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EQ-5D är ett standardiserat 
instrument för att mäta hälsa 
som tagits fram av EuroQol 
Group, en internationell fors-
kargrupp etablerad redan 
1987. Instrumentet mäter 
livskvalitet med ett specifikt 
värde baserat på en samman-
vägning av svaren på fem frå-
gor. EQ-5D är därför snabbt 
att använda och lätt att admi-
nistrera. Det kan användas 
vid olika sjukdomar och en 
lång rad hälsotillstånd och 
behandlingar. Instrumentet 
används ofta för att beräkna 
kvalitetsjusterade levnadsår i 
analyser av kostnad–effekt 
och kostnad–nytta [1].

EQ-5D-värden används 
emellertid också ofta vid di-
rekt utvärdering av behand-
lingsresultat [1-3]. De öppna 
jämförelser av hälso- och 
sjukvårdens kvalitet som 
görs med hjälp av informa-
tion från nationella kvalitets-
register inkluderar i vissa fall 
också EQ-5D-jämförelser 
mellan län och kliniker [4]. I 
Stockholms läns landsting 
används EQ-5D-värden sys-

tematiskt som ett hälsomått i 
uppföljningen av hälso- och 
sjukvården [1]. I förslaget till 
gemensam satsning på kvali-
tetsregister rekommenderas 
en omfattande registrering 
av EQ-5D [5].

EQ-5D mäter fem olika fakto-
rer: rörlighet, egenvård, var-
dagliga aktiviter, smärta, oro. 
Varje faktor har, något för-
enklat, tre olika nivåer: 1) 
inga problem, 2) måttliga pro-
blem, 3) svåra problem. Högst 
livskvalitet har alltså den pa-
tient som anger 1 på alla fak-
torerna, och lägst har den 
som anger 3. Det finns såle-
des en möjlig variation för 
svarssumman mellan 5 och 
15 och för det aritmetiska 
medelsvaret mellan 1 och 3.

Det aritmetiska medelvär-
det används dock inte. I stäl-
let konstrueras en form av ett 
vägt medelvärde med en vikt-
ning (tariff) som kan variera 
mellan olika geografiska om-
råden. Viktningen för USA är 
t ex inte densamma som för 
Storbritannien. Det har inte 
utarbetats någon tariff för 
Sverige utan här används den 
brittiska tariffen.

Det vägda medelvärdet för 
EQ-5D motsvarar 1,0 för en 
helt frisk person och 0 för en 
död. Vissa negativa värden, 
motsvarande tillstånd värre 
än döden, kan förekomma. 

Att med EQ-5D-värden under-
söka vård- eller behandlings-
effekter på livskvalitet, eller 
förändringar i livskvalitet, är 
förenat med vissa problem 
som hittills inte diskuterats. 
Här följer en beskrivning av 
dessa problem i form av en 
enkel simuleringsstudie. 

Simuleringen, som utförts 
med statistiksystemet R [6], 
utgår från antagandet att det i 
patientpopulationen finns en 
fördelning för varje faktor som 
ingår i EQ-5D (alltså rörlighet, 
egenvård, vardagliga aktiviter, 

smärta och oro) och att man på 
ett felfritt sätt kan hämta in-
formation om varje patients 
plats i dessa fördelningar. 

Som utgångsvärde för si-
muleringarna används här 
empiriska data som insamlats 
i en studie av indikationer för 
proteskirurgi utförd av Regis-
tercentrum Syd [7]. Elva orto-
pedenheter deltog i studien 
och materialet samlades in 
under perioden 2006 – 2008. 
Patienter med primär knä-
ledsartros inplanerade för ar-
troplastik inkluderades, och 
totalt registrerades informa-
tion om 1 299 patienter. Ande-
len kvinnor var 60 procent. 
Medelåldern för kvinnor var 
69,5 år och för män 69,0 år.

Med hjälp av likformigt 
fördelade slumptal simulera-
des sedan svaren från 1 000 
hypotetiska patienter med 
varierande livskvalitet. Den 
fördelning som då uppkom-
mer avspeglar, i förhållande 
till utgångsvärdena, en bild 
av variabiliteten i patienter-
nas livskvalitet. (Mer infor-
mation om programmen som 
använts för simuleringen kan 
erhållas av författarna.) 

Av resultatet framgår att 
spridningen i patienternas 
aritmetiska medelvärden av 
svaren på EQ-5D-frågorna är 
tämligen normalfördelad. Att 

fördelningen är unimodal 
(entoppig) bör poängteras. 

De viktade (tariff-)medelvär-
dena avspeglar däremot en 
helt annan fördelning som är 
bimodal (tvåtoppig) och som 
snarast påminner om en 
blandning av två olika nor-
malfördelningar. Att EQ-5D 
är ett problematiskt index 
 beror alltså på dess viktning 
av de ingående svaren. Vik-
terna har konstruerats på ett 
sätt som ger indexet en syste-
matisk tendens att tudela pa-
tientgrupper i två olika sub-
populationer, en med lättare 
 hälsoproblem och en med 
svårare. Den senare subpo-
pulationen kännetecknas av 
att patienterna angett svars-
alternativ 3 (svåra besvär) på 
åtminstone någon fråga. Fle-
ra publicerade artiklar uppvi-
sar därför också, liksom Re-
gistercentrum Syds material 
[7] bimodala fördelningar av 
EQ-5D-värden [8-12]. 

Det är välkänt att bimodala 
fördelningar ställer till pro-
blem vid gruppjämförelser. 
Alternativa statistiska meto-
der för jämförelser av EQ-5D-
värden har därför föreslagits 
[9]. Det är dock oklart i vilken 
mån dessa alternativ löser 
problemen. Såvitt vi vet har 
alternativen i praktiken inte 
heller använts i någon större 
omfattning, om ens i någon. 

För att beskriva vilket värde 
som bäst representerar en 
populations tyngdpunkt 
finns tre alternativ: medel-, 
median- och typvärde. Mått-
ten är enkla att tolka när det 
gäller normalfördelning men 
är inte tolkningsbara vid bi-
modala fördelningar. 

Det finns ju två olika typ-
värden; medianen represente-
rar inte nödvändigtvis någon 
enda av patienterna; medel-
värdet och standard avvikelsen 
räcker inte för att definiera 
populationen. Till skillnad 
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EQ-5D är ett av de vanligaste 
indexen vid kvalitetsuppfölj-
ningar i hälso- och sjukvården 
och i klinisk forskning. Det 
används redan i många olika 
sammanhang och planeras 
för ytterligare. Det finns 
emellertid bristande känne-
dom om stora metodologiska 
svagheter i detta mått.
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menar författarna.
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från normalfördelningar, 
som entydigt definieras av 
medelvärde och standardav-
vikelse, kan nämligen bimo-
dala fördelningar med samma 
medelvärde och standardav-
vikelse ha olika egenskaper. 

Ur förbättringssynvinkel 
har fördelningen av patien-
ternas livskvalitet stor bety-
delse. Utöver att fördelning-
en avspeglar graden av rättvi-
sa och jämlikhet är reducerad 
variabilitet i sig självt ett för-
bättringsmål.

Ett exempel på två patient-
gruppers olika fördelning av 

livskvalitet framgår av Figur 
1 och Figur 2. Här har två 
grupper om vardera 10 000 
fiktiva patienters EQ-5D-
värden simulerats. Båda 
grupperna har medelvärdet 
0,51 och standardavikelsen 
0,21, men de skiljer sig mar-
kant åt beträffande fördel-
ningen av livskvalitet. 

I Figur 1 är livskvaliteten 
relativt sämre än i Figur 2, 
 eftersom en mindre andel av 
patienterna finns i subpopu-
lationen med hög livskvalitet: 
30 procent mot 87 procent. Å 
andra sidan finns det i Figur 

2 patienter med lägre livskva-
litet än i Figur 1. Jämförelsen 
av grupperna är inte lättolkad.

Att EQ-5Ds medelvärde och 
standardavvikelse är desam-
ma i båda patientgrupperna 
ger emellertid det felaktiga 
intrycket att tolkningen är 
mycket enkel, att grupperna 
är lika. Det torde därför stå 
klart att medelvärde och stan-
dardavvikelse inte nödvän-
digtvis förmedlar den infor-
mation som krävs för ett me-
ningsfullt förbättringsarbete. 

För ekonomiska studier 
som använder EQ-5D-värden 
för bestämning av total kost-
nad och nytta, och som bort-
ser från deras relativa fördel-
ning, är bimodaliteten kan-
ske mindre problematisk. 
Fördelningsformen har dock 
även här betydelse för osä-
kerheten i skattningarna, dvs 
för konfidensintervall och 
P-värden, åtminstone när det 
gäller små patientgrupper.

EQ-5D-medelvärden fyller en 
plats vid skattningar av kost-
nad och nytta, men för kli-
niskt förbättringsarbete är 
traditionella jämförelser av 
olika patientgrupper med EQ-
5D-medelvärden otolkbara 
och potentiellt vilseledande. 

 n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 1. 10 000 patienter som med hjälp av slumptal tilldelats en för
delning baserad på en blandning av två normalfördelningar. Den första 
med 70 procent av populationen, ett medelvärde på 0,40 och en stan
dardavvikelse på 0,11. Den andra med 30 procent av populationen, 
ett medelvärde på 0,80 och en standardavvikelse på 0,11. Den blan
dade fördelningen har medelvärde 0,51 och standardavvikelse 0,21.

Figur 2. 10 000 patienter som med hjälp av slumptal tilldelats en för
delning baserad på en blandning av två normalfördelningar. Den första 
med 13 procent av populationen, ett medelvärde på 0,05 och en stan
dardavvikelse på 0,15. Den andra med 87 procent av populationen, 
ett medelvärde på 0,58 och en standardavvikelse på 0,11. Den blan
dade fördelningen har medelvärde 0,51 och standardavvikelse 0,21.
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Replik om tvångsvård: 
Dra inga förhastade 
slutsatser
I Läkartidningen 34/2011 (si
dorna 15445) pekar Herman 
Holm, Anna Björkdahl och 
Emma Björkenstam bland an
nat på de stora regionala skill
naderna i tvångsvård i landet. 
Som ytterligheter lyfter man 
fram Stockholms läns lands
ting och Västmanland, de två 
landsting som ligger högst 
respektive lägst vad gäller till
lämpning av tvångsvård. För
fattarna anger skillnader i be
dömning och tillämpning av 
kriterierna för tvångsvård 
som sannolik huvudorsak till 
den stora variationen. Hot om 
tvångsvård vid inläggning 
nämns som ett negativt typ
exempel i sammanhanget.

Det är lätt att instämma i 
ståndpunkten att mindre 
tvångsvård inte självklart är 
synonymt med bättre vård, 
och att Stockholm därmed 
inte tvunget utgör ett negativt 
exempel, eller Västmanland 
ett gott. Ingen vet i dag vad 
som är den för befolkningen 
optimala förekomsten av 
tvångsvård och vem som lig
ger statistiskt »rätt«. Vi får 
därför inte förledas att hitta 
enkla förklaringar eller dra 
förhastade slutsatser utan 
grund, då det kan skada för
troendet hos våra patienter, 
men inte minst för risken att 
brista i etiska grundläggande 
principer. –––

Rosmarie Cizinsky Sjödahl
verksamhetsutvecklare,

Landstinget Västmanland

ökad kunskap behövs om 
bemötande av personer 
med funktionshinder
Attityder, värderingar och be
mötande är viktiga riktmärken 
i WHOrapporten »World re
port on disability«, som är en 
total genomgång av funk
tionshindrades levnadsvillkor 
i världen. ––– Vi menar att 
utbildningen för alla yrkes
grupper som möter personer 
med funktionsnedsättningar 
måste förbättras.
 Jörgen Lundälv

Per-Olof Larsson

mer debatt på
lakartidningen.se
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