nya 
effektivare läkemedel. Nya långtidsverkande preparat2 (LARM) har 
introducerats som framförallt är gynnsamma för patienter med ledinflammation 
och systemsjukdomar. De nya läkemedlen är dyra men förhoppningen är att de 
ska bromsa sjukdomsutvecklingen och lindra symptomen så pass markant att 
den ökade arbetsförmågan (minskade sjukskrivningar) på sikt mer än uppväger 
de höga behandlingskostnaderna. 
 
Reumatisk sjukdom angriper i de flesta fall rörelseorganen, men även andra 
organiska system. Det är ett brett spektrum av långvariga sjukdomar med olika 
symptom, svårighetsgrader och behandlingsmetoder. Drygt ett åttiotal olika 
diagnoser samlas under benämningen reumatisk sjukdom och en indelning 
brukar göras i inflammatoriska och icke-inflammatoriska tillstånd. Prevalens 
undersöks inte i denna rapport.  
 
De uppgifter avseende prevalens som förekommer är osäkra och kan endast 
betraktas som mycket grova skattningar. Det har antagits att cirka 200 000 
individer i Sverige lider av inflammatoriska sjukdomar. Dessa tillstånd är 
medicinskt krävande och för drabbade patienter har nya läkemedel positiv 
inverkan på hälsotillståndet. Omkring 800 000 individer har i Sverige antagits 
vara drabbade av de icke-inflammatoriska tillstånden i rörelseorganen. Dessa 
individer har antingen artrossjukdom med broskskador i lederna eller 
smärtproblem, exempelvis i lederna. Patienterna erbjuds smärtbehandling samt 
ortopedkirurgi för att reparera skadade leder. Risken att utveckla reumatisk 
sjukdom ökar i takt med stigande ålder, dock drabbas många i yrkesverksam 
ålder. Omkring 150-200 barn drabbas varje år av reumatisk ledsjukdom. Det 

                                           
1 Jonsson & Husberg (1999). 
2 Enbrel (etanercept) och Remicade (infliximab). 
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stora antalet patienter gör att många omhändertas i primärvården, där 
specialister inom reumatologi fungerar som konsulter.3 
 
Ohälsa har på senare år blivit ett allt större problem i samhället, vilket är 
bekymmersamt av flera olika anledningar. Dels föreligger förstås det uppenbara 
att människor inte mår bra, vilket påverkar deras livskvalitet negativt. Dels 
orsakar ohälsoproblemen en stor belastning på samhällsekonomin. Denna 
belastning består av dels ett ökat behov av vård och omsorg, och dels 
produktionsbortfall till följd av att drabbade människors arbetsförmåga blir 
reducerad. Ett tecken på att de indirekta kostnaderna, i form av 
produktionsbortfall, har ökat är att sjukskrivningarna ökat.4 I figur 1 
åskådliggörs detta förhållande med hjälp av Försäkringskassans utgifter för 
sjukpenning och förtidspensioner under åren 1997-2001. 
 
Figur 1. Försäkringskassans utgifter för samtliga sjukdomar, 1997-2001. 

 
De totala utgifterna ökade mellan 1997 och 2001 med 55 procent.5 Utgifterna för 
sjukpenning mer än fördubblades, från 14 miljarder kronor 1997 till 37 miljarder 
kronor 2001. Utgifterna för förtidspensioner/sjukbidrag ökade under samma 
period med 11 procent. Totalt fick 457 000 personer förtidspension/sjukbidrag 
2001, vilket är 19 000 fler än år 2000. Kvinnorna står för mer än två tredjedelar 

                                           
3 Sjukvården i Sverige 1998, kap3,7-3,12. 
4 Utgifter för sjukskrivningar och produktionsbortfall ska inte misstolkas som varande samma 
sak. Utbetalade sjukersättningar är en underskattning av värdet av produktionsbortfallet. Detta 
dels eftersom endast personer i arbetsför ålder erhåller sjukersättning och dels eftersom 
sjukpenningen är betydligt lägre än den bruttolön (+ avgifter) personerna annars skulle haft, 
och som motsvarar värdet av utfört arbete. 
5 I januari 1998 höjdes ersättningsnivån i sjukförmånen från 75 till 80 procent. I april 1998 
förkortades sjuklönen från arbetsgivare till anställda från 28 till 14 dagar. Uppgifter från 1997 
och 1998 är därför inte fullt jämförbara med efterföljande år. 
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av ökningen. Det senaste åren har antalet stigit mycket eftersom antalet 
nybeviljade pensioner ökat starkt.6 
 
Ovanstående förhållanden gör att det är av stort intresse att beräkna den 
samhällsekonomiska kostnaden av reumatiska sjukdomar. En sådan 
sjukdomskostnadskalkyl ("cost-of-illness"studie) redovisas i denna rapport. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beräkna de totala samhällskostnaderna av 
reumatiska sjukdomar avseende år 2001. Detta görs genom att skatta 
vårdkonsumtionen i form av slutenvård, öppenvård och läkemedel. Dessutom 
beräknas produktionsfall till följd av sjukskrivning och förtidspension.  

1.3 Metod 
Vårdkonsumtionsstatistiken följer den internationella diagnosklassificeringen 
ICD-10. Tabell 1 visar de diagnoser som inkluderas i begreppet reumatisk 
sjukdom samt de grupperingar som använts i rapporten. 
 
Tabell 1. Reumatiska sjukdomar, diagnosgrupper. 
Diagnosgrupp Diagnosgrupper enligt klassifikation 

av sjukdomar och hälsoproblem 
1997 (KSH97), svensk version av 

ICD-10 

Inflammatoriska led- och lednära 
sjukdomar7  

M00-M11, M138, M45-469,  
M65, M689 M70-7110 

Inflammatoriska systemsjukdomar M30-36, D68,911 
Artros och spondylos  M15-M19, M47 
Mjukdelsreumatiska tillstånd M7912  
Osteoporos M80-82 
 

                                           
6 Statistikinformation Is-I 2002:2. 
7 Av utrymmesskäl benämnes denna grupp i resten av rapporten "Inflammatoriska 
ledsjukdomar". 
8 M14 är inte medräknad. Det innebär att diagnosen M14.2-Diabetesatropati inte har 
inkluderats. 
9 M46.0 och M68.8 kan även innehålla icke inflammatoriska tillstånd. 
10 M70-71 Inrymmer många icke inflammatoriska tillstånd.  
11 D68.9 Inkluderas eftersom denna grupp bäst karakteriserar anti-fosfolipidsyndrom.  
12 M79 är svåravgränsat och inrymmer ett flertal diffusa diagnoser och icke inflammatoriska 
tillstånd. 
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Eftersom en del statistik endast finns med 3-ställiga diagnoskodnummer så har 
grupperna skapats utifrån denna nivå. Det innebär att det finns en del osäkerhet 
kring grupperingarna. Se kommentarer i fotnoter. 
 
För att skatta de totala kostnaderna för samhället till följd av en viss sjukdom 
behövs både konsumerad kvantitet och enhetskostnad för olika vårdinsatser. I 
detta avsnitt görs en genomgång av använda kostnadskällor samt gjorda 
antaganden. 
 
I denna typ av studier ges en grov bild av den totala belastningen på samhället 
av en viss sjukdom och hur kostnaderna i vid mening fördelas på olika parter; 
individen, sjukvården, anhöriga med flera. Kostnaderna kan delas upp i direkta 
och indirekta kostnader. I direkta medicinska kostnader inkluderas i regel all 
sluten och öppen vård (vård vid sjukhus, i primärvård samt vård hos privata 
vårdgivare), läkemedel, samt vård och behandling som faller på kommunen och 
patienten själv. Denna studie inkluderar direkta kostnader för sluten- och 
öppenvård vid sjukhus, samt primärvård, läkemedel och tandvård. Direkta icke-
medicinska kostnader som t ex patientresor och hemtjänst har inte inkluderats 
eftersom diagnosfördelade data saknas. 
 
Indirekta kostnader består av det produktionsbortfall som följer av nedsatt 
arbetsförmåga på grund av sjukdom.  

1.3.1 Direkta kostnader 

Slutenvård 
Socialstyrelsens nationella patientregister över slutenvård tillhandahåller 
information om vårdutnyttjandet inom slutenvård i Sverige, dvs antal 
vårdtillfällen, vårddagar, patienter och operationer från samtliga offentliga 
vårdinrättningar. Vårdkonsumtionen redovisas per huvuddiagnos, kön och ålder.  
Socialstyrelsens egen analys av datakvaliteten visar att registret uppvisar god 
kvalitet när det gäller variablerna sjukhus, klinik, kön, ålder samt in- och 
utskrivningsdatum. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt en procent 
av vårdtillfällena de senaste åren, varav merparten avser barn eller utomlands 
boende. Huvuddiagnos saknas för ca en procent av vårdtillfällena. 
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Kostnaden per vårdtillfälle har beräknats med hjälp av Nord DRG systemet.13 
Centrum för Patient Klassificering, CPK, presenterar nationella vikter med en 
nationell kostnadsdatabas som underlag. De sjukhus som ingår i 
kostnadsdatabasen har beräknat sina kostnader enligt Kostnad Per Patient 
principen. Databasen inkluderar 23-30 procent av sjukhusen med 
överrepresentation av stora sjukhus, varför resultaten inte är helt 
representativa.14 Den med hjälp av DRG-systemet15 beräknade kostnaden för en 
viss åtgärd ska utgöra ett slags paketpris för de åtgärder som genomförs vid en 
viss diagnos, ett mått som tar hänsyn till vårdtillfällenas förväntade 
kostnadstyngd. 

Läkemedel och öppenvård  
Receptförskrivningen av läkemedel följs sedan 1978 upp av Apoteket AB 
genom Diagnos-Receptundersökningen. Undersökningen är baserad på ett 
löpande urval av Sveriges läkare, vissa specialiteter med negligerbar 
förskrivning undantagna. Urvalet omfattar en åttondel av Sveriges läkare. De 
som deltagit utesluts ur urvalet de fyra kommande åren. Tyvärr har deltagandet i 
studien sjunkit och endast 40 procent av de tillfrågade läkarna har deltagit de 
senaste åren. Datainsamlingen slutade hösten -02. Pga det låga deltagandet har 
urvalsstorleken sjunkit och materialets kvalitet blir sämre ju mer detaljerad nivå 
man hamnar på. Denna undersökning är dock unik och den bästa skattningen i 
dag över hur läkemedelskonsumtionen relaterat till olika diagnoser ser ut. I syfte 
att öka urvalsstorleken och den statistiska kvaliteten har i denna rapport en 
sammanvägning av nästan tre år gjorts, (0001-0209) i syfte att skatta den 
läkemedelskonsumtion som är relaterad till reumatisk sjukdom. 
 
Diagnos-Receptundersökningen visar vilken diagnos som ligger till grund för 
förskrivningen av ett läkemedel -diagnosprofil- samt de läkemedel som förskrivs 
vid viss diagnos/visst symptom -läkemedelsprofil. Det görs ingen distinktion 
mellan huvud- och bidiagnos. 
 

                                           
13 Med hjälp av de operationer som är relaterade till vårdtillfällena är det möjligt att mäta de 
resurser som en patient i en viss grupp typiskt använder. Trots att vården är individuell för 
varje patient har patienterna också gemensamma egenskaper som bestämmer det 
genomsnittliga behovet av vård och därmed kostnaderna. Patientklassificeringen baserar sig 
på denna statistiska egenskap. 
14 De nationella vikterna för år 2000 baseras på 310 000 vårdtillfällen. Följande sjukhus har 
lämnat kostnadsunderlag; Huddinge sjukhus, Karolinska sjukhuset, Norrlands 
universitetssjukhus, Universitetssjukhuseet i Lund, Landskrona lasarett, Falköpings sjukhus, 
Skövde sjukhus, Lidköpings sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Strömstads 
sjukhus och Kungälvs sjukhus. 
15 DRG=Diagnos Relaterade Grupper. 



 

 6

Genom att kombinera Diagnos-Receptundersökningen med Apotekets 
försäljningsstatistik kan diagnosprofiler och läkemedelsprofiler skattas 
(läkemedelskonsumtionen på sjukhus och i primärvården ingår inte här). 
Beräkningarna går till på följande sätt: 
 
*En läkemedelsprofil för respektive sjukdomsgrupp tas fram. Därefter har de 
läkemedel som står för mer än en procent av förskrivningen inom respektive 
sjukdomsgrupp selekterats, en profil över de mest förskrivna läkemedlena inom 
respektive sjukdomsgrupp erhålls. 
 
*Utifrån valda läkemedel listas alla diagnoser som läkemedlet används för. 
Därigenom är det möjligt att beräkna hur stor andel av ett läkemedel som 
används vid reumatisk sjukdom. 
 
*Andelarna multipliceras sedan med försäljningsvärdena för år 2001. 
 
Diagnos-Receptundersökningen ligger även till grund för läkarbesökens 
fördelning mellan olika diagnoser. Öppenvårdskostnaderna antas ha samma 
fördelning som läkarbesöken. 

1.3.2 Indirekta kostnader 
Arbetsfrånvaro kan delas in i a) produktionsbortfall till följd av sjukskrivning 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 varit 
arbetslösa även om de 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 
kostnader för både yngre och äldre individer inte inkluderats. I realiteten är man 
i retrospektiva analyser oftast tvungen att begränsa sig till de indirekta kostnader 
som är mätbara i kronor. I denna studie inkluderas produktionsbortfallet pga 
sjukskrivning, förtidspensionering samt sjukbidrag, men inte för tidig död. 

Sjukskrivning 
Sedan 1999 studerar Riksförsäkringsverket (RFV) årligen ett rikstäckande 
slumpmässigt urval av sjukfall under ett år. Ett sjukfall definieras som en 
sammanhängande period med sjukpenning och/eller arbetsskadesjukpenning. 
Femtusen individer ingår årligen i urvalet som inkluderar sjukfall som startade 
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under de två första veckorna i februari. Individerna följs under ett år, vilket 
innebär att det inte är möjligt att se samtliga dagar som individen varit 
sjukskriven utan bara antalet dagar inom ett år från det att sjukfallet startat. 
Redovisningen följer ICD-10 och materialet redovisas per 3-ställig nivå. Urvalet 
ger den andel av sjukpenningdagarna och sjukfall som de olika reumatiska 
diagnoserna står för. Dessa andelar multipliceras med det totala antalet 
sjukpenningdagar samt sjukfall för samtliga diagnoser år 2001. På så sätt erhålls 
en skattning av antalet sjukskrivningsdagar under året som är relaterade till 
reumatisk sjukdom. 
 
Riksförsäkringsverkets statistik som baseras på sjukpenningutbetalningarna kan 
definieras som den längre sjukskrivningen, efter den fjortonde dagen där 
socialförsäkringen träder i kraft. Sedan 1992 gäller två veckors sjuklöneperiod 
som betalas av arbetsgivaren. Statistiken omfattar därför enbart sjukpenning för 
sjukskrivningar 15 dagar eller längre och ersättning inom det första 
sjukskrivningsåret. Detta innebär att sjukdomar som typiskt är förknippade med 
korta sjukskrivningar, t.ex. förkylning, är underrepresenterade i materialet. 
Enligt RFVs egna beräkningar svarade sjukdomar i rörelseorganen16 för 37 
procent av utbetald sjukpenning.17 
 
Det begränsade årliga urvalet gör att vi ökar urvalsstorleken och därmed den 
statistiska kvaliteten genom att göra en sammanvägning av de sjukfall som 
startade under de två första veckorna i februari -99, -00 och 01. Totalt omfattar 
urvalet 14 999 sjukskrivningar. Beräkningen av antalet ersatta 
nettosjukpenningdagar18 för reumatisk sjukdom vilar på antagandet att 
diagnosfördelningen i urvalet är representativ för all sjukskrivning. 
Lönekostnaden baseras på den genomsnittliga sjukpenninggrundande 
inkomsten, SGI, för personerna i urvalsunderökningen. Den sjuk-
penninggrundande inkomsten har räknats om till att motsvara heltidslöner. 
Lönekostnadspålägget 58,75 procent har använts.19  

Förtidspension/sjukbidrag 
RFV har diagnosklassificerad statistik över stocken förtidspensioner/sjukbidrag 
för åren 2000 samt 2001. Det är en uppdatering av motsvarande statistik som 
publicerades 1996. Förtidspension kan utgå till försäkrad som fyllt 16 år men 
inte 65 år och som på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska 
eller psykiska prestationsförmågan fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt med 

                                           
16 Observera att "sjukdomar i rörelseorganen" omfattar fler diagnoser än de som räknas till 
reumatiska sjukdomar. 
17 RFV Redovisar 2002:2. 
18 Ersatta dagar netto: partiellt ersatta dagar omräknade till hela dagar. 
19 Inkluderar arbetsgivaravgift, sociala avgifter, särskild löneskatt och fonderad semesterlön. 
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minst en fjärdedel. Om arbetsförmågan inte är varaktigt nedsatt men bedöms bli 
bestående under avsevärd tid beviljas i stället ett tidsbegränsat s.k. sjukbidrag. 
Materialet ger information om totala antalet heltids, halvtids, två tredjedels samt 
tre fjärdedels beviljade förtidspensioner/sjukbidrag.20  
 
Kostnaden för produktionsbortfall till följd av förtidspension/sjukbidrag har 
skattats genom att multiplicera antalet förtidspensionärer/sjukbidragstagare med 
kostnaden för ett årsarbete. Lönekostnaden baseras på samma SGI-uppgifter 
som användes vid beräkning av produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar. 
Däremot används ett lägre lönekostnadspålägg, LKP, då semestertillägget 
exkluderats från uträkningen. Beräkningarna tar hänsyn till olika pensionerings-
grader, men inte till att vissa individer skulle varit arbetslösa om de varit friska, 
eller att det föreligger löneskillnader mellan olika åldersgrupper. 

Övriga kostnader 
Förutom de ovan nämnda kostnaderna finns det fler kostnader som inte är 
inkluderade i denna studie, s k intangibla kostnader.21 Exempelvis kostnader för 
lidande och oro hos den sjuke och dess anhöriga. Övriga indirekta effekter är 
exempelvis kostnader för förlorad fritid och resor. Alla dessa kostnader påverkar 
individers livskvalitet. Kostnaderna är dock svårmätbara och man begränsar sig 
ofta till att kvantifiera de indirekta kostnader som är monetärt mätbara (d v s 
kostnader för produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro, förtidspensioner 
samt sjukbidrag). 

                                           
20 Den 1 januari 2003 avskaffades bestämmelserna om förtidspension/sjukbidrag och i stället 
infördes regler om sjukersättning och aktivitetsersättning för personer som drabbats av 
varaktig eller långvarig medicinsk grundad ersättning av arbetsförmågan. Det som tidigare var 
förtidspension/sjukbidrag tillhör nu sjukförsäkringssystemet och inte det allmänna 
pensionssystemet. Källa: RFV, Vägledning 2002:19. 
21 Ungefär "obestämda" eller "ogripbara" kostnader. 
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2.  KOSTNADEN FÖR REUMATISK SJUKDOM 

I detta kapitel presenteras vårdutnyttjande, läkemedelskonsumtion samt 
omfattningen av sjukskrivning och förtidspension. Utifrån dessa uppgifter 
beräknas den samhällsekonomiska kostnaden för reumatisk sjukdom i 2001 års 
prisnivå  

2.1 Direkta kostnader 

2.1.1 Slutenvård 
Antal vårdtillfällen till följd av reumatisk sjukdom uppgick till ca 44 000, vilket 
resulterade i ca 317 200 vårddagar. Sammanlagt vårdades 36 700 patienter och 
antalet operationsingrepp/interventioner var cirka 30 600.22 De 5 
huvuddiagnoser som stod för flest vårdtillfällen var: höftledsartros (M16), 
knäartros (M17), seropositiv reumatoid artrit (M05), övriga sjukdomstillstånd i 
mjukvävnader (M79) samt "annan reumatoid artrit" (M06).  
 
Vårddagar följde samma mönster, förutom att (M35) ”andra inflammatoriska 
sjukdomar” orsakade fler vårddagar än "annan reumatoid artrit" (M06).23  
 
Tabell 2. De fem vanligaste interventionerna på grund av reumatisk sjukdom 2001 
(operationskod enl. ICD-10 inom parentes). 

1 2 3 4 5 
primär total 
höftledsplastik 
med cement 
(NFB49) 

primär 
totalprotes i 
knäled med 
cement 
(NGB49) 

primär halv- 
eller delprotes 
i knäled med 
cement 
(NGB19) 

primär total 
höftledsplastik 
med 
hybridteknik 
(NFB39) 

elektiv 
operation 
(ZXD10) 

 
De vanligaste interventionerna för de reumatiska diagnoserna är höft- och 
knäoperationer. 

                                           
22 Antal operationer i samma vårdtillfälle relaterade till reumatisk sjukdom. 
23 Socialstyrelsen, EPC, 2003. 
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I tabell 3 och tabell 4 redovisas antal patienter, vårdtillfällen och vårddagar som 
konsumerats till följd av reumatisk sjukdom under 2001. 
 
Tabell 3. Antal patienter inom slutenvården med fördelning efter diagnosgrupp och kön 
2001. 

Patienter Diagnosgrupp 

Kvinnor Män Totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar 5 900 4 000 9 900 
Inflammatoriska systemsjukdomar 2 200 1 000 3 100 
Artros och spondylos 11 100 7 600 18 700 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 2 200 1 400 3 600 
Osteoporos 1 200 200 1 400 

Totalt 22 600 14 100 36 700 

 
Tabell 4. Antal vårdtillfällen samt vårddagar  med fördelning efter diagnosgrupp och kön 2001. 

Vårdtillfällen Vårddagar Diagnosgrupp 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar 7 800 4 900 12 700 62 700 32 200 94 800
Inflammatoriska systemsjukdomar 3 700 1 700 5 400 25 900 11 900 37 800
Artros och spondylos 12 100 8 200 20 400 94 100 59 000 153 100
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 2 400 1 500 3 900 9 800 4 800 14 600
Osteoporos 1 400 200 1 600 14 600 2 300 16 900

Totalt 27 400 16 500 43 900 207 000 110 200 317 200

 
Totalt behandlades 36 700 patienter inom slutenvård för reumatisk sjukdom 
under 2001. Detta motsvarade fyra procent av slutenvårdskonsumtionen för 
samtliga sjukdomar (tre procent av vårdtillfällena samt fyra procent av 
vårddagarna). Mer än hälften, 51 procent, av de reumatikerpatienter som fick 
slutenvård hade diagnosen artros/spondylos, och av dem var 60 procent kvinnor. 
Patienter med artros/spondylos konsumerade ca 20 400 vårdtillfällen och 
153 100 vårddagar. Kvinnorna stod för 65 procent av vårddagskonsumtionen 
och 62 procent av konsumtionen av vårdtillfällen för de olika reumatiska 
tillstånden. Undantaget från detta mönster var osteoporos, där kvinnornas 
konsumtion av vårddagar och vårdtillfällen var hela 86 procent. Osteoporos 
genererade dock minst vårdkonsumtion. Dessa patienter stod för fyra procent av 
vårdtillfällena och fem procent av vårddagarna. I tabell 5 redovisas kostnaderna 
för slutenvård. 
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Tabell 5. Kostnad för slutenvård av patienter med reumatisk sjukdom 2001. 
Diagnosgrupp Totalt (miljoner kr) Kr/100 000 inv. 

 kvinnor män totalt  

Inflammatoriska ledsjukdomar 113 77 190 2 130 000 
Inflammatoriska systemsjukdomar 24 10 34 382 300 
Artros och spondylos 711 487 1 198 13 448 700 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 8 5 13 145 800 
Osteoporos 1 <1 2 18 200 

Totalt 857 580 1 437 16 125 000 
 
Kostnaderna i tabell 5 baseras på de vårdtillfällen där slutenvårdsoperationer 
utfördes. Under år 2001 opererades 23 200 personer med reumatisk sjukdom 
som huvuddiagnos. Operationer utfördes vid sammanlagt 24 800 tillfällen. Den 
totala kostnaden för reumatisk slutenvård var drygt 1,4 miljarder kr, vilket 
motsvarar 16,1 miljoner kr per 100 000 invånare. Artros/spondylos stod för 
majoriteten av slutenvårdskostnaderna, drygt 80 procent, följt av 
inflammatoriska ledsjukdomar, 13 procent. Kvinnorna konsumerade i 
genomsnitt 60 procent av slutenvården. I kostnaderna inkluderas de operationer 
som var relaterade till vårdtillfällen med reumatisk sjukdom som huvuddiagnos.  
 
Slutenvårdskostnaden är något underskattad då beräkningen baseras på ingrepp 
som skett vid vårdtillfällen. Övriga vårdtillfällen utan ingrepp har inte 
inkluderats i kostnaden. 

2.1.2 Öppenvård 
I tabell 6 nedan redovisas den totala öppenvårdskostnaden i Sverige för patienter 
med reumatisk sjukdom, uppdelat på kvinnor och män. Kostnaden har beräknats 
genom att kostnaden för öppenvård har fördelats med hjälp av 
diagnosfördelningen av läkarbesök.  
Tabell 6. Kostnad för öppenvård av patienter med reumatisk sjukdom 2001. 
Diagnosgrupp Totalt (miljoner kr) Kr/100 000 inv. 

 kvinnor   män   totalt  

Inflammatoriska ledsjukdomar 627 355 981 11 011 000 
Inflammatoriska systemsjukdomar 102 31 133 1 493 000 
Artros och spondylos 448 251 698 7 835 000 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 513 252 765 8 587 000 
Osteoporos 295 25 320 3 592 000 

Totalt 1 984 913 2 897 32 518 000 

 
Av öppenvårdskostnaderna stod kvinnorna för drygt två tredjedelar och männen 
för en knapp tredjedel. Kvinnornas andel av kostnaden var särskilt stor vid 
osteoporos. Av de olika diagnosgrupperna var inflammatoriska ledsjukdomar 
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den största, och stod för cirka en tredjedel av de totala kostnaderna. Även 
grupperna mjukdelsreumatiska värktillstånd (26 procent) och artros/spondylos 
(24 procent) stod för relativt stor andel av totalkostnaden. 

2.1.3 Läkemedel 

I tabell 7 illustreras användningen av receptbelagda läkemedel. Reumatiker 
använder även receptfria läkemedel, framförallt smärtstillande medel samt 
naturläkemedel. Dessa ingår inte i följande beräkningar. En ytterligare kostnad 
som är hänförbar till läkemedelskostnaden är kostnader för övervakning och 
behandling av biverkningar. Liksom i tidigare studie ingår dessa kostnader i 
öppen- och slutenvårdskostnaderna.24 I tabell 7 och 8 illustreras läkemedels-
konsumtionen (mätt i DDD25) respektive läkemedelsutgifterna (mätt i AUP26) 
till följd av reumatisk sjukdom.27 
 
Tabell 7. Läkemedelskonsumtion (antal DDD 2001) för reumatisk sjukdom. 
Diagnosgrupp Konsumtion 

(miljoner DDD) 
Konsumtion 
/100 000 inv. 

 kvinnor män totalt  

Inflammatoriska ledsjukdomar 19 13 32 357 400 
Inflammatoriska systemsjukdomar 6 3 9 103 900 
Artros och spondylos 10 7 17 186 500 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 10 6 16 180 100 
Osteoporos 10 2 12 132 100 

Totalt 53 33 86 959 900 

 
Totalt såldes läkemedel för behandling av reumatiska sjukdomar motsvarande 
85,5 miljoner DDD (definierade dagliga doser) år 2001, vilket ger knappt 
960 000 DDD per 100 000 invånare. Detta motsvarade 2 procent av totala 
antalet DDD för samtliga sjukdomar. 

                                           
24 Jonsson & Husberg (1999). 
25 DDD=Daily Defined Dose. 
26 AUP=Apotekets Utförsäljningspris. 
27 Könsfördelning hämtas från Socialstyrelsens slutenvårdsregister över antal patienter. 
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Tabell 8. Försäljningsvärde (AUP 2001) av läkemedel för reumatisk sjukdom. 
Diagnosgrupp Försäljning 

(miljoner AUP) 
Försäljning /  
100 000 inv. 

 kvinnor män totalt totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar 204 140 343 3 854 600 
Inflammatoriska systemsjukdomar 21 9 30 337 400 
Artros och spondylos 68 47 114 1 285 400 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 54 34 87 977 900 
Osteoporos 155 24 179 2 010 500 

Totalt 464 290 754 8 465 900 

 
Läkemedelskostnaden uppgick till ca 754 miljoner kronor, dvs knappt 8,5 
miljoner kronor per 100 000 invånare, vilket motsvarade cirka fyra procent av 
total försäljning för samtliga sjukdomar. Inflammatoriska ledsjukdomar samt 
osteoporos stod för den dominerande delen av försäljningen, 46 och 24 procent. 
Nedan i tabell 9 särredovisas hur den totala försäljningen (AUP) och 
konsumtionen (DDD) av bromsmedicinerna Enbrel och Remicade utvecklats 
åren 2000-2002.  
 
Tabell 9. Försäljningsvärde (AUP) för Etanercept (Enbrel, L04AA11) samt Infliximab 
(Remicade, L04AA12), 2000-2002. 

År Läkemedel DDD DDD/100 000 
inv 

AUP AUP/100 000 
inv 

2000 Etanercept 222 600 2 500 89 528 600 1 004 900 
 Infliximab 369 600 4 100 65 051 600 730 200 

2001 Etanercept 290 700 3 300 114 274 500 1 282 700 
 Infliximab 720 200 8 100 126 796 500 1 423 200 

2002 Etanercept 307 500 3 400 120 186 400 1 349 000 
 Infliximab 904 600 10 100 173 160 500 1 943 600 

 
Förutom reumatisk sjukdom används Remicade vid vissa svåra former av 
Crohns sjukdom. Särskilt utgifterna för Remicade har ökat, en ökning med 2,6 
gånger sedan år 2000. Mellan åren 2001 och 2002 ökade försäljningen av Enbrel  
med fem procent. Under samma period ökade försäljningen av Remicade med 
37 procent. 

2.1.4 Tandvårdsutgifter 
Personer med Sjögrens syndrom har på grund av muntorrhet ofta stora behov av 
tandvård. Sedan den 1 januari 1999 har landstingen tagit över ansvaret för 
personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Dessa 
personer har nu rätt till tandvård utförd enligt den öppna hälso- och sjukvårdens 
avgiftsregler. Under 2001 fick 5 493 patienter med Sjögrens syndrom tandvård 
som ett led i en sjukdomsbehandling. Det kostade totalt cirka 31 miljoner kr, dvs 
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cirka 5 600 kr per behandlad patient. Totalt fick cirka 35 000 personer med olika 
diagnoser tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Kostnaden för detta 
var cirka 180 miljoner kr. Personer med Sjögrens syndrom fick alltså cirka 17 
procent av denna typ av tandvårdsersättning.28 

2.1.5 Totala direkta kostnader 
I figur 2 visas fördelningen av olika direkta kostnader (läkemedel, öppenvård 
och slutenvård) för de olika diagnoserna. Genomgående dominerar kostnaderna 
för öppenvård. Detta gäller särskilt mjukdelsreumatiska tillstånd. Ett undantag är 
diagnosen artros/spondylos där slutenvårdskostnaderna överväger. 
Läkemedelskostnadernas andel är störst för osteoporos och inflammatoriska 
ledsjukdomar. För detaljer se tabeller i avsnitt 2.3. 
 
Figur 2. Fördelning av direkta kostnader för olika diagnoser, procent.29 
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I figur 3 visas de olika direkta kostnadernas nivåer för olika diagnoser. I denna 
figur framgår det tydligare att artros/spondylos hade de högsta direkta 
kostnaderna, vilket uteslutande beror på de höga slutenvårdskostnaderna. Den 
grupp som hade minst direkta kostnader var inflammatoriska systemsjukdomar. 
 

                                           
28 Landstingsförbundet 2002. 
29 För att lättare kunna jämföra de olika diagnoserna har tandvården för inflammatoriska 
systemsjukdomar inte särredovisats, utan ingår i öppenvårdskostnaden. 
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Figur 3. Direkta kostnader för olika diagnoser, miljoner kr. 
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2.2 Indirekta kostnader 

2.2.1 Sjukskrivning 
Tabell 10 och 11 visar antalet sjukfall respektive antal ersatta dagar för 
reumatisk sjukdom. Tabellerna visar samtliga sjukfall, dvs såväl pågående 
sjukfall som sjukfall påbörjade under år 2001. 
 
Tabell 10. Antal sjukfall till följd av reumatisk sjukdom 2001. 

Antal sjukfall30 Diagnosgrupp 

Kvinnor Män Totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar 11 100 5 700 16 800 
Inflammatoriska systemsjukdomar 1 500 300 1 800 
Artros och spondylos 14 100 12 600 26 700 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 34 700 8 000 42 700 
Osteoporos 800 600 1 500 

Totalt 62 200 27 300 89 500  
 
 

                                           
30 Uppskattat antal sjukfall i riket under antagandet att diagnosfördelningen i urvalet är 
representativt för riket. Andelen reumatiska sjukfall har sedan multiplicerats med antalet 
avslutade sjukfall 2001.  
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Tabell 11. Antal sjukskrivningsdagar till följd av reumatisk sjukdom 2001. 
Antal sjukdagar, tusental31 Diagnosgrupp 

 Kvinnor Män Totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar  1 517 685 2 201 
Inflammatoriska systemsjukdomar  215 51 266 
Artros och spondylos  2 151 2 004 4 155 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd  4 980 1 081 6 061 
Osteoporos  87 77 164 

Totalt 8 950 3 898 12 848  
 
Reumatisk sjukdom orsakade sjukskrivningar motsvarande knappt 13 miljoner 
heltidsarbetsdagar, varav kvinnorna stod för 70 procent. De mjukdelsreumatiska 
värktillstånden stod för merparten av sjukskrivningen, 47 procent. 
Inflammatoriska systemsjukdomar tillsammans med osteoporos hade minst 
frånvaro, två respektive en procent av den totala frånvaron. Totalt uppstod cirka 
90 000 sjukfall och den procentuella fördelningen mellan diagnosgrupperna var 
nästan lika som för antalet sjukskrivningsdagar. Fördelningen mellan könen 
inom respektive diagnosgrupp för antalet sjukfall och sjukdagar var relativt lika. 
Kvinnorna stod i genomsnitt för 70 procent av sjukskrivningen. Undantaget från 
detta mönster var osteoporos, där kvinnorna stod för 53 procent av sjukdagarna 
och för 57 procent av sjukfallen. Enligt dessa beräkningar var cirka 15 procent 
av de totala sjukdagarna för samtliga diagnoser hänförbara till reumatisk 
sjukdom och motsvarande för sjukfallen var 12 procent.32 I tabell 12 redovisas 
kostnaderna för produktionsbortfallet på grund av sjukskrivning. 
 
Tabell 12. Produktionsbortfall vid sjukskrivning av patienter med reumatisk sjukdom 2001. 

Totalt miljoner kr Kr/100 000 inv. Diagnosgrupp 

Kvinna Man Totalt   

Inflammatoriska ledsjukdomar 1 380 744 2 124  23 842 700 
Inflammatoriska systemsjukdomar 186 51 238  2 667 600 
Artros och spondylos 1 863 2 177 4 040  45 343 700 
Mjukdelsreumatiska värktillstånd 4 398 1 170 5 567  62 488 900 
Osteoporos 80 68 148  1 660 400 

Totalt 7 908 4 209 12 117  136 003 400 

 

                                           
31Antalet sjukdagar inkluderar de första 14 dagarna där arbetsgivaren betalar sjuklön samt 
resterande period upp till ett år. Antalet sjukdagar de första 14 dagarna vilar på antagandet att 
individens sjukskrivningsandel de första 14 dagarna är densamma som under resten av året. 
32 Dessa uppskattningar baseras på registreringar från och med den 15:e dagen då 
Försäkringskassans socialförsäkringssystem träder in. 
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År 2001 förlorades uppskattningsvis 12 miljarder kr i produktionsbortfall vid 
sjukskrivning till följd av reumatisk sjukdom. Detta motsvarar cirka 136 
miljoner kr per 100 000 invånare. Kostnaden för produktionsbortfall vid 
sjukskrivning hade samma fördelning mellan sjukdomsgrupp och kön som 
antalet sjukfall och sjukpenningdagar. 

2.2.2 Förtidspensioner/sjukbidrag  
I tabell 13 redovisas antalet personer med förtidspension/sjukbidrag oavsett 
pensioneringsgrad, dvs bruttoantalet. I tabell 14 visas antalet förlorade 
årsarbeten (heltid) till följd av förtidspension/sjukbidrag, dvs nettoantalet. Tabell 
15 illustrerar det produktionsbortfall samhället drabbas av till följd av 
förtidspension/sjukbidrag orsakad av reumatisk sjukdom. 
 
Tabell 13. Antal personer med förtidspension/sjukbidrag oavsett pensioneringsgrad 
(bruttoantalet) till följd av reumatisk sjukdom 2001. 
Diagnosgrupp Kvinna Man Totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar 11 604 5 411 17 015 
Inflammatoriska systemsjukdomar 2 910 570 3 480 
Artros och spondylos 14 149 11 084 25 233 
Mjukdelsreumatiska tillstånd 25 023 3 572 28 595 
Osteoporos 410 172 582 

Totalt 54 096 20 809 74 905 

 
Tabell 14. Antal förlorade årsarbeten (heltid) till följd av förtidspension på grund av 
reumatisk sjukdom 2001. 33 
Diagnosgrupp Kvinna Man Totalt 

Inflammatoriska ledsjukdomar 9 600 4 700 14 300 
Inflammatoriska systemsjukdomar 2 400 500 2 900 
Artros och spondylos 11 700 9 600 21 300 
Mjukdelsreumatiska tillstånd 20 700 3 100 23 800 
Osteoporos 300 100 500 

Totalt 44 700 18 000 62 700 

 

                                           
33 Det skattade antalet förtidspensioner/sjukbidrag utgör antalet ersatta år netto, dvs partiell 
pensionering har räknats om till heltid. Nettopensioneringen har beräknats med hjälp av den 
pensioneringsgrad sjukdomsgruppen uppgivit. 
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Tabell 15. Produktionsbortfall (kr) till följd av förtidspensioner/sjukbidrag vid reumatisk sjukdom, 
fördelat efter kön 2001. 
Diagnosgrupp Totalt miljoner kr Kr/100 000 inv. 

 Kvinna Man Totalt  

Inflammatoriska ledsjukdomar 3 079 1 775 4 854 54 480 500 
Inflammatoriska systemsjukdomar 629 163 792 8 893 400 
Artros och spondylos 3 163 3 331 6 494 72 890 400 
Mjukdelsreumatiska tillstånd 5 831 1 069 6 899 77 442 200 
Osteoporos 107 42 149 1 666 300 

Totalt 12 809 6 379 19 188 215 372 800 

 
Cirka 75 000 personer var förtidspensionerade eller hade sjukbidrag till följd av 
reumatisk sjukdom 2001. Omräknat till fulltid motsvarade detta cirka 63 000 
årsarbeten. Totalt kostade produktionsbortfall vid förtidspensioner/sjukbidrag 
till följd av reumatisk sjukdom samhället 19,2 miljarder kronor, drygt 215 
miljoner kronor per 100 000 invånare. Av produktionsbortfallet kan 36 och 34 
procent hänföras till de mjukdelsreumatiska tillstånden respektive 
artros/spondylos. Knappt 70 procent av kostnaderna var hänförbara till kvinnor. 

2.2.3 Försäkringskassans utgifter för reumatisk sjukdom  
I föregående avsnitt redovisades vad samhället förlorar när individer är sjuka 
och inte kan arbeta, ett slags mått på individernas produktion om de varit friska 
och kunnat arbeta. I detta avsnitt redovisas vad Försäkringskassan faktiskt 
betalar i ersättning till personer med reumatisk sjukdom. Dessa transfereringar 
Sjukförsäkringen ersätter 80 procent av sjukpenninggrundande inkomst från och 
med den femtonde sjukskrivningsdagen. Ersättningen är 80 procent av 
årsinkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. Maximal dagpenning var 623 kr år 
2001. I följande beräkningar baserades dagpenningen på genomsnittlig inkomst 
hämtad från RFVs urvalsundersökning, dvs 396 kr per dag. Försäkringskassans 
utgifter för förtidspension/sjukbidrag har beräknats genom att multiplicera 
andelen individer med reumatisk sjukdom med den totala utgiften för 
förtidspension/sjukbidrag. I tabell 16 och tabell 17 visas Försäkringskassans 
utgifter. 
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Tabell 16. Försäkringskassans utgifter för sjukskrivningar till följd av reumatisk sjukdom 
2001. 
Diagnosgrupp Totalt miljoner kr Kr /100 000 inv 

 Kvinna Man Totalt  

Inflammatoriska ledsjukdomar 637 339 977 10 970 500 
Inflammatoriska systemsjukdomar 86 24 110 1 234 700 
Artros och spondylos 867 1 016 1 883 21 135 000 
Mjukdelsreumatiska tillstånd 2 038 539 2 577 28 926 800 
Osteoporos 36 30 66 740 700 

Totalt 3 665  1 948 5 613 63 007 700 

 
Försäkringskassans sjukskrivningsutgifter för reumatisk sjukdom 5,6 miljarder 
kr år 2001, dvs 63 miljoner kr per 100 000 invånare. Den procentuella 
fördelningen mellan sjukdomsgrupperna liksom mellan könen följde 
fördelningen av antalet sjukdagar i tabell 10. Enligt dessa beräkningar var de  
reumatisk sjukdomarnas andel av den totala sjuk- och rehabiliteringspenningen 
för samtliga sjukdomar 14 procent.  
 
Tabell 17. Försäkringskassans utgifter för förtidspensioner/sjukbidrag till följd av 
reumatisk sjukdom 2001.34 
Diagnosgrupp Totalt miljoner kr Kr/100 000 inv 

 Kvinna Man Totalt  

Inflammatoriska ledsjukdomar 1 068 498 1 566 17 571 700 
Inflammatoriska systemsjukdomar 268 52 320 3 593 900 
Artros och spondylos 1 302 1 020 2 322 26 058 600 
Mjukdelsreumatiska tillstånd 2 302 329 2 631 29 530 700 
Osteoporos 38 16 54 601 100 

Totalt 4 977 1 915 6 892 77 356 000 

 
Försäkringskassan betalade ut knappt 7 miljarder kronor i förtids-
pensioner/sjukbidrag för reumatisk sjukdom, dvs drygt 77 miljoner kronor per 
100 000 invånare. De mjukdelsreumatiska tillstånden och artros/spondylos stod 
för 38 respektive  34 procent av utgifterna. Minst var utgifterna för osteoporos, 
knappt en procent. Enligt dessa beräkningar stod reumatisk sjukdom för cirka 17 
procent av den totala utgiften för förtidspension/sjukbidrag för samtliga 
sjukdomar. 

                                           
34 I utgifterna för förtidspension/sjukbidrag inkluderas folkpension, pensionstillskott samt 
ATP. Metoden för beräkningarna är följande; först har vi utgått från det totala utbetalade 
beloppet för förtidspension/sjukbidrag för samtliga sjukdomar. Detta belopp har sedan 
multiplicerats med andelen reumatisk sjukdom.  
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2.3 Totala kostnader för reumatiska sjukdomar 
I tabell 18 visas en sammanställning av samtliga kostnader för reumatisk 
sjukdom som inkluderats i denna studie.  
 
Tabell 18. Sammanställning av kostnader för reumatisk sjukdom 2001. 

 Miljoner kr Procent Kr/100 000 inv 
Direkta kostnader    
Slutenvård 1 437  4% 16 125 042 
Öppenvård 2 897  8% 32 522 279 
Läkemedel 754  2% 8 465 856 
Tandvård 31 0% 345 084 
Totalt 5 119 14% 57 458 262 

    
Indirekta kostnader    
Sjukskrivning 12 117 33% 136 003 372 
Förtidspensioner/sjukbidrag 19 188 53% 215 372 841 
Totalt 31 305 86% 351 376 213 
Totalt 36 424 100% 408 834 474 
 
Den totala kostnaden för reumatisk sjukdom uppgick år 2001 till cirka 36 
miljarder kr, dvs drygt 400 miljoner kr per 100 000 invånare. Kostnaden är 
troligen en underskattning av den verkliga kostnaden som även inkluderar t ex 
olika kommunala insatser samt kostnader som drabbar individer och deras 
anhöriga själva (t ex kostnader för lidande och oro). Figur 4 visar fördelningen 
direkta och indirekta kostnader för olika diagnoser. 
 
Figur 4. Fördelning av direkta och indirekta kostnader för olika diagnoser, procent. 
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De direkta kostnaderna uppskattades till drygt 5 miljarder kr, dvs 14 procent av 
de totala kostnaderna. Av de direkta kostnaderna utgjorde öppenvård 57 procent, 
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slutenvård 28 procent och läkemedel 15 procent. Tandvård stod för en 
försumbar del av de direkta kostnaderna. 
De indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall skattades till cirka 31 
miljarder kr, dvs 86 procent av den totala kostnaden. Produktionsbortfallet på 
grund av förtidspensioner/sjukbidrag stod för drygt 60 procent av de indirekta 
kostnaderna. Tabell 19 visar de olika kostnaderna fördelade per sjukdomsgrupp. 
 
Tabell 19. Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska diagnosgrupper 2001 
(miljoner kr). 

 Inflammatoriska 
ledsjukdomar 

Inflammatoriska 
systemsjukdomar

Artros/ 
spondylos

Mjukdels-
reumatiska 
tillstånd. 

Osteoporos

Direkta kostnader      

Slutenvård 190 34 1 198 13 2 
Öppenvård 981 133 698 765 320 
Läkemedel 343 30 115 87 179 
Tandvård - 31 - - - 
Totalt 1 515 228 2 011 865 501 
      
Indirekta kostnader      
Sjukskrivning 2 124 238 4 040 5 567 148 
Förtidspension 4 854 792 6 494 6 899 148 
Totalt 6 978 1 030 10 534 12 467 296 

Totalt 8 492 1 258 12 545 13 331 797 

 



 

 22

 
 



 

 23

3. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Den totala kostnaden för reumatisk sjukdom i Sverige år 2001 beräknades i 
denna rapport uppgå till cirka 36 miljarder kr, motsvarande 409 miljoner kr per 
100 000 invånare. Av denna summa utgjorde de indirekta kostnaderna 86 
procent, varav förtidspension/sjukbidrag stod för 60 procent. De indirekta 
kostnaderna av reumatisk sjukdom beräknades till totalt cirka 31 miljarder kr, 
vilket motsvarar cirka 350 miljoner kr per 100 000 invånare. Förtidspensioner 
och sjukbidrag stod för 19 miljarder kr och sjukskrivningar för 12 miljarder kr. 
De diagnoser som stod för störst andel av de indirekta kostnaderna var 
mjukdelsreumatiska värktillstånd (cirka 40 procent) och artros/spondylos (cirka 
34 procent). Kvinnor stod för cirka 66 procent av det totala produktionsbortfallet 
 
Enligt RFVs urvalsundersökning om korttidssjukskrivningar står 
rörelseorganens sjukdomar tillsammans med psykiska sjukdomar för 59 procent 
av sjukpenningkostnaden. Antalet ersatta sjukpenningdagar för reumatisk 
sjukdom utgör 60 procent av  det totala antalet för sjukdomar i rörelseorganen. 
Anledningen till att kostnaden för sjukdomar i rörelseorganen är så pass höga är 
att denna typ av sjukskrivning ofta blir långvarig. I studien blir individerna med 
reumatisk sjukdom i genomsnitt ersatta med 193 nettodagar av 
Försäkringskassan, vilket innebär att de i genomsnitt är sjukskrivna drygt ett 
halvår (6,5 månad) fulltid. Det är inom rörelseorganens- och psykiska sjukdomar 
som de enskilda sjukdomar som orsakar störst totala sjukpenningkostnader 
återfinns.  
 
Försäkringskassans utgifter, dvs summan som faktiskt betalas ut till individer 
med reumatisk sjukdom, är betydligt lägre än de indirekta kostnaderna. 
Försäkringskassans utgift för reumatisk sjukdom var uppskattningsvis 12,5 
miljarder kronor, dvs drygt 140 miljoner kronor per 100 000 invånare. 
Förtidspension/sjukbidrag stod för 55 procent av dessa utgifter. Enligt dessa 
beräkningar stod reumatisk sjukdom för 13 procent av den totala sjuk- och 
rehabiliteringspenningen för samtliga sjukdomar och cirka 17 procent av den 
totala utgiften för förtidspension/sjukbidrag för samtliga sjukdomar. 
Försäkringskassans stora utgifter med anledning av reumatisk sjukdom gör att 
denna kan beskrivas som en socialförsäkringssjukdom. 
 
De direkta kostnaderna för reumatisk sjukdom uppgick till cirka 5 miljarder kr, 
dvs 57 miljoner kr per 100 000 invånare. Av dessa utgjorde kostnaden för 
öppenvård 57, slutenvård 28 samt läkemedel 15 procent. Den mest kostsamma 
sjukdomsgruppen var artros/spondylos följd av inflammatoriska ledsjukdomar, 
39 och 30 procent av de totala direkta kostnaderna. Kvinnors vårdkonsumtion 
utgörjorde i genomsnitt 65 procent av den totala vårdkostnaden för reumatisk 
sjukdom. Introduktionen av de nya effektiva bromsmedicinerna Enbrel och 
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Remicade har medfört att läkemedelskostnaderna ökat markant. Årskostnaden 
för behandling med Enbrel och Remicade var år 2001 114 respektive  127 
miljoner kr. 
 
De höga indirekta kostnaderna för reumatisk sjukdom kan tolkas som att det 
finns utrymme att förbättra eller effektivisera dagens behandlingsmetoder. Stora 
grupper av människor lider i dag av svårbehandlade smärttillstånd med nedsatt 
arbetsförmåga och ansenliga vinster för såväl individ som samhälle kan göras 
om vården till reumatiskt sjuka förändras. De senaste årens framsteg inom den 
medicinsk-tekniska utvecklingen har bidragit till nya effektivare läkemedel, 
forskning om orsakerna till artros pågår som troligtvis kommer att minska 
antalet ortopedkirurgiska insatser, konsensus råder bland reumatologer om att 
tidig diagnostik och insatser fördröjer sjukdomsutvecklingen. Kortsiktigt kan 
vissa av dessa ingrepp vara kostnadsdrivande men dessa kan finansieras av att 
socialförsäkringssystemet avlastas på sikt.  
 
Det går inte att göra en direkt jämförelse av resultaten i denna rapport med 
resultaten från tidigare CMT-studie av samhällskostnaderna för reumatisk 
sjukdom.35 Detta beror dels på att diagnosindelningen är något annorlunda samt 
att kostnadsberäkningarna inte genomförts på exakt samma sätt.  
 
Kostnaderna i denna rapport ligger cirka 30 procent högre än resultaten 
avseende 1997. Den stora skillnaden återfinns i produktionsbortfall, framför allt 
på grund av förtidspensioner och sjukbidrag. Skillnaden beror inte på en faktisk 
ökning av antal personer eller pensioneringsgrad. Istället beror den på att 
beräkningarna utgår från en betydligt högre kostnad per person. Den högre 
kostnaden per person beror i sin tur på:  
• ökade arbetskraftskostnader (SCBs arbetskostnadsindex har gått upp med 

cirka 20-25 procent) 
• genomsnittlig lön har tagits fram på olika sätt. I föregående rapport 

beräknades lönen utifrån utbetalade förtidspensioner. I denna rapport togs 
utgångspunkten i den sjukpenninggrundande inkomsten. Detta är ett 
rimligare beräkningssätt eftersom det bättre speglar lönen som individerna 
skulle haft utan att ha varit sjuka en längre tid.  

 
De totala socialförsäkringsutgifterna i samhället för samtliga sjukdomar har ökat 
med hela 55 procent (se figur 1 i denna rapport), vilket antyder ökade kostnader 
för produktionsbortfall och som får genomslag även för reumatisk sjukdom. 
Jonsson och Husbergs beräkningar av produktionsbortfallet för 
förtidspension/sjukbidrag samt sjukskrivningar baserades på äldre 

                                           
35 Jonsson D, Husberg M, 1999. 
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urvalsundersökningar från RFV.36 Dessa urvalsundersökningar klassificerade 
sjukdomar enligt 1987 års klassifikation av sjukdomar, ICD 9. Våra beräkningar 
av produktionsbortfallet baseras på urvalsundersökningar som genomfördes av 
RFV år 2001 då sjukdomar klassificerades enligt ICD-10. Därmed kan 
diagnosindelningen av reumatisk sjukdom skilja något mellan studierna.  
 
Av de direkta kostnaderna är det endast ökningen av läkemedelskostnader som 
är säker. I övrigt är det svårt att se någon ökning av underliggande 
vårdkonsumtion. 
 
Beräkningsunderlaget för slutenvård, sjukskrivningar samt förtids-
pension/sjukbidrag är tillfredställande medan underlagen för läkarbesök och 
läkemedelskonsumtion är mer osäkert. Dessa beräkningar baseras på Diagnos-
receptundersökningen som tyvärr lagts ned på grund av brist på deltagande 
läkare. Den statistiska representativiteten i resultaten förbättrades genom att 
följa förskrivningen av läkemedel och antalet konsultationer under nästan tre år. 
Fler år kunde inkluderats men då förskrivningsmönster förändras när nya 
behandlingsmönster uppstår, och vi ville fånga upp dessa förändringar i största 
möjliga mån, begränsades urvalet till att omfatta knappt tre år. 
 
Vi har valt att redovisa sjukdomsgrupperna per 3-ställig ICD-nivå då många av 
de vårdkonsumtionsregister vi använt redovisas enligt denna princip. Det är 
ofrånkomligt att en och annan underdiagnos kommer med (på mer detaljerad 
nivå) som kan tyckas vara icke hänförbar till reumatisk sjukdom. Det är dock 
inte möjligt att exkludera dessa underdiagnoser utan att exkludera hela den 3-
ställiga diagnosen och då missas övriga relevanta underdiagnoser inom ramen 
för den 3-ställiga diagnosen. 
 
I studien ingår beräkningsunderlag där reumatisk sjukdom i vissa fall 
förekommer endast som huvuddiagnos (Socialstyrelsens patientregister, RFVs 
statistik över sjukskrivningar samt förtidspension/sjukbidrag) men också både 
som huvud- och bidiagnos (Apoteket ABs statistik över läkemedelskonsumtion 
och konsultationer). En underskattning av de faktiska kostnaderna kan uppstå 
när enbart huvuddiagnosrelaterad vårdkonsumtion inkluderas då bidiagnoser 
också tar resurser i anspråk. Om både huvud- och bidiagnos inkluderas finns 
däremot risk för dubbelräkning, däremot är inte bidiagnoser lika 
kostnadsgenererande som huvuddiagnoser. 
 

                                           
36 Beräkningen av produktionsbortfallet för sjukskrivningar baserades på en diagnosrelaterad 
statistik från 1990. Förtidspensioner/sjukbidragsberäkningarna baserades på en 
diagnosinventering som RFV utförde 1996.  
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Sjukdomskostnadskalkylen baseras på sekundärdata i form av registerdata och 
därmed uppstår viss osäkerhet om validiteten och reliabiliteten (mätsäkerheten) i 
uppgifterna. Valet av källor för beräkningarna är dock väl etablerade och anses 
hålla god kvalitet. Precisionen i denna typ av beräkningar skulle förbättras om 
hälso- och sjukvårdens informationssystem förbättrades samt om en ökad 
samverkan skulle ske mellan olika myndigheter som tillhandahåller vård/hjälp 
till individer. Bättre tillgång till diagnosklassificerad konsumtionsdata ökar 
möjligheten att förbättra kvaliteten i beräkningar som dessa. 
 
Det finns kostnader som inte är medräknade i kalkylen i denna rapport, vilket 
gör att reumatiska sjukdomars belastning på samhällsekonomin kan antas vara 
ännu större. Sådana kostnader är t.ex. kommunens insatser för hemtjänst, 
färdtjänst. Det hade varit önskvärt att inkludera även dessa kostnader. Problemet 
är att kommunerna inte för någon diagnosrelaterad statistik över sina insatser, 
varför det utan att göra en egen undersökning är omöjligt att skatta denna 
vårdkonsumtion. Därutöver tillkommer kostnader för individen och anhöriga i 
form av resekostnader, förlorad fritid, omsorg, smärta, minskad livskvalitet mm. 
Dessa kostnader är också svårmätbara och en begränsning har gjorts till att 
enbart inkludera de kostnader som varit relativt lätt mätbara. Dessa beräkningar 
ger en grov bild av den totala kostnaden för reumatisk sjukdom. Kostnaden ska 
ses som ett riktmärke och inte tolkas för att vara exakt. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att reumatiska sjukdomars belastning på 
samhällsekonomin är omfattande. De inkluderade diagnoserna är kroniska och 
drabbar ett stort antal människor. Detta innebär att produktionsbortfallen 
(sjukskrivningar och förtidspensioner/sjukbidrag) är omfattande men att 
patientgruppen, p.g.a. bristen på effektiva behandlingar, konsumerar relativt 
begränsade mängder sjukvård (direkta kostnader). De bromsmediciner som 
tagits fram på senare år kan förväntas ändra detta mönster. 
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