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❙ ❙ I en tid då den gemensamt finansierade sjukvårdens resur-
ser ideligen och entydigt demonstrerar sin ändlighet förefal-
ler det mer angeläget än någonsin att denna resurs används så
effektivt som möjligt. Att vi i sjukvården strävar efter att göra
rätt saker på rätt patient på rätt indikation och vid rätt tid är till
synes självklart. Att den behandling vi ger patienten också är
till nytta för honom/henne är det rimligen lika lätt att accep-
tera. 

Ortopedipatienter särskilt missgynnade
De patienter som väntar i köer på en ortopedisk bedömning
eller ett planerat ortopediskt ingrepp är sedan länge – med
mycket få och korta perioder av undantag – påtagliga exem-
pel på vårdens resursbrist. 

Det sätt som oftast föreslås, och som också prövats i olika
projekt, är att använda sjukförsäkringspengar för att betala
extrasatsningar på t ex ortopediska ingrepp. Avsikten är att
behandlingen i första hand skall minska sjukskrivningskost-
naderna och att de minskade kostnaderna för sjukskrivningen
i sin tur skall betala för behandlingarna; med andra ord ett
system med till synes enbart vinnare. Är det så? 

För att kunna svara på den frågan måste först många andra
frågor besvaras. Är de som väntar på en behandling sjukskriv-
na, och hur många är de? Är de sjukskrivna enbart i väntan på
denna specifika behandling? Innebär den långa väntan och
sjukskrivningen att behandlingen kommer för sent? Vet vi om
den planerade behandlingen verkligen påverkar patientens ar-
betsförmåga eller – kanske ännu viktigare – vet vi om behand-
lingen påverkar patientens egen uppfattning om sin arbetsför-
måga? Svaren i många (troligen de flesta) fall är att vi inte vet. 

När det gäller ortopediska ingrepp vet vi att omkring 80
procent av den i och för sig lilla andelen patienter i arbetsför
ålder som sjukskriven väntar på en höftledsprotes återgår i ar-
bete efter operationen [1]. Däremot vet vi mycket lite om dem
som köar i väntan på en ortopedisk bedömning eller ett orto-
pedkirurgiskt ingrepp och som tillhör diagnosgrupper där ma-
joriteten kan förväntas vara i arbetsför ålder. När det gäller
t ex rygg- eller nacksjukdomar vet vi att merparten av åtmins-
tone de vanligaste icke-kirurgiska behandlingarna inte nämn-
värt påverkar sjukskrivningsförhållandena hos patienter som
varit sjukskrivna mer än en månad [2]. 

För att så långt som möjligt få svar på dessa frågor genom-
förde vi en undersökning bland patienter som den 31 januari
2002 väntade på ett ortopedkirurgiskt ingrepp vid ortopedkli-
nikerna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska och
Östra sjukhusen. Huvudsyftet med undersökningen var att be-
räkna de s k indirekta kostnader (produktionsbortfallet) som
arbetsoförmågan i väntan på ett ingrepp orsakade.  

❙ ❙ Metod
Från SU/Sahlgrenska inkluderades patienter som väntade på
operation med diagnoserna diskbråck eller spinal stenos. Från
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SU/Östra inkluderades patienter som väntade på operation
med specifika knä- och skulderdiagnoser, dock inte de som
väntade på protesoperation(er). 

Studien är en totalundersökning, dvs samtliga patienter
mellan 18 och 65 år med de aktuella diagnoserna som fanns
på operationsväntelistorna den 31 januari 2002 ingick primärt
i studien. Väntetiden beräknades från det att en remiss mot-
togs (registrerades) vid respektive ortopedmottagning fram
till den 31 januari 2002. Patienter från försäkringskasseområ-
den utanför Västra Götaland inkluderades inte i undersök-
ningen.

Följande diagnos- och prioriteringsgruppering användes i
undersökningen: 

• Ryggdiagnos enkel förtur.
• Ryggdiagnos dubbel förtur.
• Axeldiagnos enkel och dubbel förtur.
• Knädiagnos enkel och dubbel förtur. 

Den prioritetsindelning som används för väntelistorna an-
vändes även i studien. Vid båda enheterna finns speciella
väntelistekoordinatorer som har till uppgift att hålla väntelis-
torna aktuella. Det innebär t ex att de som väntat cirka ett år
får ett brev med förfrågan om han/hon fortfarande vill bli
opererad.

Om inget svar fås skickas ytterligare ett brev. Uteblir svar
även på denna förfrågan avförs patienten från väntelistan ef-
ter diskussion med ansvarig läkare.

Definitioner
Definitionen av enkel respektive dubbel förtur vid de båda or-
topedklinikerna är:

Enkel förtur innebär att patienten till följd av sin ortope-
diska sjukdom eller följdtillstånd av en skada bör opereras
inom en viss tid för att en försämring och konsekvenserna
av denna skall kunna undvikas. Dubbel förtur innebär att
patienten måste opereras inom en viss tid av samma anled-
ning.

Samtliga beräkningar gjordes på individnivå men presen-
teras per grupp. Information angående eventuella sjukskriv-

ningar, sjukbidrag eller förtidspensioner har inhämtats från
Försäkringskassan i Västra Götaland. 

För varje individ har information om sjukskrivningsperio-
dens längd, sjukskrivningsdiagnos, ersättningsslag (sjukpen-
ning, sjukbidrag, förtidspension), sjukskrivningens omfatt-
ning (procentuell frånvaro) och sjukpenninggrundande in-
komst erhållits. 

Alla data från väntelistorna och Försäkringskassan har
sammanställts och avidentifierats. De variabler som under-
sökts framgår av Faktarutan.

Beräkning av produktionsbortfallet 
Kostnaderna för produktionsbortfall indelas vanligtvis i tre
poster: 

1. Produktionsbortfall till följd av tillfällig sjuklighet
(sjukskrivning, sjukbidrag).

2. Produktionsbortfall till följd av bestående sjukdom eller
handikapp (förtidspension).

3. Produktionsbortfall till följd av »för tidig död«. I studi-
en är det endast de två första kostnadsposterna som är aktuel-
la för beräkning, eftersom ingen av de studerade sjukdomar-
nas dödlighet kan antas vara högre än för befolkningen i all-
mänhet.

Beräkningen av produktionsbortfallet gjordes på individ-
nivå. Uppgifter från Försäkringskassan avseende varje indi-
vid som uppbar någon form av sjukersättning (med en dia-
gnos som överensstämde med operationsdiagnosen) gav 
exakta antalet sjukersättningsdagar. Beräkningen av produk-
tionsbortfallet baseras på sjukskrivningstiden fram till
studiedatumet den 31 januari 2002 och inkluderar hela vän-
tetiden, även om denna överstiger ett år [3]. Eftersom under-
sökningen återspeglar förhållandena den 31 januari 2002 var
variationen i t ex operationsväntetid mycket stor. Det innebar
att vissa patienter vid mättillfället hade väntat mycket lång tid
på sin operation, medan andra kanske hade väntat bara sedan
dagen innan. 

För beräkning av produktionsbortfallet användes den s k
humankapitalmetoden, dvs den skattade produktionsförlus-
ten för samhället på grund av individens minskade arbetska-
pacitet [4]. Produktionsförlusten antas motsvara individens
framtida förväntade inkomst inklusive arbetsgivaravgifter
(32 procent enligt SCB 2001). För att ersättning skall utgå
måste den sjukpenninggrundande inkomsten som minst mot-
svara 24 procent av gällande basbelopp, dvs 9 096 kronor år
2002. 

Den uteblivna produktionen baserades också på antalet
förlorade produktionsdagar, sjuklöneperiod (14 dagar), antal
sjukskrivningsdagar och antal dagar med sjukbidrag eller för-
tidspension. 

Produktionsförlusten har beräknats fram till och med
31 januari 2002 och inkluderar sjuklöneperiod, sjukskriv-
ning, sjukbidrag och förtidspension. Samtliga ersättnings-
slag är beräknade på hela ersättningsdagar. För de patienter
som fick förtidspension under väntetiden på grund av samma
diagnos som operationsdiagnosen beräknades också den pro-
duktionsförlust som kommer att uppstå från och med 1 fe-
bruari 2002 fram till dess individen fyller 65 år och börjar
uppbära ålderspension. 

Nuvärdesberäkning har gjorts med en diskonteringsfaktor
på 5 procent och med en beräknad årlig produktionsökning
med 1,5 procent [5]. 

Eftersom sjukbidrag är en tidsbegränsad ersättning har
inget framtida produktionsbortfall för dessa individer beräk-
nats. Samtliga beräkningar baserades enbart på de patienter
som den 31 januari 2002 var sjukskrivna, hade sjukbidrag el-
ler förtidspension och som väntade på operation till följd av
någon av de inkluderade diagnoserna. Sjukskrivning, sjukbi-
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❙ ❙ Fakta 

Undersökta variabler

Kön
Ålder
Pågående sjukskrivning, sjukbidrag eller förtidspension 
31 januari 2002
Sjukskriven, sjukbidragstagare eller förtidspensionär (sedan när)
Antal ersättningsdagar
Diagnos för pågående sjukskrivning, sjukbidrag
eller förtidspension
Omfattning (grad av frånvaro)
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Uppsatt på väntelistan till operation, datum
Genomsnittlig väntetid till ortopedmottagningen
Total kötid, antal dagar
Produktionsbortfall vid sjukskrivning, sjukbidrag eller förtids-
pension till och med 31 januari 2002
Produktionsbortfall vid förtidspension från och med 1 februari 2002
fram till ålderspension



drag eller förtidspension på grund av andra diagnoser ingår
inte i kostnadsberäkningen.

❙ ❙ Resultat
Ryggdiagnos och enkel förtur
För patienter med ryggdiagnos (diskbråck eller spinal ste-
nos) och enkel förtur var den genomsnittliga väntetiden för
att komma på ett första besök till ortopedpolikliniken näs-
tan två år (720 dagar). Den 31 januari 2002 hade patienter-
na i denna grupp dessutom i genomsnitt väntat på opera-
tion i 503 dagar. Vid undersökningstillfället var alltså den
totala genomsnittliga väntetiden 1 223 dagar, alltså drygt
tre år. 

Femtiofem patienter ingick i gruppen, 55 procent var kvin-
nor, gruppens medelålder var 57 (35–65) år. Sjutton patienter
(30 procent) var sjukskrivna. Tjugofyra patienter (40 procent)
hade sjukbidrag eller förtidspension; 16 av dessa hade bevil-
jats sjukbidrag (fem patienter) eller förtidspension (elva pati-
enter) under väntetiden på grund av samma diagnos som mo-
tiverat den planerade operationen (Tabell I).

Ryggdiagnos och dubbel förtur
Den totala väntetiden för patienter med ryggdiagnos (disk-
bråck eller spinal stenos) och dubbel förtur var i genomsnitt
604 dagar: 360 dagar till ett första besök på polikliniken och
244 dagar i operationskö. 

Fyrtiosju patienter ingick i gruppen, 46 procent var kvin-
nor, gruppens medelålder var 50 (20–65) år. Tjugotvå patien-
ter (47 procent) var sjukskrivna, 13 patienter (27 procent)
hade sjukbidrag eller förtidspension; åtta av dessa hade i vän-
tan på operation beviljats sjukbidrag (fyra patienter) eller för-
tidspension (fyra patienter) på grund av samma diagnos som
operationsdiagnosen (Tabell II). 

Skulderdiagnoser och enkel eller dubbel förtur
Genomsnittlig väntetid för patienter med skulderdiagnoser
och enkel eller dubbel förtur till ett första besök på polikli-
niken var 1 140 dagar, till operation 311 dagar. Den totala
genomsnittliga väntetiden var 1 451 dagar, dvs nästan fyra
år.

148 patienter uppfyllde kriterierna, 30 procent var
kvinnor, medelåldern i gruppen var 44 (19–65) år. Fyrtio-
sju patienter (31 procent) var sjukskrivna, medan 17 (11
procent) hade sjukbidrag eller förtidspension. Fjorton av
de 17 patienterna hade under väntan på operation beviljats
sjukbidrag (fem patienter) eller förtidspension (nio patien-
ter) på grund av samma diagnos som operationsdiagnosen
(Tabell III).

Knädiagnoser och enkel eller dubbel förtur
Den genomsnittliga väntetiden för patienter med knädiagno-
ser och enkel eller dubbel förtur till ett första besök till orto-
pedpolikliniken var 1 080 dagar. Den 31 januari 2002 hade
patienterna i denna grupp i genomsnitt väntat på operation i
639 dagar. Vid undersökningstillfället var alltså den totala ge-
nomsnittliga väntetiden 1 719 dagar, drygt 4,5 år. 

Antalet patienter i gruppen var 233, 43 procent var kvin-
nor, medelåldern 37 (19–65) år. Tjugonio patienter (12 pro-
cent) var sjukskrivna, medan elva patienter (5 procent) hade
sjukbidrag eller förtidspension. Sex av de elva hade under
väntan på operation beviljats sjukbidrag (en patient) eller för-
tidspension (fem patienter) på grund av samma diagnos som
operationsdiagnosen (Tabell IV).

Samtliga diagnosgrupper 
Under väntan beviljades således 44 patienter (28 procent)
sjukbidrag (15 patienter) eller förtidspension (29 patienter)
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Tabell I. Produktionsbortfallet för patienter med ryggdiagnos (diskbråck eller
spinalstenos) och enkel förtur fram till och med 31 januari 2002 för alla med
sjukskrivning, sjukbidrag eller förtidspension samt produktionsbortfallet för
dem med förtidspension från och med  1 februari 2002 fram till ålderspensio-
nen. 

Beräknat
produktionsbortfall,

Antal patienter kronor

Sjukskrivna, 
sjukbidragstagare, 
förtidspensionerade 33 12 356 672

samt förtidspensionerade
020201 till ålderspension  11 10 247 219

Totalt 33 22 603 891

Tabell II. Produktionsbortfallet för patienter med ryggdiagnos (diskbråck ell-
ler spinalstenos) och dubbel förtur fram till och med 31 januari 2002 för alla
med sjukskrivning, sjukbidrag eller förtidspension samt produktionsbortfallet
för dem med förtidspension från och med  1 februari 2002 fram till ålderspen-
sionen. 

Beräknat
produktionsbortfall,

Antal patienter kronor

Sjukskrivna, 
sjukbidragstagare, 
förtidspensionerade 30 11 176 194

samt förtidspensionerade
020131 till ålderspension  4 2 695 583

Totalt 30 13 871 777

Tabell III. Produktionsbortfallet för patienter med skulderdiagnoser och en-
kel eller dubbel förtur fram till och med 31 januari 2002 för alla med sjukskriv-
ning, sjukbidrag eller förtidspension samt produktionsbortfallet för dem med
förtidspension från och med 1 februari 2002 fram till ålderspensionen. 

Beräknat
produktionsbortfall,

Antal patienter kronor

Sjukskrivna, 
sjukbidragstagare, 
förtidspensionerade 61 22 964 379

samt förtidspensionerade
020201 till ålderspension  9 11 049 300

Totalt 61 34 013 679

Tabell IV. Produktionsbortfallet för patienter med knädiagnoser och enkel ell-
ler dubbel förtur fram till och med 31 januari 2002 för alla med sjukskrivning,
sjukbidrag eller förtidspension samt produktionsbortfallet för dem med för-
tidspension från och med 1 februari 2002 fram till ålderspensionen. 

Beräknat
produktionsbortfall,

Antal patienter kronor

Sjukskrivna, 
sjukbidragstagare, 
förtidspensionerade 35 8 945 117

samt förtidspensionerade
020201 till ålderspension  5 9 881 496

Totalt 35 18 826 613
➨
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för samma diagnos som den som motiverade deras köande till
operation. 

Det totala produktionsbortfallet på grund av sjukfrånvaro
för samtliga sjukskrivna, sjukbidragstagande eller förtidspen-
sionerade som väntade i de fyra grupperna var 55 442 362
kronor. Det beräknade produktionsbortfallet för de förtids-
pensionerade fram till och med deras normala pensionsålder
vid 65 år uppgick till 33 873 598 kronor.

Det totala sammanlagda produktionsbortfallet för samtli-
ga 159 sjukfrånvarande i de fyra grupperna, inklusive det
prognostiserade produktionsbortfallet för dem med förtids-
pension, uppgick därmed till 89 315 960 kronor.  

❙ ❙ Diskussion
I den från många synpunkter imponerande Rydhska utred-
ningen [6] konstateras att sjukskrivning i väntan på effektiv
behandling är en, men en tämligen begränsad, orsak till de
höga sjukskrivningstalen. Vår undersökning bekräftar utred-
ningens konstaterande att antalet sjukskrivna väntande på t ex
ortopediska åtgärder i relation till det totala antalet sjukskriv-
na i Sverige är begränsat [7]. Om antalet i operationsköerna
var det förväntade överraskas sannolikt även luttrade utreda-
re av de utomordentligt höga siffrorna för de väntandes pro-
duktionsbortfall. 

Överraskningen blir sannolikt ännu större över det faktum
att den långa väntan på operationen skapar ett stort antal (18
procent) förtidspensionerade. I och med detta ökar samhällets
kostnader för dessa patienter högst avsevärt. Betydelsen av de
till antalet relativt begränsade patientgrupperna blir därmed
än mer påtaglig från ekonomisk synpunkt, och detta redan in-
nan rent medicinska faktorer som kronisk smärta och funk-
tionspåverkan ens berörts.

Teoretiskt sett finns möjligheten att ompröva och upphäva
beviljade förtidspensioner. I praktiken förekommer detta
mycket sällan i Sverige. Sjukbidrag, däremot, är en tidsbe-
gränsad förtidspension som utbetalas i de fall nedsättningen
av arbetsförmågan är temporär. Den tillfälliga nedsättningen
av arbetsförmågan skall dock avse minst ett år. Därefter finns
naturligtvis möjligheten att sjukbidraget övergår i en förtids-
pension [8].

Kroniska problem
Definitionsmässigt anses ett smärttillstånd eller en funktions-
nedsättning vara kronisk efter tre månader. När det gäller
ryggproblematik finns det klar vetenskaplig evidens för att
tillståndet, oavsett vilket, enbart till följd av dess duration ten-
derar att bli alltmer resistent mot all typ av behandling [9].
Denna resistens förefaller gälla inte bara medicinska behand-
lingar av smärta och funktionspåverkan utan även alla andra
åtgärder som vidtas av samhället för att få de sjukskrivna att
återgå i arbete. 

Detta mönster är likartat det i västliga industriländer och
kan därför knappast vara orsakat av vare sig ett specifikt
svenskt system eller lokala förhållanden [10].

Faktorer som påverkar kostnadsberäkningen
Storleken på det totala produktionsbortfallet – 89,3 miljoner
kronor för de 159 patienterna i de fyra speciellt utvalda
grupperna – var i paritet med de totala årliga personalkost-
naderna vid ortopedkliniken vid SU/Sahlgrenska, en av lan-
dets största ortopedenheter. Budgeten 2002 vid samma kli-
nik för s k material och tjänster – i vilket ingår bl a alla led-
proteser, fixationsmaterial, röntgen, blodersättning m m –
är ca 35 miljoner kronor! Produktionsbortfallet 89,3 miljo-
ner kronor, som de 159 patienterna genererar, motsvarar vid
en annan jämförelse mer än väl alla materialkostnader för de
mer än 9 000 operationer som årligen utförs vid de båda or-

topedklinikerna vid Sahlgrenska och Östra sjukhusen till-
sammans! 

En diskbråcksoperation vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset ersätts idag med ca 40 000 kronor (inklusive kostnaden
för sjukhusvården). Produktionsbortfallet för de 159 väntan-
de motsvarar med andra ord 2 250 diskbråcksoperationer!
Som alternativ till den i studien använda humankapitalmeto-
den framförs i litteraturen den s k »friction cost«-metoden
[11-14], som innebär att produktionsförlust uppstår under den
tid det tar att anställa och introducera ny personal. Hade den-
na metod använts skulle kostnaderna för produktionsbortfal-
let ha blivit betydligt lägre. Metoden förutsätter emellertid
både att det finns tillgång till ersättare för de sjukskrivna och
att ersättarna har adekvat utbildning. I dagens läge med låg ar-
betslöshet (omkring 4 procent) och extremt hög sjukfrånvaro
(mångdubbelt högre än 4 procent) har detta bedömts mindre
aktuellt, varför denna metod inte användes.

Det måste påpekas att alla beräkningar av produktions-
bortfallet har gjorts med försiktighet. Den sjukpenninggrun-
dande inkomsten, som används för att beskriva produktions-
bortfallet, är begränsad till 7,5 basbelopp. Högre inkomster,
och därmed högre kostnad för produktionsbortfall hos de vän-
tande, har således inte beaktats. Frivilliga arbetsgivaravgifter
för avtalsförsäkringar gällande närmare 90 procent av alla
löntagare har heller inte inkluderats. Hade så skett hade pro-
duktionsbortfallet för de 159 sannolikt ökat med närmare
5 miljoner kronor på årsbasis. 

Vårt strikta krav på att diagnos för sjukskrivning, sjukbi-
drag eller förtidspension skulle överensstämma med den vän-
tade operationsdiagnosen innebar sannolikt att några patien-
ter inte kom med i undersökningen trots att de med en något
annorlunda diagnos skulle ha gjort så. För 16 patienter
(10 procent) erhöll vi heller ingen uppgift om sjukpenning-
grundande inkomst, vilket kan ha bidragit till att hålla produk-
tionsbortfallet nere. 

Effekten av kortare väntetider
Vilken effekt skulle då en kortare väntan ha? De aktuella pa-
tientgrupperna valdes eftersom samtliga hade specifika dia-
gnoser. De ortopeder som satte upp patienterna på operations-
väntelistan bedömde att operation skulle vara av värde för pa-
tienten. 

När det gäller diskbråck och spinal stenos har det klart vi-
sats att kirurgi både lindrar smärta och förbättrar funktion
[15]. Diskbråckskirurgi har förutom att minska smärta och
förbättra funktion visats vara en av de få medicinska åtgärder
som påverkar patientens sjukskrivning i positiv riktning [16].
Att på rätt indikation operera diskbråck har också visats vara
till nytta för den opererade patienten [Hansson E, Hansson T.
The cost–utility of surgical and non-surgical treatment of disc
herniation. I manus. Göteborg; 2003]. 

Normal sjukskrivning efter operation
I rättvisans namn måste också betonas att undersökningen
inte har tagit hänsyn till den sjukskrivning eller arbetsoför-
måga som kan anses rimlig eller normal vid dessa tillstånd.
Uppskattningsvis är den genomsnittliga sjukskrivningsti-
den efter de aktuella ortopediska ingreppen cirka fyra till sex
veckor. Vid ett diskbråck i ländryggen bör man under idea-
la förhållanden avvakta med operation (många patienter blir
spontant förbättrade) i ungefär sex till åtta veckor. Hos disk-
bråckspatienterna i undersökningen skulle en »normal«
sjukskrivningstid kunna vara tio till 16 veckor. Någon
minskning av kostnaderna av denna anledning har emeller-
tid inte gjorts. 

Å andra sidan har vi inte heller beaktat det förhållandet
att många av de i studien ingående patienterna hade varit
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sjukskrivna för samma diagnos vid flera tillfällen innan de
sattes upp på väntelista för operation. Produktionsbortfallet
har, som redan påpekats, beräknats enbart på det sjuktillfäl-
le som gällde vid studiens genomförande, dvs den 31 janu-
ari 2002. 

Arbetsoförmåga och medicinska utfallsmått
Det finns starka belägg för att sjukskrivning och arbetsoför-
måga (mer än fyra veckor) endast på ett mycket komplicerat
sätt är relaterat till vad som anses vara typiska medicinska ut-
fallsparametrar som smärta, funktion, depressivitet och häl-
sorelaterad livskvalitet [2, 10]. 

Om pengar som är avsedda för sjukskrivning, sjukbidrag
eller förtidspension skall användas för att minska väntelistor-
na bör man för att vara framgångsrik veta att de operationer
eller behandlingar man satsar på verkligen påverkar just ar-
betsförmågan. Det räcker inte med att det finns evidens för
positiva »medicinska utfall«. Risken är annars stor att opera-
tionen genomförs men patienten förblir arbetsoförmögen.
Några nya »friska« pengar har då inte tillförts systemet.

Antalet patienter som står i kö för ortopediska ingrepp va-
rierar mellan olika landsting. Västra Götaland är i dagsläget
»sämst i klassen«. Med stor sannolikhet finns det säkert flera
tusen patienter i samma predikament som de i vår studie.
Även om arbetsoförmåga inte anförs som ett prioriteringsskäl
i prioriteringsutredningen tycker vi att det för dessa grupper
finns tillräckligt med kunskap för att satsa på operation som
behandling för att återge patienten just arbetsförmågan. Indi-
rekt kommer de ökade operationsresurserna även att korta
väntetiden för de övriga i köerna. 

Vad väntar vi på? 
*

Studien har genomförts med hjälp av forskningsmedel från
AFA, Stockholm.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Four years on a waiting list for surgery 
– an expensive option
Millions in lost production 
while waiting on an orthopedic procedure

Tommy Hansson, Elisabeth Hansson, Jon Karlsson
Läkartidningen 2003;100:1428–34

This study was performed in order to determine the
cost to society (in terms of loss of production) of
having patients on paid sick-leave while on a wai-
ting list for elective orthopedic surgery. All patients
on surgical waiting lists receiving sick-leave bene-
fits for the same diagnosis as for the planned pro-
cedure, specifically for lumbar disc herniation, lum-
bar spinal stenosis, and certain knee and shoulder
diagnoses (not including arthritis), were identified
at two large Swedish orthopedic clinics. These 
diagnoses were chosen since there is evidence that
surgery can reduce pain and disability and also im-
prove work ability. The number of days on sick-
leave was determined individually as was each
subject’s reimbursement from universal health in-
surance. These benefits were treated as equal to
the production losses caused by their inability to
work according to the so-called Human Capital
Method. 159 patients on the waiting lists were on
sick-leave. The average waiting time varied 
between one and two years for the diagnoses in-
cluded. Forty-four of the patients were granted
temporary or permanent disability pensions while
awaiting surgery. The costs for paid sick-leave 
together with future costs for those granted per-
manent disability pensions were almost 90 million
SEK (almost 90 million USD). This amount corre-
sponded to the cost of more than 2000 disc opera-
tions or more than 1000 total hip replacements. 
Instead of being spent on sick-leave this money
ought to be used to shorten the waiting time for
surgery.
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