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Fysioterapi är en integrerad del i be-
handlingen av patienter med inflamma-
toriska ledsjukdomar för att bibehålla
eller öka muskelstyrka och ledrörlighet
och därmed förbättra funktionen. Emel-
lertid har många av dessa patienter svårt
att genomföra träning på grund av dels
lokal led- och muskelsmärta, dels ned-
satt välbefinnande. För att komma förbi
dessa svårigheter sker träningen ofta i
uppvärmda bassänger, och sedan 1960-
talet utnyttjar flertalet landsting även
möjligheten till rehabilitering i subtro-
piskt klimat, s k klimatvård.

Klimatvården äger rum i Medel-
havsområdet och på Kanarieöarna med
dess varma klimat. Ett stabilt barome-
tertryck, låg luftfuktighet, relativt hög
medeltemperatur och många timmars
solsken har ansetts vara idealiskt för pa-
tienter med kronisk reumatisk sjukdom
[1], och anses öka deras kapacitet att ut-
öva fysisk träning.

Få utvärderingar finns
Det finns emellertid få studier där ef-

fekterna av klimatvården har utvärde-
rats [2]. Den enda kontrollerade studien
visade att träning av patienter med reu-
matoid artrit vid Medelhavet var över-
lägsen ambulant träning i Sverige ome-
delbart efter behandlingen, medan den
långsiktiga effekten var osäker [3]. Ge-
nom åren har ett flertal utredningar vi-

sat att klimatvården är ett värdefullt
komplement till de vård- och behand-
lingsresurser som finns i Sverige för pa-
tienter med bl a reumatoid artrit [4-7].
Under senare års ekonomiska åtstram-
ning har emellertid ytterligare prospek-
tiva studier efterfrågats.

Syftet med den studie som redovisas
här var att värdera såväl den omedelba-
ra som den långsiktiga effekten av reha-
bilitering i varmt och stabilt klimat.

Frågor före
och efter resan
Samtliga patienter (168 personer)

med reumatoid artrit och spondylartrit
utan systemmanifestationer som i
Stockholms läns landsting under ett år
fick sin remiss till klimatvård beviljad
ingick i studien. Flertalet remittenter
var specialister i reumatologi, och ut-
tagningen gjordes av en särskild uttag-
ningsläkare.

En vecka före avresan fick patienter-
na besvara ett formulär med frågor av-
seende diagnos, sjukdomsduration och
typ av aktuell fysisk träning. Däri in-
gick även den svenska versionen av
Stanfords Health Assessment Ques-
tionnaire, HAQ [8], ett formulär med 20
frågor om aktiviteter i det dagliga livet,
ADL. Svaret på varje fråga graderas
från 0 (ingen svårighet att utföra) till 3
(omöjlig att utföra). Ett index uträknas
som varierar mellan 0 och 3, där ett hög-
re index indikerar större aktivitetsoför-
måga, »disability» [9 ]. Hälften av pati-
enterna erhöll även en horisontell, icke
graderad visuell analog skala (VAS) av-
seende allmänt välbefinnande. 

Ett likadant utskick gjordes även en
vecka efter hemkomsten, samt tre och
sex månader senare. För att minimera
risken för att psykiska faktorer skulle
inverka på svaren, informerades patien-
terna varken om att de skulle få ytterli-
gare frågeformulär eller att det rörde sig
om en utvärdering av utlandsvården.

Klimatvården bedrevs i Igalo i Jugo-
slavien, i Benicasim i Spanien och i Los
Christianos på Teneriffa under tre till
sex veckor vid anläggningar specifikt
avsedda för rehabilitering. Fysioterapi
gavs fem dagar i veckan, såväl individu-
ellt som i grupp, både på land och i bas-
säng. I Igalo och Benicasim gavs även

en del elektroterapi och värmebehand-
ling.

Studien löpte under ett år. Klimat-
vården ägde rum under våren, hösten
och vintern.

Effekter av klimatvården
149 patienter (88,7 procent) – 106

med reumatoid artrit, 43 med spondyl-
artrit – besvarade två eller flera utskick.
Deras ålder var 50,4 ± 11,7 år, sjuk-
domsdurationen 14,5 ± 10,5 år. 61 av
patienterna med reumatoid artrit och tio
av spondylartritpatienterna behandla-
des med långsamt verkande antireuma-
tiska läkemedel; 15 av patienterna med
reumatoid artrit fick glukokortikoider.
Endast ett fåtal fick sin behandling änd-
rad under studien.

Patienternas aktivitetsoförmåga
minskade signifikant omedelbart efter
klimatvården. De uppvisade således ett
signifikant lägre HAQ-index än före re-
san. Förbättringen var mindre uttalad,
men fortfarande signifikant, efter såväl
tre som sex månader (Tabell I).

Även patienternas välbefinnande
förbättrades av klimatvården, en effekt
som var mätbar också efter tre och sex
månader (Tabell I). Förbättringen av
välbefinnandet visade god korrelation
till den förbättrade funktionella kapa-
citeten. Resultaten var likartade för de
tre behandlingsanläggningarna.

Av enkäten framgick att patienterna
såväl före som efter klimatvården del-
tog i regelbunden fysioterapi, bestående
av antingen daglig självträning samt
bassängträning en gång i veckan eller
individuell sjukgymnastik två till tre
gånger per vecka.

Diskussion
Denna studie visar således att inten-

siv fysioterapi i varmt och soligt klimat
förbättrade såväl aktivitetsförmågan
som välbefinnandet hos patienter med
inflammatorisk ledsjukdom. Effekterna
var fortfarande mätbara efter sex måna-
der. Dessa långvariga effekter är av stor
betydelse för en patientkategori vars
sjukdomstillstånd har ett progredieran-
de naturalförlopp med ständig risk för
utveckling av funktionshandikapp. Ett
observandum är att förbättringen er-
hölls hos patienter som före klimatvår-
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En utvärdering av rehabilite-
ring utomlands av patienter
med reumatoid artrit och spon-
dylartrit visar att intensiv fysio-
terapi i ett varmt och stabilt kli-
mat ger en långsiktig förbätt-
ring av dessa patienters funk-
tionsförmåga och välbefinnan-
de. Dessutom blir utlandsvår-
den billigare än den svenska, re-
san inkluderad.
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den deltagit i regelbunden rörelseträ-
ning.

Att mäta funktionshinder hos reuma-
tiker har väsentligen underlättats och
standardiserats genom tillkomsten av
den svenska versionen av HAQ-formu-
läret. Det har en hög reliabilitet och va-
liditet [8], och har i prospektiva studier
[11-13] visat sig såväl motsvara tradi-
tionella kliniska statusmått [10] som re-
flektera förändringar i aktivitetsförmå-
ga. De förändringar i HAQ-index som
noterades efter klimatvården anses där-
för väl avspegla reella förbättringar i
patienternas funktionella kapacitet.

Förbättringen i aktivitetsindex kor-
relerade väl till patienternas bedömning
av allmänt välbefinnande, det begrepp
som WHO rekommenderar för att defi-
niera hälsa. Denna värdering har
rapporterats vara den känsligaste varia-
beln vid prövningar av olika icke-ste-
roida anti-inflammatoriska läkemedel
(NSAID) [14].

Orsakerna till klimatvårdens positi-
va effekter kan vara minst tre: klimatet,
miljöombytet och den intensiva, koor-
dinerade fysioterapin.

Tidigare studier har varit motsägel-
sefulla avseende samband mellan atmo-
sfäriska förhållanden och artrit. Det har
emellertid visats att höga doser ultravi-
olett strålning kan inducera immun-
suppression [15], och olika klimatfak-
torer har ansetts kunna påverka såväl
sjukdomsaktivitet som smärta vid artrit
[16-22]. Omgivningsfaktorer har även
föreslagits kunna förklara varför pati-
enter med reumatoid artrit i Medelhavs-
området har en mindre aggressiv sjuk-
dom än artritpatienter bosatta i Storbri-
tannien [23, 24]. Att flytta patienter från
Stockholm till Medelhavs- och Tenerif-
faområdena ger tillgång till ett varmare
och mer stabilt klimat, vilket, enligt vår
studie, ger bättre förutsättningar för ef-
fektiv funktionell träning. Klimatvår-
den skall emellertid inte förväxlas med
balneoterapi, och kan således inte jäm-
ställas med behandling vid s k spa-insti-
tut (spa, en plats med mineralhaltigt
källvatten).

Klimatterapi till patienter med reu-
matoid artrit har tidigare i Göteborg
rapporterats överlägsen poliklinisk be-
handling avseende påverkan på både
sjukdomsaktivitet och funktionell ka-

pacitet [3]. Denna skillnad kunde emel-
lertid noteras endast direkt efter be-
handlingens slut, inte efter fyra måna-
der. Bilden här grumlades dock av att
det rörde sig om en korsstudie, där ef-
fekten av den första behandlingen fort-
farande fanns kvar när nästa började. 

Konklusion
Klimatvården kan betydligt förbätt-

ra både aktivitetsförmåga och välbefin-
nande hos artritpatienter. Flera faktorer
bidrar sannolikt, men de mest betydel-
sefulla torde vara klimatet och den in-
tensiva träningen. Denna vårdform
måste anses vara ett värdefullt komple-
ment till de rehabiliteringsresurser som
finns inom landet för patienter med in-
flammatoriska ledsjukdomar.

Det blir billigare
Kostnaden per vårddag, inklusive re-

san, är lägre utomlands än den vid de
flesta rehabiliteringsanläggningar i
Sverige. År 1996 betalade t ex Stock-
holms läns landsting 1 000 kronor re-
spektive 955 kronor per vårddag för kli-
matvården på Vintersol, Teneriffa,  re-
spektive i Tiberias, Israel, resan inklusi-
ve. För rehabilitering av reumatiker på
Nyhyttan erlades en avgift per vårddag
om 1 110 kronor, på Sätra Brunn
1 350 kronor och på reumatikerförbun-
dets sjukhus Spenshult och i Östersund
1 690 respektive 1 900 kronor.
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Tabell I. Aktivitetsförmåga och allmänt välbefinnande före och efter klimatvård.

Före avresa Efter hemkomst Efter tre månader Efter sex månader

HAQ-index, median 1,250 0,875*** 1,125*** 1,125*
(25–75 percentil) (0,875–1,875) (0,500–1,375) (0,750–1,625) (0,750–1,750)

Välbefinnande mätt
med visuell analog 
skala, VAS, median 53,0 25,0*** 47,0* 50,2*
(25–75 percentil) 36,0–65,0) (15,0–47,0) (25,0–62,0) (33,5–65,2)

* = P<0,05; *** = P <0,001


