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Sammanfattning 

Bakgrund: Ortopedtekniska hjälpmedel har som övergripande syfte att göra det 

möjligt för människor att i sin vardag och livsstil vara rörliga, aktiva och delaktiga 

trots en fysisk funktionsnedsättning. För finansiering av ortopedtekniska hjälpmedel i 

Sverige ansvarar uteslutande det offentliga i form av landsting och regioner, vilka har 

en begränsad summa pengar att hushålla med. Det ligger därför i samhällets intresse 

att dessa pengar satsas på insatser som är av god kvalitet och främjar medborgarnas 

hälsa. Hälsoekonomiska utvärderingar som jämför kostnader och effekter av olika 

alternativ utgör en del av beslutsunderlaget för sådana prioriteringar. Det saknas 

emellertid användbara utvärderingar av ortoser och proteser, både vad gäller effekt 

och kostnadseffektivitet. 

Syfte: Syftet med studien var att analysera ortoser för nedre extremiteten ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv baserat på sjukvårdens direkta kostnader och förändring i 

patienters självupplevda hälsa. 

Metod: Totalt 17 patienter, vid fyra ortopedtekniska mottagningar, som ordinerats 

ortoser för nedre extremiteten, genomförde EQ-5D-3L-enkäten före och sex veckor 

efter utprovningstillfället. Hälsoprofiler från enkäterna överfördes via nationella 

tariffer till hälsoindex som representerar hälsokomponenten i QALY. Nyttan 

bedömdes genom att jämföra hälsoindex före och sex veckor efter 

utprovningstillfället. Kostnadsanalysanalys utfördes sedan genom att dividera 

landstingets/regionens direkta kostnad för ortoserna med skillnaden i hälsoindex. 

Resultat: Studien visar att ortoser för nedre extremiteten inte medför någon förändring 

i patienters självupplevda hälsa och därför inte kan anses vara kostnadseffektivt. För 

att kunna utvärdera metoden och göra dra några statistiska slutsatser behöver fler 

enkäter samlas in. 

Implikation: På lång sikt kan resultat från en kostnadsnyttoanalys, genom att visa 

patientnyttan med ortopedtekniska hjälpmedel, bidra till en högre kvalitet på den 

ortopedtekniska verksamheten och även fungera som beslutsstöd vid val av lämpligt 

hjälpmedel. 
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Bakgrund 

Ortopedtekniska hjälpmedel har som övergripande syfte att göra det möjligt för 

människor att i sin vardag och livsstil vara rörliga, aktiva och delaktiga trots en fysisk 

funktionsnedsättning. Ortopedingenjörer träffar i sitt kliniska arbete patienter med 

olika slags funktionsnedsättning och har som förskrivare ansvar för att patientens 

behov ligger till grund för val av ortopedtekniskt hjälpmedel (Stockholms läns 

landsting, 2017). Ortopedtekniska hjälpmedel är yttre hjälpmedel som appliceras på 

kroppen och kan delas in i proteser, som ersätter saknade kroppsdelar, och ortoser, 

som används för att strukturellt och funktionellt påverka befintliga kroppsdelar (ISO, 

1989).   

Då målgruppen för ortopedtekniska hjälpmedel är personer med någon form av fysisk 

funktionsnedsättning är det viktigt att definiera begreppet funktionsnedsättning och 

samtidigt förklara skillnaden mot begreppet funktionshinder. I Sverige definieras 

funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2018). Funktionshinder är den begränsning som 

funktionsnedsättningen innebär i relation till omgivningen. Funktionshinder uppstår 

alltså först när en person med funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller 

andra former av barriärer i den omgivande miljön. Förskrivning av ortopedtekniska 

hjälpmedel innebär att utifrån individens behov begränsa de negativa konsekvenserna 

av funktionsnedsättning och därigenom göra barriärer i den omgivande miljön mer 

överkomliga. En konsekvens av funktionsnedsättning är smärta. Smärta är ett av de 

tillstånd som bidrar mest till sjukdomsbördan i den vuxna befolkningen och det är 

vanligare hos personer med funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Den årliga omsättningen för ortopedtekniska hjälpmedel i Sverige uppgår till cirka en 

miljard kronor och antalet försörjda patienter är cirka 400000 (Ortopedtekniska 

Branschrådet, 2019). För att sätta summan i ett sammanhang är den offentliga 

sjukvårdens totala kostnader för ändamålet äldre och personer med 

funktionsnedsättning 116 miljarder (SCB). Om även ändamålet botande och 

rehabiliterande sjukvårdstjänster tas med är kostnaden 348 miljarder (SCB). För 

finansiering av ortopedtekniska hjälpmedel i Sverige ansvarar uteslutande det 

offentliga i form av landsting och regioner, vilka har en begränsad summa pengar att 

hushålla med. Det ligger därför i samhällets intresse att dessa pengar satsas på insatser 

som är av god kvalitet och främjar medborgarnas hälsa. Hälsoekonomiska 

utvärderingar som jämför kostnader och effekter av olika alternativ utgör en del av 

beslutsunderlaget vid dylika prioriteringar. Det saknas emellertid användbara 

utvärderingar av ortopedtekniska hjälpmedel, både vad gäller effekt och 

kostnadseffektivitet (Dobson, Murray, Manolov, & DaVanzo, 2018; Healy, Farmer, 

Pandyan & Chockalingam, 2018).  

Olika typer av hälsoekonomiska utvärderingar besvarar olika frågor. För att 

undersöka behandling av icke livshotande tillstånd som till exempel cerebral pares, 
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diabetes, reumatoid artrit och artros är effekt på livskvalitet viktig att mäta och för det 

lämpar sig metoden kostnadsnyttoanalys (Drummond et al., 2005; SBU, 2011). 

Kostnaderna ställs då mot de positiva effekter på hälsa och livskvalitet som 

interventionen medför (Bernfort, 2012). Livskvalitet är liksom hälsa ett begrepp med 

många dimensioner men kan definieras som ”Ett allmänt begrepp som speglar 

uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, det vill säga den fysiska, 

politiska, moraliska och sociala miljön, såväl som hälsa och sjukdom” (Karolinska 

Institutet, 2019). 

När det gäller mätningar av livskvalitet finns olika verktyg i form av mer eller mindre 

omfattande enkäter där patienten själv besvarar frågorna. För att utvärdera effekten av 

ortopedtekniska hjälpmedel är hälsa den livsfaktor som står i fokus. Genom att 

använda en validerad enkät för livskvalitet före och efter utprovning av 

ortopedtekniskt hjälpmedel finns möjlighet att göra en generaliserbar och jämförbar 

utvärdering av hjälpmedlet. Utifrån enkäter om livskvalitet går det sedan att göra 

kostnadsnyttoanalyser av de aktuella hjälpmedlen och ett validerat instrument för den 

typen av analyser är EQ-5D-3L (The EuroQol Group, 1990). WHO (2017) betonar 

vikten av att utvärdera den ortopedtekniska verksamheten och dess effekter, kostnader 

och ekonomiska påverkan på alla nivåer, från individnivå till nationell nivå. 

Resultaten från sådana utvärderingar är av intresse för alla parter, såväl 

landsting/regioner som ortopedtekniska leverantörer och patienter, för att säkerställa 

att investeringen genererar ett bra resultat.  

På lång sikt kan resultat från en kostnadsnyttoanalys, genom att visa patientnyttan 

med ortopedtekniska hjälpmedel, bidra till en högre kvalitet på den ortopedtekniska 

verksamheten och även fungera som beslutsstöd vid val av lämpligt hjälpmedel. Om 

resultaten visar hög kostnadsnytta finns möjligheten för patienter och den 

ortopedtekniska branschen att argumentera för bättre tillgång till offentligt 

finansierade ortopedtekniska hjälpmedel. Om resultaten från studien visar en låg 

kostnadsnytta med ortopedtekniska hjälpmedel kan det ge beställarna argument för att 

betala mindre för ortopedtekniska hjälpmedel och därmed hushålla bättre med sina 

begränsade resurser.  

Syfte  

Syftet med studien var att analysera ortoser för nedre extremiteten ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv baserat på sjukvårdens direkta kostnader och förändring i 

patienters självupplevda hälsa.   

Teoretisk referensram 

Det teoretiska ramverket för studien består av två delar, en som beskriver den 

hälsoekonomiska ansatsen och en som beskriver hälsoperspektivet.   
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Den hälsoekonomiska ansatsen som tillämpas är extra-welfarism. Den tillåter ett 

beslutsfattarperspektiv som kan omfatta bara det offentligas direkta kostnader för 

exempelvis ortopedtekniska hjälpmedel, till skillnad från välfärdsteori som har ett 

samhällsperspektiv och därigenom lägger ihop både direkta och indirekta kostnader 

(Drummond, Sculpher, Torrance, O´Brien & Stoddart, 2005). Även ett hälso- och 

sjukvårdsperspektiv kan användas vilket belyses av att welfarism i den form som 

tillämpas inom hälsoekonomi brukar framhålla hälsa som den viktigaste aspekten av 

livet och därför använda hälsa som målvariabel (Bernfort, 2009). I den aktuella 

studien är således patienters självupplevda hälsa den variabel som primärt studeras 

och jämförs före och efter utprovning av ortopedtekniskt hjälpmedel.   

Teorin bakom hälsoperspektivet utgörs av ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) som godkändes för internationell användning av 

WHO 2001. ICF består av flera komponenter som syftar till att skapa en helhetsbild 

av en individs livssituation. ICF är även ett klassificeringssystem för 

funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa (Socialstyrelsen, 2015).  

Syftena med ICF är att tillhandahålla en standardiserad struktur och terminologi för 

att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt att ge en vetenskaplig grund för 

att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd, deras konsekvenser och 

bestämningsfaktorer.  

Som teoretisk utgångspunkt har ICF den biopsykosociala modellen som kombinerar 

den sociala modellen med den medicinska modellen. Den sociala modellen fokuserar 

på omgivningsfaktorers påverkan på hälsan och beskriver att ett funktionshinder 

skapas i en social kontext. Den medicinska modellen å andra sidan beskriver att ett 

funktionshinder hos en individ beror på en skada eller sjukdom hos individen och 

kräver medicinsk vård. Förenklat beskrivs en individs hälsotillstånd enligt ICF utifrån 

två perspektiv: kroppsfunktion/kroppsstruktur respektive aktivitet och delaktighet. 

Dessa båda perspektiv påverkas av kontextuella faktorer varav omgivningsfaktorer 

också finns beskrivna i ICF (figur 1). Personfaktorer som utgör den andra 

kontextuella komponenten finns inte beskrivna i ICF men kan behövas för att till fullo 

förstå och beskriva en individs hälsa och hälsorelaterade tillstånd (Socialstyrelsen, 

2016). Till personfaktorer hör bland annat ålder, kön, etnicitet, livsstil, kondition, 

uppfostran, social bakgrund, vanor, utbildning, yrke och tidigare erfarenheter. 
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                        ICF – biopsykosocial modell 
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Figur 1. ICF:s biopsykosociala modell utgör den teoretiska utgångspunkten för ICF. Den 

biopsykosociala modellen förenar det medicinska och det sociala perspektivet på hälsa och 

funktionshinder och pilarna i figuren representerar en dynamisk interaktion mellan faktorerna och 

innebär en systematisk förståelse av hälsa. 

ICF har kommit till användning inom många delar av hälso- och sjukvården. 

Terminologin från ICF ligger bland annat till grund för definitionerna av hjälpmedel 

för personer med funktionsnedsättning i Europastandard EN-ISO 9999:2016. ICF 

utgör teoretiskt ramverk även för förskrivningsprocessen i stora delar av svensk hälso- 

och sjukvård, en process som implementerats på de ortopedtekniska avdelningar där 

studien genomförts. ICF utgör därför ett lämpligt teoretiskt ramverk för att beskriva 

hur ortopedtekniska hjälpmedel påverkar patienters självupplevda livskvalitet. 

Etiska överväganden 

Studien följde Helsingforsdeklarationen och de etiska principerna om 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (WMA, 

1964). Deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att 

någon orsak behövde anges. Deltagarna i studien förväntades inte utsättas för obehag 

eller skada. Det fanns en risk att enkäten med frågor om självupplevd hälsa kunde 

uppfattas som intrång i den personliga integriteten. Efter ifyllande av enkäten fanns 
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möjlighet att diskutera detta med ortopedingenjören. Personuppgifter och enkätsvar 

hanterades och förvarades utan tillgång för andra än behandlande ortopedingenjör, 

handledaren och studenten. De som arbetade i studien har tystnadsplikt. Inga namn 

eller personnummer kommer att redovisas från studien. Data kommer att publiceras 

på ett sätt så att identifiering ej är möjlig. Insamlade data kommer ej att lämnas vidare 

till obehörig. De personuppgifter som användes i studien skyddas av konfidentialitet 

enligt 9 kap 4 § sekretesslagen och 3 § sekretessförordningen (1980:657). Studien har 

etiskt godkännande från den lokala etikkommittén vid Högskolan i Halmstad, 

diarienummer UI2018/1219. 

Diskussion 

Syftet med studien var att analysera ortoser för nedre extremiteten ur ett 

hälsoekonomiskt perspektiv, baserat på sjukvårdens direkta kostnader och förändring 

i patienters självupplevda hälsa. Resultatet visar att ortoser för nedre extremiteten inte 

medför någon förändring i patienters självupplevda hälsa och därför inte kan anses 

vara kostnadseffektivt.  

Valet att ta med endast direkta kostnader för hjälpmedlen gjordes av 

bekvämlighetsskäl, då det är en uppgift som finns lätt tillgänglig och det är betydligt 

mindre tidskrävande än att räkna även på indirekta kostnader. Extra-welfarismen, som 

utgör teoretisk referensram för studien, omfattar således kostnadsanalyser ur ett 

beställarperspektiv baserade på just direkta kostnader (Drummond et al., 2005). Det är 

däremot högst sannolikt att interventionen ortosförsörjning har effekt även på 

indirekta kostnader, men också kan medföra kostnadsbesparingar. Som Dobson et al. 

(2018) visar kan ortoser ge kostnadsbesparingar i fråga om mindre behov av annan 

vård och mindre uttag av sjukskrivning från arbete. I förhållande till den direkta 

kostnaden för ortoser för nedre extremiteten kan dessa indirekta besparingar vara av 

betydande storlek och därmed påverka kostnadseffektiviteten positivt. 

Som nämnts tidigare omfattar studien bara ortoser för nedre extremiteten avsedda för 

aktivitet. Det är ett sätt att minska heterogeniteten i urvalet något och kan samtidigt 

motiveras med att ortoser för nedre extremiteten utgör uppemot 70 % av alla 

levererade ortopedtekniska hjälpmedel (Ortopedtekniska branschrådet, 2019). Det 

finns emellertid anledning att diskutera överförbarheten av studiens resultat. För att 

kunna jämföra effekten av olika typer av hjälpmedel och behandlingsmetoder krävs 

generiska instrument som inte är anpassade för några specifika typer av hjälpmedel 

eller behandlingsmetoder. Samma krav gäller om kostnadsnyttan av olika hjälpmedel 

eller behandlingsmetoder ska kunna jämföras. Valet av EQ-5D-3L som 

enkätinstrument gjordes just av de anledningarna (Drummond et al., 2005; Streiner, 

Norman & Cairney, 2015). Kanske är det just i jämförelsen med andra 

behandlingsmetoder som resultatet från denna studie kan bli intressant. 
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Det finns mer specifika instrument som har fokus på patienternas uppfattning om 

själva ortoserna och därför lättare uppmäter en förändring mellan före och efter 

utprovning av ortoser än det generiska EQ-5D-3L (Healy et al., 2018). De förutsätter 

emellertid en homogen urvalsgrupp vad gäller typ av ortoser (ibid). Dock 

korresponderar EQ-5D-3L mycket väl med ICF som utgör teoretisk grund för studien. 

Utifrån det biopsykosociala perspektivet måste förbättrad hälsa anses vara det mest 

önskvärda utfallet av interventionen. De fem domänerna i EQ-5D-3L kan tydligt 

placeras inom ICF-komponenterna kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet och 

omgivningsfaktorer. Tyngdpunkten i EQ-5D-3L ligger inom ICF-komponenten 

aktivitet och omfattar aktivitet på såväl individuell nivå som gruppnivå och 

samhällsnivå. I linje med detta fokus på aktivitet var också ett inklusionskriterium att 

ortoserna skulle vara avsedda för aktivitet och inte behandling.   

Dimensionen i EQ-5D-3L där ortoserna i studien visade mest positiv effekt var 

”smärtor/besvär”. Det stärker teorin och beslutet att ta med smärta som ett 

inklusionskriterium. Smärta utgör en stor del av befolkningens sammanlagda 

sjukdomsbörda och om patienters upplevda smärta kan minskas finns det mycket att 

spara inom hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2018). Smärta hör hemma 

i komponenten kroppsfunktion i ICF och kan därigenom sägas balansera övriga 

domäner i EQ-5D-3L som hamnar inom komponenten aktivitet (Socialstyrelsen, 

2015). Sammantaget ger de fem domänerna i EQ-5D-3L således en bred bild av 

studiedeltagarnas hälsotillstånd. 

Confounders är oberoende variabler som kan ha effekt på de beroende variabler som 

undersöks i en studie, i detta fall studiedeltagarnas självupplevda hälsa. Då 

åldersspannet för att inkluderas i studien är från 18 år och uppåt kan dessa 

confounders vara av mycket olika karaktär. En 18-åring har sannolikt ett annat 

perspektiv på sin hälsa än en 75-åring och faktorer som påverkar hälsan kan ha olika 

inflytande beroende på respektive studiedeltagares livssituation och hälsotillstånd. 

Studiens design bygger emellertid på att deltagarnas svar på enkäterna jämförs med 

sina egna svar. 

Uppföljningstiden för den andra enkäten är satt till sex veckor efter utprovning och 

det kan behöva en förklaring. För att minimera tidsfönstret och därmed effekten av 

confounders bör uppföljningstiden vara så kort som möjligt. Samtidigt behöver 

studiedeltagarna hinna vänja sig vid sina nya ortoser och uppnå en viss 

användningstid för att de ska kunna uppleva någon effekt. Vikten av uppföljning 

betonas av såväl WHO (2017) som Stockholms läns landsting (2017), dock utan att 

några tydliga tidsintervall anges. Den uppföljning som då avses syftar till att fastställa 

att hjälpmedlen är användbara och inga problem med passform eller funktion 

föreligger (WHO, 2017). Vid behandling av sår eller frakturer bestäms 

uppföljningstiden utifrån förväntad läkningstid, annars rekommenderas individuella 

bedömningar (ibid). I Healy´s et al. (2018) systematiska översikt ingår 194 
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interventionsstudier med många olika typer av ortoser och uppföljningstiderna 

varierar där från fyra veckor till två år. Det hade varit intressant att göra uppföljningar 

vid flera olika tillfällen. Vid uppföljning efter bara en dag skulle kanske nyhetens 

behag och förväntningar på hjälpmedlets effekt påverka resultatet. Efter sex månader 

skulle studiedeltagarna sannolikt vant sig vid hjälpmedlet och hunnit använda det i 

många olika situationer men samtidigt hunnit exponeras för många andra faktorer som 

kan påverka den självupplevda hälsan. I sammanhanget bör noteras att instrumentet 

EQ-5D-3L efterfrågar studiedeltagarnas upplevda hälsa just den dag enkäten 

besvaras. Uppföljningstiden har även betydelse för kostnadsberäkningen i analysen. 

Direkta kostnader är bara relevanta en viss tid. Med tiden tillkommer andra kostnader 

för exempelvis reparationer eller andra typer av hjälpmedel.  

De svenska tarifferna för hälsoindex är baserade på upplevd erfarenhet till skillnad 

från tarifferna från Storbritannien som tidigare använts för svenska studier och är 

baserade på hypotetiska antaganden (Bernfort, 2012; Burström et al., 2014). Tariffer 

baserade på upplevd erfarenet är en nyare och ännu inte lika använd metod som visat 

sig ge högre värde på nästan alla dimensioner i EQ-5D-3L men lägre värde på 

förändringar i livskvalitet (Aronsson, Husberg, Kalkan, Eckard & Alwin, 2015). Valet 

av erfarenhetsbaserade tariffer är baserat på att de är framtagna i en svensk kontext 

och på bedömningen att individer som befinner sig i ett visst tillstånd är bäst lämpade 

att rapportera om det tillståndet. Att erfarenhetsbaserade tariffer värderar förändringar 

lägre än hypotetiska kan ses som garant för att resultaten i studien inte överdriver 

effekten av ortopedtekniska hjälpmedel. 

Implikationer 

På lång sikt kan resultat från en kostnadsnyttoanalys, genom att visa patientnyttan 

med ortopedtekniska hjälpmedel, bidra till en högre kvalitet på den ortopedtekniska 

verksamheten och även fungera som beslutsstöd vid val av lämpligt hjälpmedel. Det 

kan handla om att ge de ortopedtekniska avdelningarna stöd för förskrivning av 

hjälpmedel men även beställarna argument för att begränsa förskrivningarna och 

därmed hushålla med sina begränsade resurser. För att en kostnadsnyttoanalys som 

genomförs enligt denna metod ska kunna bidra till ovanstående krävs en större mängd 

insamlad data och det är ett arbete som har påbörjats. 
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Cost-utility analysis of lower-limb orthoses based on self-reported 

health using EQ-5D-3L  

Andreas Ingemarsson, Andreas Ivarsson and Margaretha Norell 

Pejner  

Abstract  

Background: Since orthoses and prostheses are financed by the public, it is in the interest of society that 
these are of good quality and promote the health of citizens. Health-economic evaluations that compare 
costs and effects of different alternatives form part of the decision basis for such priorities. However, there 
is a lack of useful evaluations of orthoses and prostheses, both in terms of efficacy and cost-effectiveness. 

Objectives: The aim of the study was to analyze lower-limb orthoses from a health-economic perspective. 

Study design: Pre-experimental.  

Methods: A total of 17 patients, at four orthopedic facilities, who were prescribed lower-limb orthoses, 
performed the EQ-5D-3L questionnaire before and six weeks after testing. Health profiles from the 
questionnaires were transferred via national tariffs to health indexes representing the health component of 
QALY. Utility was assessed by comparing health indexes before and after testing. Cost-utility analysis was 
then performed by dividing the county council/region’s cost for the orthoses with the difference in health 
index.   

Results: Lower-limb orthoses don’t cause any change in patients' self-perceived health and therefore 
cannot be considered cost-effective. 

Conclusions: To be able to evaluate the method and make any statistical assumptions more 
questionnaires need to be administered. 

[196 words] 

Clinical relevance 
In the long run, by showing the patient benefit of orthotic devices, the results of the study can contribute to 
a higher quality of the orthotic/prosthetic business and also serve as decision support when choosing 
suitable aids. 

[37 words] 

Keywords 
Cost-utility, QALY, orthoses, quality of life, EQ-5D 

 

 

 

Background 

There is research evaluating the effect of orthoses and prostheses, well shown in a systematic review 

of 342 randomized controlled studies conducted between 1995 and 2015 (1). However, the overview 
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shows that the quality of the studies is generally low with unclear method descriptions and high risks 

of bias. Regarding the effect of orthoses on walking function, two other reviews conclude that it is 

difficult to draw general conclusions from the study results as they often present different outcome 

measures based on inadequately described samples and methods (2, 3). In terms of cost-efficiency only 

six of the studies reviewed stated that they made such measurements and all six used different outcome 

measures to report the value of cost effectiveness, making it difficult to draw any general conclusions 

(1). Different types of health-economic evaluations reply to different questions. In order to investigate 

treatment of non-life-threatening conditions such as cerebral palsy, diabetes, rheumatoid arthritis and 

osteoarthritis, the effect on quality of life is important to measure. A suitable method for this purpose 

is the cost-utility analysis where the costs are set against utility, that is the positive effects on health 

and quality of life that the intervention entail (4, 5). This utility is based on a balance of quality of life 

and life expectancy and is expressed as quality adjusted life years or QALY. The result of a cost-utility 

analysis is expressed as the cost per QALY gained and could be compared to a threshold of what is 

considered cost-effective, in Sweden ranging from SEK<100,000 (low cost) to SEK >1,000,000 (very 

high cost) (6). The ratio between the incremental cost and the incremental QALY is called incremental 

cost-effectiveness ratio or ICER. 

 

Figure 1. 

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐴 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐵

𝑄𝐴𝐿𝑌𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐴 − 𝑄𝐴𝐿𝑌𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐵
 

 

Earlier cost-analyzes of orthopedic devices have often focused on specific aids or individual 

components, such as cost-effectiveness analyses of a type of microprocessor-controlled prosthetic knee 

compared to non-microprocessor-controlled prosthetic knees(7, 8). An exception to this is a study with 

a broader perspective that counts on all (both direct and indirect) healthcare costs and savings related 

to several types of assistive devices for a large group of patients connected to Medicare (USA)(9). The 

results show that it is financially advantageous for Medicare when patients are provided with the 

orthopedic technology aids examined, compared to not being provided with aids. Based on a decrease 

in the need for care, the authors also conclude that patients' quality of life has increased, but without 

specifically asking patients (9). In a qualitative study  from 2016 the prime desired outcome expressed 

by participants using lower-limb orthoses is to receive treatment offering effective support for their 

knee, reduction in pain, improved balance, and participation in work and a range of other family/social 

activities (10). When it comes to quality of life measurements, there are various tools consisting of 

more or less comprehensive surveys where the patients themselves answer the questions. However, in 

earlier literature it is difficult to find cost- analyzes based on the patients´ experiences, both of the aid 

in question but also of how it affects quality of life. Based on quality of life surveys, it is possible to 

make cost-utility analyzes of the relevant aids and a validated instrument for this type of analysis is 

EQ-5D-3L (11). The question arises whether orthopedic devices are financially advantageous if utility 
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is based only on the patients´ self-perceived health. Therefore the aim of the study was to analyze 

lower-limb orthoses, from a health-economic perspective based on public health care´s direct costs and 

change in patients´ self-reported health. In the long term, by showing the patient benefit with orthoses, 

the results of the study can contribute to a higher quality of the orthopedic technical service and also 

act as decision support when choosing appropriate aids. If the results show high cost-utility, there is 

the opportunity for patients and the orthotic supplier to argue for better access to publicly funded 

orthopedic aids. On the other hand, if the results show low cost-utility it can give clients arguments to 

pay less for orthopedic aids and thus better manage their limited financial resources. 

 

Methods 

Study design 
The study design is pre-experimental (12). The method is a cost-utility analysis of orthotic 

interventions by measuring patients' self-perceived health before and six weeks after testing an orthotic 

device. ICER is then calculated by dividing the county council´s / region´s cost (incremental cost) for 

the device with the change in value of QALY (incremental utility). 

 

Study population 
For the data collection, convenience sample was used at four orthopedic departments belonging to the 

company where the author had been employed as a clinical prosthetist and orthotist (CPO) since 1996 

and had an established contact network. The four departments represented a small, a medium-sized and 

a large Swedish city. The required minimum number of participants was based on power calculation 

with significance level set to 95% and desired power to 80% (13). Since the method for the present 

study was based on comparison of the same individuals' health indexes before and after an 

intervention, the sample size was estimated to 34 (14). 

 

 

Inclusion and exclusion criteria 
The sample consisted of patients with a requisition/order for testing lower-limb orthoses. The selection 

was limited based on the clinical orthotist’s assessment of the desired function of the device where at 

least part of the desired function should be pain reduction. The choice of pain as an inclusion criterion 

was based on the fact that it is one of the conditions that contribute most to the disease burden in the 

adult population and that it is more common in people with disabilities (15). Further inclusion criteria 

were that the device in question should be intended for the lower extremity and for use in activity 

(standing, walking, running). The purpose of these second and third inclusion criteria was to 
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homogenize the sample somewhat and to improve validity. The sample was also limited to study 

participants who were 18 years of age or older. 

 

Ethical approval 
The study complies with the Helsinki Declaration and the ethical principles of information 

requirements, consent requirements, confidentiality requirements and use requirements (16). 

Participation in the study is voluntary and can be cancelled at any time without any need to state. The 

study has ethical approval from the local ethics committee at Halmstad University; file number UI 

2018/1219. 

 

Equipment 
EQ-5D-3L is a validated, two-sided generic instrument that measures health-related quality of life 

(11). The first page of EQ-5D-3L consists of five health-related questions with each of three response 

options representing three different levels of severity. The five questions represent the five dimensions 

of the questionnaire: mobility, self-care, main activities, pain/discomfort and anxiety/depression. The 

second page consists of a visual analogue scale (EQ VAS) where the study participant marks current 

health state, 0 representing the worst imaginable health state and 100 the best imaginable health state. 

EQ-5D-3L is designed as a self-complete or by proxy instrument and is also suitable for both face-to-

face and telephone interviews. In order to access the instrument, written consent from EuroQoL has 

been obtained. From EQ-5D-3L it is possible to derive a health index from the study participant's 

health profile and based on this index it is possible to estimate the quality-of-life component of the 

quality-adjusted life years (QALY) used in a cost-benefit analysis (17). The questionnaire that was 

distributed before testing the orthopedic device also consisted of a section with demographic data such 

as gender, age, type of equipment and cost (the two latter were filled in by the clinical orthotist). In 

addition to the EQ-5D-3L, the questionnaire that was used six weeks after testing consisted of two 

questions to assess the usage rate of the orthotic device in question. 

 

Procedure 
In order to engage colleagues/orthotists with the data collection, approval from their business 

managers was first required. Business managers at all 20 orthopedic departments of the company were 

first informed orally and then in writing about the study design and their expected contribution. 

Depending on the size of the departments and local organization, in addition to orthotists, both patient 

recipients and administrators became involved in the study. After consent of the managers, the relevant 

employees were contacted. They were also informed in writing about the study design, the content of 

the questionnaires and their expected contribution. With the consent of these employees, a number of 

coded questionnaires with consent forms were sent to the respective orthopedic department. When 
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patients registered at their arrival on the appointment they were asked to participate in the study and in 

the affirmative answer, the first questionnaire and two copies of information letters and consent forms 

were distributed, one for the study participant to keep and one to submit completed to the orthotist. 

The first questionnaire, which was baseline for the study, was answered in writing before 

prescribing/testing a new orthoses for the study participant. During the visit there was an opportunity 

to get answers to any questions. If the inclusion criteria were not met, the already completed survey 

was destroyed. If the inclusion criteria were met, the study participant received the second 

questionnaire after testing. The first questionnaire with the consent form was sent by mail to the author 

of the study. Six weeks after the test, the author contacted the study participant to answer the second 

questionnaire by telephone and thus complete the data collection. 

 

Methods of analysis 

Data analysis 

The results of each of the EQ-5D-3L questionnaires come in the form of a five-digit health profile, e.g. 

11223, which represents the responses to each of the five health dimensions, and a VAS-value. The 

health profile of EQ-5D-3L was then converted via national tariffs to a numerical index between 

0.3403 and 0.9694 (17). This index is used in calculating the value of QALY and by comparing the 

index before and after the intervention it was possible to calculate the change in value of QALY that 

the intervention entailed, i.e. the health effect of the intervention. Finally, to do the actual cost-utility 

analysis, the incremental cost of the aid was divided with the change in value of QALY according to 

the equation in figure 1. The incremental cost was represented by the direct cost of the aid paid by the 

county council/region minus the cost of no aid, which was zero. Statistical analysis was performed in 

IBM SPSS version 25 in the form of paired t-test, which compares mean values within the "group" at 

two times (before and after testing), to determine if the change in mean value is significant.  

 

Results 

A total of 200 questionnaires were distributed to eight orthopedic departments. 26 questionnaires from 

four clinics were collected within the time frame of the study. 5 were discarded because of no reply to 

the follow-up questionnaire. 3 were discarded because the participants did not meet the inclusion 

criteria. 1 was discarded because of refusal to complete the questionnaire. The final sample consisted 

of 17 participants.  

 

Demographic characteristics are presented in table 1. The final sample included 8 female and 9 male 

participants and the mean age was 57.82 years (SD 11.604) ranging from 34 to 90. The types and 

numbers of orthoses delivered were one pair of foot orthoses (FO), five ankle foot orthoses (AFO) and 

eleven knee orthoses (KO). Average direct cost for the orthoses was SEK 5277 (SD 3650) ranging 

from SEK 970 to SEK 13854.  
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Table 1. Sample characteristics 

Id Gender Age Type Cost 

1.1 Male 72 FO 1471 

3.23 Female 53 AFO 3146 

4.3 Female 34 AFO 970 

4.12 Female 57 AFO 3378 

4.13 Male 53 AFO 8468 

6.35 Female 53 AFO 5127 

3.16 Male 49 KO 6927 
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3.21 Male 60 KO 6927 

3.22 Male 63 KO 6927 

3.24 Male 53 KO 6927 

4.2 Female 60 KO 13854 

4.4 Female 90 KO 1534 

4.6 Male 67 KO 6927 

4.14 Female 51 KO 1534 

4.18 Female 57 KO 2504 

6.32 Male 55 KO 10101 

6.36 Male 56 KO 2981 

Mean (SD)  57.82 (11.60)  5277 (3650) 

 

 

 

 

EQ-5D-3L 

Table 2 and 3 summarize the results of utility differences based on Swedish TTO value sets for EQ-5D 

health states and VAS values as stated in the questionnaires. On average, participants stated a higher 

health index value after fitted with orthoses (M = 0.762,      SE = 0.270) than before (M = 0.755, SE = 

0.357), although the difference, 0.00734,    95% CI [-0.363, 0.051] was not significant t(16) = .356, p = 

.726, representing a less than small-sized effect, d = 0.066. 

As a comparison, participants also stated a higher VAS value after fitted with orthoses (M = 70.69, SE 

= 4.419) than before (M = 64.31, SE = 5.973), neither this difference, 6.375, 95% CI [-6.655, 19.405] 

being significant t(15) = 1.043, p = .314, but representing a small-sized effect, d = 0.36.  
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Table 2. EQ-5D-3L health index score before and after testing orthoses. 

EQ-Index 

(TTO-based) 

At baseline After six weeks Mean 

difference 

p-value (Paired 

t-test) 

Mean 0,7551 0,7624 0,0073 ,726 

-Std error 0,0357 0,0270 

Median 0,7671 0,7671 

25th 0,6232 0,7119 

75th 0,8740 0,8407 

N 17 17 

 

Table 3. EQ VAS score before and after testing orthoses. 
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EQ VAS score At baseline After six weeks Mean 

difference 

p-value (Paired 

t-test) 

Mean 64,31 70,69 6,375 ,314 

-Std error 5,973 4,419 

Median 70,50 71,00 

25th 48,50 51,25 

75th 83,75 88,75 

N 16 16 

 

 

 

CUA 

The analysis showed a mean incremental cost for the orthoses of 5277 SEK and mean incremental cost 

per QALY of -46255 SEK based on Swedish TTO value sets and 14900 SEK based on VAS values 

stated in the questionnaires (table 4). 
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Table 4. Cost-utility analysis 

Type of orthoses Average 

incremental cost 

Average 

incremental utility 

based on health 

index 

Average 

Incremental 

cost/utility (ICER) 

Foot orthoses 1471 – 0.052 – 26648 

Ankle foot orthoses 4220 0.0065 3920 

Knee orthoses 6104 0.0134 – 70845 

Mean values 5277  – 46255 

 

 

Type of orthoses Average 

incremental cost 

Average 

incremental utility 

based on VAS  

Average 

Incremental 

cost/utility (ICER) 

Foot orthoses 1471 – 0.20 – 7355 

Ankle foot orthoses 4220 0.19 61482 

Knee orthoses 6104 0.03 – 4250 

Mean values 5277  14900 
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Discussion 

The aim of the study was to analyze lower-limb orthoses, from a health-economic perspective based on 

public health care´s direct costs and change in patients´ self-reported health. The cost-utility analysis 

resulted in an average cost per QALY gained (ICER) of SEK -46255 using the Swedish TTO value 

sets, and SEK 14900 using VAS values as stated in the questionnaires. The study shows that lower 

extremity orthoses do not cause any change in patients' self-perceived health and therefore cannot be 

considered cost-effective. 

 

In accordance with other studies using EQ-5D-3L for estimating utility of orthoses or prostheses the 

effect of the intervention is low (1, 18). There are various reasons that could explain this. First and 

foremost the size of the sample (N=17) makes it difficult to draw any statistical conclusions. The low 

effect can also be explained by the heterogeneity of the sample, one of the disparities being different 

types of orthoses. Studies showing higher effect have samples of participants using the same type of 

orthopedic device, preferably lower-limb prostheses (7, 8). Regarding type of device, it can also be 

argued that the effect of prostheses is more obvious and physically concrete than the effect of orthoses, 

thereby causing a greater impact on an individual´s perceived health and quality of life. 

 

The fact that average ICER based on TTO value sets is negative reflects that some participants (six) 

reported an impaired health profile six weeks after testing a lower-limb orthoses. This can depend on a 

failed test by the orthotist but there are also other factors to consider, confounders being especially 

potential. Confounders are variables not observed in the study but with the ability to influence the 

dependent variables which in this study are represented by the answers to the questionnaires. This is an 

obvious risk in pairwise comparisons (19). The instructions following the questionnaires emphasize 

that participants should report their perceived health status on the very day the questionnaire is 

completed (11). Many things apart from the orthoses can affect the participants´ perceived health. It 

can therefore be difficult for the participant to relate the questions, and answers, to the orthoses itself. 

It should be added that the purpose of the questionnaire is to measure perceived health as a whole. 

 

The dimension in EQ-5D-3L where lower-limb orthoses showed the most positive effect was “pain or 

discomfort”. This confirms the theory and decision to have reduction of pain as an inclusion criterion 

for the participants. It also indicates that societal benefits can be gained due to the large burden on 

health care that is represented by patients with pain (15).  
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It is interesting to see that the average change in utility value differs a lot between TTO-based and 

VAS-based values as stated in the questionnaire, the latter being somewhat ten times higher. There is a 

confirmed ceiling-effect and lack of sensitivity in the EQ-5D-3L questionnaire which in 2009 caused 

EuroQol Group to introduce the EQ-5D-5L questionnaire with five levels (5L) of answers instead of 

three (3L). This lack of sensitivity might to some extent explain why the average change values differ. 

The reason for still using the 3L-version in this study is that there are no value-sets available for health 

states based on the 5L-version yet. The difference between TTO-based values and stated VAS values 

is well acknowledged and stated VAS values need to be converted in order to be compared on the 

same scale.  However this study focuses on the differences within each rating scale (20). 

 

The number of distributed questionnaires is 200, well over the minimum number of 34 stipulated by 

power calculation, because the risk of dropouts is considered to be large for several reasons. One is 

that the dissemination and collection of the first questionnaire should be done by colleagues in many 

departments and that their motivation to participate in the study can be difficult to maintain. Another 

reason is that, at the time of the second questionnaire, study participants (patients) might no longer be 

interested in participating. The data collection method turned out to be a substantial limitation of the 

study. Only 17 completed questionnaires were available when it was time to compile data. The idea of 

letting a number of colleagues collect data instead of handling it personally was partly to reduce the 

risk of bias by the author but also to reach a large number of collected questionnaires within a 

relatively short time span. 

 

The follow-up time for the second survey is set at six weeks after the trial and it may need an 

explanation. To minimize the effect of confounders, follow-up time need to be as short as possible. On 

the other hand, the participants need some time to get used to the orthoses and gain usage to be able to 

experience any effect. The importance of follow-up is emphasized by both WHO  and Stockholm 

County Council, but without any clear time intervals being specified (21, 22). Regarding orthoses for 

treatment of i.e. fractures and sprains follow-up is determined based on expected healing-time; 

otherwise individual assessments are recommended (21, 22). In a comprehensive review of 194 

intervention studies with many different types of orthoses, follow-up time varied from four weeks to 

two years (1). Follow-up time also has influence on the cost calculation in the analysis since direct 

costs are only relevant for a certain time. Over time, new direct costs are added, such as costs for 

repairs and other types of aids or treatments. 
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Conclusion 

According to the present study lower-limb orthoses are not cost-effective due to not having a 

significant effect on patients´ perceived health. To be able to evaluate the method properly and 

possibly make any statistical assumptions more questionnaires need to be collected. 
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