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KOSTNADSEFFEKTIVITET VID ANVÄNDNING AV REHABILITERINGSROBOTIK
FÖR GÅTRÄNING AV PATIENTER MED BLODCIRKULATIONSSTÖRNINGAR
I HJÄRNAN

REHABILITERINGSPATIENTENS LIVSKVALITET ÖKAR I MEDELTAL

Finansiella utvärderingar av olika vårdmetoder kan utföras med hjälp av olika referensramar. I denna utredning användes en sådan metod för uträkning av kostnadseffektivitet,
där nettonyttan av olika alternativ jämfördes mot varandra (d.v.s. nyttan i euro minus de
kostnader som respektive metod gav upphov till). Rapporten baserar sig på tillgängliga
vetenskapliga studieresultat och utlåtanden av sakkunniga. Kostnadsberäkningarna är
baserade på försiktighetsprincipen, och de värden som anges är miniminivån för besparingarna. Ett essentiellt slutresultat ur kostnadssynpunkt är vilken typ av service/serviceboende patienten kommer att vara i behov av under resten av sitt liv. Livskvaliteten har
utvärderats med hjälp av EQ-5D på basen av hur pass mycket, och vilken typ av vård
patienten kommer att behöva under resten av livet.
Modellen för utvärdering av kostnadseffektivitet gjordes upp på basen av Excels grundantagande om att vårdprocessen är den samma oberoende av rehabiliteringsmetod; d.v.s.
samma frekvens av besök hos fysioterapeut, samma längd på rehabiliteringsperioden etc.
Slutresultatet blev då ett medeltal för de totala besparingarna per patient, samt patienternas livskvalitet i medeltal.

En förbättrad livskvalitet är av stor betydelse för såväl rehabiliteringspatienten som hens
närstående. Enligt rapporten förbättras livskvaliteten med 13 % i medelsvåra fall och med 4 %
i svåra fall. Detta innebär en förbättring på i snitt 6 %. Den interindividuella variationen mellan
patienterna kan dock vara stor. En av sju rehabiliteringspatienter med svåra sviter av cirkulationsstörningen kommer tillbaka upp på sina egna ben igen med hjälp av robotik; något som
inte skulle lyckas med traditionella metoder (Cochrane review 2017). Hos andra rehabiliteringspatienter är skillnaderna i funktionsförmågan dock inte så dramatiska.
Enligt rapporten är kostnadsbesparingarna däremot mest betydande hos patienter med
medelsvåra besvär. Under en period på 8 år konstaterades kostnaderna för robotassisterad
rehabilitering ge besparingar på 23 % jämfört mot traditionell gårehabilitering. I svåra fall
minskade kostnaderna med 10 %. Besparingen per patient ligger alltså i medeltal på 17 %.
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BLODCIRKULATIONSSTÖRNINGAR I HJÄRNAN I FINLAND
I Finland insjuknar ca 25 000 personer i blodcirkulationsstörningar i hjärnan varje år. I den
nu aktuella rapporten ingår ändå endast personer med hjärninfarkt eller hjärnblödning,
vilket innebär ca 19 800 personer per år. Ungefär en tredjedel av dessa patienter utgör en
målgrupp för bruk av rehabiliteringsrobotik. Fall av transitoriska ischemiska attacker (TIA)
ingår inte i rapporten.
Akutvården av patienter med blodcirkulationsstörningar i hjärnan ligger på internationell
toppnivå i Finland, men efter akutskedet blir många helt utan fortsatt hjälp. Uppskattningsvis 85 % av alla de patienter som upplevt blodcirkulationsstörningar i hjärnan och
som behöver rehabilitering blir utan tillräckligt stöd av multidisciplinär rehabilitering.
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BEHOVET AV VÅRDRESURSER MINSKAR - ÅRLIG BESPARING

9,7MN€
För traditionell gårehabilitering krävs minst två fysioterapeuter per rehabiliteringspatient. Vid
robotassisterad gårehabilitering är behovet däremot i snitt 1,07 fysioterapeuter. Normalt sett
behövs bara en fysioterapeut per rehabiliteringspatient då man använder robotik, med
undantag för de allra svåraste fallen där hjälpande händer behövs för att placera patienten i
roboten och hjälpa hen bort ur den.
Detta minskade resursbehov frigör årligen 47 % av vårdpersonalens arbetstid, vilket innebär en
besparing av offentliga medel på 9,7 miljoner euro per år. På årsnivå motsvarar detta 225 manår.
Den arbetskraft som frigörs, kan omdirigeras och används för andra vård- och rehabiliteringsbehov.
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FRIGÖR RESURSER TILL ANDRA VÅRDOCH REHABILITERINGSBEHOV

TOTAL BESPARINGSPOTENTIAL

188MN€

Om alla de patienter som upplevt blodcirkulationsstörningar i hjärnan i Finland och som kunde
tänkas ha nytta av robotik fick genomgå robotassisterad rehabilitering, skulle den beräknade
teoretiska besparingen för samhället under en period på 8 år uppgå till 188 miljoner euro. Denna
totala besparingspotential baserar sig på det minskade behovet av vårdresurser under rehabiliteringsperioden och det minskade behovet av service och assistans som rehabiliteringspatienterna kommer att behöva under resten av sina liv. Det bör observeras, att besparingar uppkommer redan under det första året, eftersom robotassisterad rehabilitering är förmånligare att
utföra än en traditionell gårehabilitering.
BESPARINGAR VID OLIKA TIDPUNKTER AV REHABILITERINGSPROCESSEN MED ROBOTASSISTERAD GÅREHABILITERING HOS PATIENTER SOM UPPLEVT MEDELSVÅRA ELLER SVÅRA BLODCIRKULATIONSSTÖRNINGAR I HJÄRNAN
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FALLBESKRIVNING GÄLLANDE EFFEKTEN AV ROBOTASSISTERAD
REHABILITERING
Marko Virtanen är en ensamförsörjande pappa till två barn. I maj 2012 drabbades
han av hjärninfarkt (stroke). Efter händelsen var han i dålig kondition och behövde
två assistenter på vårdanstalt för att klara sig. Enligt det neurologiska utlåtandet
fanns inga hopp om förändringar i sikte, utan hjälpbehovet skulle förbli bestående
för resten av hans liv.
Via en lycklig slump kom Marko att få inleda robotiserad gårehabilitering i juli
2012. Som mål för rehabiliteringen sattes en möjlighet att klara sig själv och att
kunna ta hand om sina barn igen. Under rehabiliteringsperioden fick Marko
regelbundet använda gångroboten Lokomat 6 dagar i veckan, och dessutom gavs
han annan funktionell fysioterapi som stöd. Resultaten lät inte vänta på sig!
Trots den vanskliga prognosen kunde Marko återvända hem redan i oktober 2012
helt utan hjälpmedel. Då han åkte hem hade läget förbättrats så mycket att han
inte längre behövde assistans. Sedan dess har han kunnat ta hand om barnen helt
på egen hand, och numera kan han gå utan hjälpmedel också i utmanande terräng.
Dessutom har han fått sitt körkort tillbaka.

Fysioline
Fysioline har under en period på över 25 år vuxit och utvecklats till
en betydande aktör inom friskvårdsbranschen. För närvarande sysselsätter
vi ca 100 yrkeskunniga personer. Våra produkter exporteras till fler än 60
länder, och vi har lokala dotterkontor i fem länder bl a i Sverige,
moderbolaget är Finskt. Vårt urval omfattar såväl redskap och apparater
för gym och hemmaträning som rehabiliteringsprodukter och -robotik
samt pharmaproduktion av bl a kylande produkter och läkemedel.
www.fysioline.se

