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Abstract 

School of Economics, Linnaeus University, Controller, Code: 4FE03E, Spring 2013 

Author: Elias Awadis 

Instructor: Elin Funck 

Title: Hälsoekonomisk utvärdering – Össur Nordic AB 

Background: Health economics as an academic discipline has its roots back in the 

1960s and has its origins in that resources in society are limited. The limited resources 

in health care resulted in that the health sector had to prioritize. In view of the frequent 

discussions about the lack of resources in health care, health economics has emerged as 

a prominent discipline within the healthcare sector. 

Purpose: The purpose of the study is to develop a health economic evaluation from a 

societal perspective for Össur's osteoarthritis treatment with Unloader® One in 

comparison with conventional pharmacological treatment. Furthermore, the study will 

explain the factors that are important to consider in the development of a health 

economic evaluation. 

Method: An interventionist approach has been used in the study in order to execute the 

purpose of the study. Data collection methods such as interviews and document studies 

are performed in the study with the aim of gaining knowledge and using data to 

complete calculation. Pros and cons of the methodological choices that have been made 

are discussed. 

Findings: The results from this study shows that brace treatment with Unloader
®
 One in 

comparison with traditional pharmacological treatment have lower costs from a societal 

perspective and that there are a number of factors that are important to consider in the 

development of a health economic evaluation, such as the cost to be included in the 

calculation, the availability of data and the choice of target patient. 

Conclusions: The results presented should be considered carefully, but the study raises 

interesting results that are useful for future evaluation activities. Cost analysis showed 

that the sick costs are the major costs from a societal perspective, and that's probably 

where the greatest cost savings can be made. Nevertheless, we need more access to data 

to improve the evaluation’s evidence level.  
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Sammanfattning 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Controller, kurskod: 4FE03E, våren 2013 

Författare: Elias Awadis 

Handledare: Elin Funck 

Titel: Hälsoekonomisk utvärdering - Össur Nordic AB 

Bakgrund: Hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin har sina rötter långt tillbaka på 

1960-talet och har sitt ursprung i att resurserna i samhället är begränsade. De 

begränsade resurserna inom sjukvården resulterade i att hälsosektorn var tvungna att 

prioritera. Mot bakgrund av ständigt återkommande diskussioner om resursbrist i 

sjukvården har hälsoekonomi framträtt som en framstående disciplin inom hälso- och 

sjukvårdssektorn.  

Syfte: Studiens syfte är att utveckla en hälsoekonomisk utvärdering med ett 

samhällsperspektiv för Össurs knäartrosbehandling med Unloader
®
 One i jämförelse 

med traditionell farmakologisk behandling. Vidare avser studien att förklara vilka 

faktorer som är väsentliga att beakta vid utvecklandet av en hälsoekonomisk 

utvärdering. 

Metod: Ett interventionistiskt angreppssätt har använts i studien för att kunna uppfylla 

syftet med studien. Datainsamlingsmetoder såsom intervjuer har använts i syfte att 

erhålla utökad kunskap. Dokumentstudier har också varit nödvändiga för att kunna 

slutföra kalkylberäkningarna. För- och nackdelar med de metodologiska val som gjorts 

diskuteras ingående. 

Resultat: Resultaten från denna studie visar att en behandling med Unloader
®
 One i 

jämförelse med traditionell farmakologisk behandling har lägre kostnader ur ett 

samhällsperspektiv. Resultatet visar även att det finns ett antal faktorer som är 

väsentliga att beakta i utvecklandet av en hälsoekonomisk utvärdering, såsom bland 

annat kostnader som skall ingå i beräkningen, tillgången på data samt valet av 

typpatient. 

Slutsatser: De resultat som presenterats bör beaktas med försiktighet, men studien ger 

upphov till intressanta slutresultat som är användbara inför framtida utvärderingsarbete. 

Kostnadsanalysen visade att sjukskrivningskostnaderna är de största kostnaderna ur ett 

samhällsperspektiv, och det är förmodligen är där de största kostnadsbesparingarna kan 

göras. Dock krävs mer tillgång till data för att öka utvärderingens evidensgrad. 

  Nyckelord: Hälsoekonomi, hälsoekonomisk utvärdering, ekonomistyrning, 

artros, ortos, kalkylering, kostnadsanalys, kostnadskalkyl, samhällsperspektiv 
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Förord       

Den här rapporten är ett resultat av ett ex-jobb erhållet av Össur Nordic AB. Jag vill 

därför passa på att tacka Gudjon G. Karason, Markus Sundberg samt Johanna 

Lindström som har varit mina kontaktpersoner under studiens gång. Deras bemötande 

har varit professionellt och Össur Nordic AB har även varit väldigt samarbetsvilliga. Jag 

vill även tacka alla opponenter och lärare som tagit sig tid att ge mig konstruktiv kritik 

under studiens gång för att lyckas utföra studien på bästa möjliga vis. Men framförallt 

vill jag tacka min handledare Elin Funck för all hjälp, vägledning och motivation som 

hon bidragit med under hela arbetet. Utan dessa människor hade inte studien varit 

möjlig och jag är oerhört tacksam.  

 

Avslutningsvis önskar jag en trevlig läsning och hoppas att rapporten skall bidra med 

utökad kunskap. 

 

 

 

  

Elias Awadis, 2013-05-27 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer studiens praktiska och teoretiska relevans lyftas fram, 

bland annat genom en bakgrundsbeskrivning och problematisering som i sin tur mynnar 

ut i studiens problemformuleringar och syfte. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Össur Nordic AB
1
 är verksamma inom ortopedi med produkter och tjänster inom protes, 

ortos, skor och inlägg. Företaget har omkring 1 850 anställda allokerade i över 13 

länder, med huvudkontor på Island. Det svenska huvudkontoret är beläget i Uppsala 

vilket sysselsätter 45 personer och omsätter cirka 150 miljoner kronor (Össur, annual 

report, 2012). Össur är framförallt aktiva i Nordamerika och Europa, utöver ett 

omfattande internationellt servicenätverk med kontor i Asien och Australien. Företaget 

är fast beslutet att höja ribban i branschen genom en kraftfull kombination av 

innovation, bättre produkter och service. Össur strävar efter att tillsammans med 

yrkesverksamma inom ortopedi hitta optimala lösningar som både underlättar det 

dagliga arbetet för patienter och ger förutsättningar för bästa möjliga kliniska resultat 

(ossur.se). Den här studien fokuserar på en av Össurs produkter (Unloader
®
 One) och 

avser att utveckla en hälsoekonomisk utvärdering med ett samhällsperspektiv
2
 för 

Össurs knäartrosbehandling i jämförelse med traditionell farmakologisk behandling.  

1.2 Produktbeskrivning  

Unloader
®
 One är Sveriges mest förskrivna knäskydd/ortos för behandling av artros. 

Ortosen är flexibel, smidig, lätt, och formar sig till den individuella anatomin, vilket gör 

att den passar de flesta patienter. Vid behov kan även ett individuellt skydd tillverkas i 

ett utförande anpassat till patientens behov. 

Unloader
®
 One skapar ett tryck mot knät från 

utsidan (från vänster i bilden), och ger därmed en 

avlastning av de skadade ledytorna. Det minskar 

trycket på den underliggande benhinnan där 

smärtan har sitt ursprung. Resultatet är en 

                                                 

1
 Fortsättningsvis enbart Össur 

2
 Kortfattat innebär ett samhällsperspektiv att indirekta kostnader ingår i hälsoekonomiska utvärderingen. 

Detta förklaras mer ingående i referensramen.  

Unloader
®
 One 
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omedelbar smärtlindring som tillåter patienten att använda knäet normalt, med en högre 

aktivitetsnivå som följd. Enkla spännen gör att skyddet är lätt att ta av samt att 

materialet andas, vilket ger en hög komfort och bidrar till att knäskyddet kan användas 

hela dagen, om behovet finns (knaartros.se). 

 

1.3 Bakgrund 

Hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin har sina rötter tillbaka på 1960-talet och har 

sin utgångspunkt i att resurserna i samhället är begränsade (Anell et al., 2006). De 

förändringar som hälso- och sjukvården
3
 har genomgått sedan 1960-talet är stora 

bidragande faktorer till att hälsoekonomin på allvar har introducerats inom svensk 

hälso- och sjukvård (Anell, 2009; Berlin & Kastberg, 2011). På grund av de kraftiga 

kostnadsökningarna inom sjukvården under 1960- och 1970-talen började införandet av 

kostnadskontrollerande åtgärder diskuteras. Till skillnad från flera andra länder, vilka 

införde olika former av budget- och volymbegränsningar inom sjukvården, beprövades 

skattestopp för landstingen inom Sverige. Vid samma tillfälle begränsades även den 

statliga ersättningen till sjukvården till bidrag som utgick ifrån invånarantal istället för 

prestationer (Carlsson et al., 1995). Införandet av hälso- och sjukvårdslagen (1982) 

medförde att landstingen fick totalansvar för sjukvårdens styrning och organisation 

(Berlin & Kastberg, 2011). Under mitten av 1980-talet då sjukvårdskostnaderna kunde 

kontrolleras och hållas på en rimlig nivå, uppmärksammades istället frågor rörande 

strukturella förhållanden, styrning samt effektivitet (Carlsson et al., 1995). Det var 

dessutom under 1980-talet som hälso- och sjukvårdens ekonomi och produktivitet på 

allvar började ifrågasättas (Anell et al., 2006).  

 

Hälso- och sjukvårdslagens nya villkor under 1980- och 1990-talet krävde 

effektivisering av befintliga verksamheter och förändrad allokering av resurser till nya 

områden inom sjukvården, vilket ställde krav på ekonomistyrningen inom landstingen 

där nya styrmodeller introducerades. Detta på grund av att tidigare former av ekonomisk 

styrning var utvecklade och anpassade till en period då sjukvården befann sig i ett 

expansivt skede (Berlin & Kastberg, 2011). Nytänkandet inom den offentliga sektorn 

                                                 

3
 Hälso- och sjukvård kan delvis betraktas som två olika delar. Hälsovård syftar vanligtvis till att 

förebygga och motverka olika typer av sjukdomar medan sjukvård handlar om att vårda personer som 

redan blivit sjuka eller skadade (Berlin & Kastberg, 2011). 
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resulterade i att flera landsting prövade möjligheten att lägga ut viss verksamhet på 

externa entreprenörer. (Carlsson et al., 1995) En avgörande faktor till 

resursbegränsningarna under 1980- och 1990-talet berodde på den djupa ekonomiska 

krisen som rådde i Sverige under den här perioden (Anell, 2009).  

 

Under 1990-talet fördes en kontinuerlig debatt om sjukvårdsproblem som ransonering 

och prioritering inom sjukvården. Det faktum att sjukvårdens resurser är begränsade 

blev alltmer uppenbar för både beslutfattare och allmänheten. Långa köer och väntetider 

blev synliga tecken på att efterfrågan var större än vad resurserna räckte till (Anell & 

Gerdtham, 2010). De begränsade resurserna inom sjukvården resulterade i att 

sjukvården fick avstå eller prioritera bort vissa insatser trots att de både var medicinskt 

och tekniskt möjliga. Detta ledde till en tydligare insikt om att resurserna till synes 

aldrig kommer att räcka till för att tillgodose alla de krav och önskemål som kan komma 

att ställas på hälso- och sjukvården (Berlin & Kastberg, 2011). Därför lyftes 

prioriteringsfrågorna fram på allvar på den politiska dagordningen för att på rationella 

grunder prioritera inom vården och för att kunna utnyttja de begränsade resurserna 

effektivt (Arvisson et al., 1993).  

 

Sjukvårdsutgifterna har bortsett från början på 1990-talet ökat kontinuerligt (Anell, 

2009; Anell & Gerdtham, 2010; Berlin & Kastberg, 2011; Ferraz-Nunes et al., 2007). 

Anell (2009) ger ett antal förklaringar bakom resursutvecklingen inom svensk vård. 

Framförallt har vårdbehoven ökat på grund av demografiska förändringar med fler äldre 

människor samt förändrade levnadsvanor. Andra förklaringar till de ökade 

sjukvårdsutgifterna är: den stigande löneutvecklingen för vårdpersonal, nya tekniker och 

metoder samt högre krav och förväntningar från patienter och anhöriga. (Anell, 2009)   

 

Sjukvårdsutgifterna finansieras bland annat av landstingsskatt, generella statsbidrag, 

erhållna bidrag, patientavgifter, försäljning av tjänster och verksamhet. De ökade 

sjukvårdsutgifterna har under senare tid i första hand finansierats genom ökad skatt och 

ökade statsbidrag till vården. Trots de ökade hälso- och sjukvårdsutgifterna tvingas ändå 

vården att prioritera (Anell, 2009). Mot bakgrund av ständigt återkommande 

diskussioner om resursbrist i sjukvården har hälsoekonomi framträtt som en 

framstående disciplin inom hälso- och sjukvårdssektorn. I formell mening handlar 

hälsoekonomi om att studera hur resurser allokeras till och inom hälso- och sjukvården 
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(Folland et al., 2001). Mer ingående definierar Ferraz-Nunes et al. (2007, s. 80) 

hälsoekonomi som ”tillämpningen av disciplinen ekonomi på studieområdet hälsa, där 

hänsyn tas till metoder inom övriga discipliner som är relevanta för allokering av 

resurser inom hälso- och sjukvårdssektorn samt mellan hälso- och sjukvårdsektorn och 

andra samhällssektorer.” Hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin syftar således till 

att effektivisera resursfördelningen inom hälso- och sjukvården (Anell, 2009; Anell & 

Gerdtham, 2010; Drummond, 2006; Folland et al., 2001)  

 

Idag möter hälso- och sjukvården ett kontinuerligt inflöde av nya hälsometoder och 

tekniker. Det räcker inte att enbart välja den effektivaste tekniken, hänsyn måste även 

tas till om de fördelar tekniken kan bidra med också kan motivera de ytterligare 

kostnader som den nya tekniken kan resultera i. Det är även väldigt viktigt att den nya 

tekniken riktar sig mot ett faktiskt samhällsproblem (Christell et al. 2012). Ett sådant 

växande problemområde där kostnaderna för sjukskrivningar ständigt ökar är patienter 

med knäartros.  

                                                                                                                

1.4 Problematisering 

I Sverige orsakas ungefär en tredjedel av alla sjukskrivningar av sjukdomar i 

muskuloskeletala systemet. Knäartros är en av de vanligaste orsakerna till smärta och 

handikapp i rörelseapparatssystemet till följd av sviktande ledfunktion och destruktion 

av ledbrosk. Smärta, stelhet, nedsatt funktion, minskad aktivitet och delaktighet är de 

vanligaste erkända symptomen och hälsoindikatorerna för knäartros (Hubertsson et al., 

2012). I Sverige uppskattas 3-5 procent av befolkningen lida av någon form av artros, 

vilket kostar samhället cirka 7.5 miljarder kronor årligen (Frostegård, 2006). 20-30 

procent av befolkningen i åldern 65-74 år lider av knäartros och antalet drabbade 

förväntas öka i och med att Sverige i likhet med många andra länder har en utveckling 

där befolkningen blir allt äldre. Den stora ökningen av antalet personer med övervikt 

bidrar även till en ökning av sjukdomar i rörelseorganen, särskilt artros (Frostegård, 

2012).  

 

Traditionell behandling av knäartros består framförallt av farmakologisk smärtlindring 

och står för majoriteten av behandlingarna för knäartrospatienter idag. Andra 

behandlingsmetoder är sjukgymnastik, kirurgi samt ortopediska hjälpmedel såsom 
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protes och ortos. Ortopediska hjälpmedel förskrivs i nuläget dock enbart till ett fåtal 

patienter. I jämförelse med mediciner angriper ortosen problemet med ökad belastning 

på brosket och kan därmed förmodligen förskjuta en eventuell kirurgisk behandling 

framåt i tiden (knaartros.se).  

 

Det isländska företaget, Össur, är yrkesverksamma inom ortopedi och en av företagets 

primära sysselsättning är att ordinera olika typer av knäortoser för patienter som lider av 

knäartros (ossur.se). Össur bedömer att en hälsoekonomisk utvärdering kring dagens 

knäartrosbehandling är nödvändigt för att säkerställa en så hög patientnytta som möjligt. 

Össur vill därför genomföra en hälsoekonomisk utvärdering över företagets egen 

knäartrosbehandling (ortos) i jämförelse med traditionell behandling (farmakologisk 

behandling). Det som saknas för tillfället är starkt hälsoekonomiskt evidens, vilket har 

inneburit ett visst motstånd bland finansiärer (privata och landstingsdrivna 

ortopedtekniska avdelningar). Framförallt tror företaget att de största 

kostnadsbesparingarna kan göras i form av indirekta kostnader, det vill säga kostnader 

som sjukskrivningskostnader eller produktionsförluster. Den här studien avser således 

att utveckla en hälsoekonomisk utvärdering med ett samhällsperspektiv för Össurs 

knäartrosbehandling i jämförelse med traditionell farmakologisk behandling.  

 

Hälsoekonomiska utvärderingar har övergått till att vara ett viktigt verktyg för att 

utrangera äldre mindre kostnadseffektiva
4
 terapier samtidigt som de kan vara ett 

effektivt instrument för att främja nya innovationer. Detta speciellt med tanke på 

rådande tidsperiod där de ekonomiska aspekterna av hälso- och sjukvården har blivit allt 

mer relevanta och uppmärksammade (Drummond, 2006). Hälsoekonomiska 

utvärderingar har ambitionen att fånga patientnyttan och ställa den i relation till 

resursanvändningen. Att skapa förutsättningar för ett gott innovationsklimat och att ta 

tillvara på nya medicinska teknologier är en förutsättning för utveckling av en god 

hälso- och sjukvård (Anell & Gerdtham, 2010). Problematiken med att finansiera nya 

behandlingsmetoder beror bland annat på ökningen eller förflyttningen av resurser 

mellan olika delar inom hälso- och sjukvården, i takt med att nya och mer kostsamma 

                                                 

4
 ”En behandling betraktas som kostnadseffektiv om den både har lägre kostnad samt bättre effektivitet än 

jämförelsealternativet.” (Anell, 2009 s. 64) 



  

 

13 

behandlingar introduceras. Detta är en stor bidragande faktor till att behandlingarna inte 

används, trots att de visat sig vara kostnadseffektiva. (Lundkvist, 2006). 

 

De flesta hälsoekonomiska utvärderingar går ut på att mäta just kostnadseffektiviteten 

för olika hälsometoder och intresset inom hälso- och sjukvården för dessa utvärderingar 

har ökat kraftigt i såväl Sverige som många andra länder under de senaste årtiondena 

(Lundkvist, 2006). Enligt Drummond (2006)  håller svensk hälsoekonomi internationellt 

väldigt hög klass
5
. Däremot har svensk hälsoekonomisk forskning haft ett begränsat 

inflytande på de bredare aspekterna av sjukvårdens finansiering, organisation och 

tillgänglighet. För fortsatt hälsoekonomisk framgång i Sverige krävs dock ekonomiskt 

och politiskt stöd (Drummond, 2006).  

 

Ett antal hälsoekonomer presenterar vissa riktlinjer och modeller att utgå från vid 

utvecklandet av hälsoekonomiska utvärderingar (Anell 2009; Drummond 2006; Folland 

et al. 2001). Däremot finns ingen tydlig modell över hur en kostnadsanalys för olika 

behandlingar bör utvecklas eller vilka faktorer som bör beaktas vid en hälsoekonomisk 

utvärdering. Av denna anledning är det teoretiskt relevant att studera detta närmare. 

 

1.5 Problemformulering 

 Vilket behandlingsalternativ har ur ett samhällsperspektiv lägst kostnader vid 

jämförelse mellan traditionell farmakologisk behandling och Össurs 

knäortosbehandling med Unloader
®
 One? 

 Vilka faktorer är väsentliga att beakta vid hälsoekonomiska utvärderingar? 

 

1.6 Syfte 

Studiens syfte är att utveckla en hälsoekonomisk utvärdering med ett 

samhällsperspektiv för Össurs knäartrosbehandling med Unloader
®
 One i jämförelse 

med traditionell farmakologisk behandling. Vidare avser studien att förklara vilka 

faktorer som är väsentliga att beakta vid utvecklandet av en hälsoekonomisk 

utvärdering.  

 

                                                 

5
 Baseras på antalet publicerade hälsoekonomiska studier 
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2 Metod 

Metodavsnittet inleds med ämnes- och företagsvalet för att sedan beskriva studiens 

forskningsansats och dess för- och nackdelar. Metodavsnittet avser att förklara hur 

studien är uppbyggd samt på vilka grunder för att kunna avgöra studiens kvalitet och 

tillämpning.  För- och nackdelar med de metodval som har gjorts diskuteras för att visa 

på medvetenheten kring konsekvenserna för dessa metodval.  

2.1 Ämnes- och företagsval 

Det som var viktigt för mig vid valet av ämne och företag, var att företaget hade ett 

konkret praktiskt problem. Av den anledningen ville jag helst bli tilldelad ett ex-jobb 

där företaget själv tagit kontakt med universitetet. Med ambitionen att sträva efter att 

kunna påverka och bidra med något konkret för samarbetsföretaget, kändes valet av att 

utveckla en hälsoekonomisk utvärdering naturligt. Össurs knäortos, Unloader
®
 One, är 

enbart en av alla produkter i företagets stora produktsortiment. Össur kommer att 

behöva genomföra fler hälsoekonomiska utvärderingar i framtiden, därför är tanken 

också att studien ska kunna användas som mall för framtida utvärderingar samt på andra 

produkter. Knärtros är ett stort problem i dagens samhälle och innebär att studien även 

har potential att bli viktig ur ett samhällsperspektiv, vilket jag upplever som väldigt 

spännande.   

 

2.2 Forskningsansats  

Varje forskningsstrategi har både sina för- och nackdelar och för att åstadkomma en bra 

studie är det viktigt att dessa skillnader beaktas. De olika alternativen används i olika 

sammanhang och syften mestadels beroende på vad för problemställning studien ska 

svara på (Yin, 2007). För att på lämpligaste sätt kunna svara på forskningsfrågorna har 

en interventionistisk forskningsstrategi använts i studien. Interventionistisk forskning 

kan betraktas som en variant av fallstudiemetoden eftersom interventionistisk forskning 

också är ett kluster
6
 av forskningsstrategier och utförs i samarbete med fallföretaget 

(Jönsson & Lukka, 2007). Yin (2007) skriver att vid användning av fallstudiemetoden 

så används normalt sex olika datakällor. Dessa är dokument, arkivmaterial, intervju, 

direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter. Likheterna mellan 

                                                 

6
 Innehåller flertalet forskningsstrategier med avsikt att uppnå forskningssyftet (Jönsson & Lukka, 2007). 
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interventionistisk forskning är således multipla datainsamlingsmetoder samt att 

forskaren arbetar i samarbete med fallföretaget.  

 

Anledningen till att forskningsansatsen dock inte kan betraktas som en renodlad 

fallstudie beror mestadels på den utmärkande karaktären hos denna typ av forskning. 

Vad som utmärker interventionistisk forskning är behovet av att passera gränsen mellan 

ett etic (outsider) och emic (insider) perspektiv och tillbaka igen. Den här 

förskjutningen mellan olika perspektiv möjliggör nya insikter, eftersom forskaren 

försöker hitta lösningar som fungerar på fältet för att sedan kunna komma tillbaka med 

bevis för att påvisa teoretisk betydelse (Jönsson & Lukka, 2007). Nedan beskrivs mer 

ingående på vilket sätt interventionistisk forskning har använts i studien för att 

avslutningsvis redogöra för vilka för- och nackdelar denna studiemetod har.  

 

2.2.1 Interventioniskt angreppssätt  

Som namnet antyder innebär interventionistisk forskning att forskaren direkt ingriper i 

praktiken, vanligtvis för att ändra en aktuell situation eller lösa ett problem. I 

interventionistisk forskning agerar forskaren inte endast som utomstående observerare 

utan tvärtom, blir aktivt involverad i olika insatser inom organisationen (Jönsson & 

Lukka, 2007). Det stämmer väl överens med studiens metodik, vilken avser att utveckla 

en hälsoekonomisk utvärdering i nära samarbete med Össur. Jag kommer inte att agera 

som utomstående observant, utan istället vara en del av företaget i min roll med att 

utveckla en hälsoekonomisk utvärdering för produkten Unloader
®
 One och 

farmakologisk behandling.  

 

Med andra ord, menar Jönsson och Lukka (2007) att forskaren blir en resurs för 

organisationen som studeras, vilket motiverar den deltagande organisationen att ge 

forskaren kritisk tillgång till deras organisation. I interventionistisk forskning är 

forskaren tillsammans med samarbetsföretaget engagerad i utvecklingen av nya idéer 

både när det gäller praktik och forskning. Den här typen av forskning har även potential 

att ge forskaren möjlighet att skapa en verklig och direkt påverkan, även utanför den 

akademiska världen, exempelvis inverkan på samhället (Jönsson & Lukka, 2007). 

Tanken bakom den hälsoekonomiska utvärderingen är att den ska betraktas som en 

förstudie och mall inför framtida utvärderingar för Össur. Studiens bidrag inför framtida 

utvärderingar är betydelsefull för att säkerställa att de håller hög kvalitet. 
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Hälsoekonomiska utvärderingar som kan påverka beslut inom hälso- och sjukvården har 

dock potential att skapa en verklig och direkt påverkan även utanför den akademiska 

världen och även ha inverkan på samhället.  

 

I stället för att söka efter ett företag som redan har lyckats implementera nya verktyg, 

koncept eller innovationer kan forskaren genom interventionistisk forskning välja en 

strategi för att skapa en miljö för att studera just detta fenomen. En särskiljande aspekt 

inom interventionistisk forskning är avsikten att nå ett önskevärt resultat i studien 

(Jönsson & Lukka, 2007). Detta överensstämmer med forskningens studiemetod där 

Össurs ännu inte lyckats etablera sin knäortos tillräckligt inom hälso- och sjukvården 

som en alternativ behandlingsmetod för patienter med knäartros. Tanken är att studien 

ska kunna förenkla det hälsoekonomiska arbetet för Össur beträffande produkten 

Unloader
®
 One.  

 

Vanligtvis så har interventionistisk forskning en tydlig inriktning för att lösa praktiska 

problem. Interventionistisk forskning är särskilt fördelaktig för att den vanligtvis per 

definition uppvisar praktisk relevans. En interventionistisk forskare syftar till att minska 

komplexiteten i den praktiska situationen genom att försöka ändra den (Jönsson & 

Lukka, 2007). Studien har en tydlig praktisk relevans och genom att studera vilka 

faktorer som är väsentliga att beakta vid uträttandet av en hälsoekonomisk utvärdering 

tillför studien även sitt teoretiska bidrag. Den här typen av studier inom 

interventionistisk forskning definieras av Kasanen et al (1993) som ”constructive 

research approach”, vilken syftar till att hitta en balans mellan praktiskt orienterad 

problemlösning samt teoretiska bidrag.  

 

2.2.2 För- och nackdelar med interventionistisk forskning 

Det som framförallt är fördelaktigt med interventionistisk forskning är att det möjliggör 

insamlandet av mer signifikant och subtil data än vad traditionell forskning erbjuder. 

Interventionistisk forskning brukar även i regel inneha praktisk relevans, vilket är 

grundläggande för åtskilliga studier.  Interventionistisk forskningen betraktas som 

hoppfull, aktiv och värdefull i jämförelse med beskrivande forskning, vilken kan 

upplevas som passiv, avskild och isolerad (Lukka & Jönsson, 2007).  
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Det finns dock även vissa risker med interventionistisk forskning. Det är exempelvis 

väldigt vanligt att forskaren arbetar som en resurs för ett företag med en specifik 

målsättning om att lösa ett praktiskt problem. Risken är således att forskaren blir för 

subjektiv i sin bedömning av forskningsresultatet. Detta kan medföra att detaljer 

förbises och att de teoretiska slutsatserna ses som praktiska (Lukka & Jönsson, 2007). 

För att undvika en subjektiv bedömning av forskningsresultatet har jag genomgående 

arbetat kritiskt med insamlandet av data, val av metoder samt beräkningsprinciper som 

nuvärdesberäkningar samt känslighetsanalyser. Resultatet värderas därefter kritiskt i 

analysavsnittet där studiens forskningsupplägg och val diskuteras.  

 

Till skillnad från andra typer av forskningsmetoder så har interventionistisk forskning 

väldiga svårigheter med studiens replikerbarhet (Lukka & Jönsson, 2007; Yin, 2007). 

Forskningsformen är oftast okontrollerad och på så sätt är det osannolik att andra 

forskare skulle kunna upprepa studien. (Lukka & Jönsson, 2007). Genom att grundligt 

beskriva hur forskningsarbetet utförts ökar det möjligheterna att replikerbarhetskravet 

uppfylls. Bland annat beskrivs vart ingående data har hämtats från, vilket kan följas i 

kostnadsanalysen i empiriavsnittet. Likaså visas alla beräkningar för att kunna följa hur 

de räknats ut. 

 

Lukka & Jönsson (2007) hävdar ändå att interventionistisk forskning kan bidra med 

både praktiska och teoretiska relevanta slutsatser. Om den interventionistiska studien är 

sanningsenligt, ordentligt och noggrant utförd tenderar forskningsprojektet att ge 

upphov till användbart material samt åstadkomma värdefulla teoribidrag. En stor 

utmaning för interventionistiska forskare är att bedriva en objektiv studie, där egna 

värderingar och intressen inte får påverka slutresultatet. Därför blir objektivitet 

grundläggande för att studien ska hålla hög kvalitet. Ambitionen med den här studien är 

att ständigt försöka sträva efter en så objektiv bild av verkligheten som möjligt. Idén till 

studien uppkom på uppdrag av Össur, vilket kan påverka upplägg och urval av data. 

Studien ska som tidigare nämnt dock betraktas som en utredande studie i hopp om att 

Össur ska kunna uträtta hälsoekonomiska utvärderingar av hög kvalitet (hög 

evidensgrad) i framtiden. Däremot kommer objektivitetskravet vara väldigt 

betydelsefullt vid framtida utvärderingar för Össur.  
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2.3 Val av litteratur 

En litteraturstudie är lämplig för att kunna svara på forskningsfrågan om vilka faktorer 

som är väsentliga att beakta vid uträttandet av en hälsoekonomisk utvärdering. Vid val 

av litteratur har litterära källor vilka avser att introducera olika riktlinjer för uträttande 

av hälsoekonomiska utvärderingar valts. Hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin är 

dock fortfarande relativt nyetablerad, vilket medför viss begränsning vid val av 

litteratur. Saunders et al. (2009) hävdar att forskningens kvalitet baseras på i vilken 

utsträckning litteraturen granskats kritiskt. Därför har den litteratur som valts i studien 

valts på grund av att den är rekommenderad av både svenska och amerikanska 

hälsoekonomer, där även aktuella och uppdaterade källor har prioriterats. Litteratur och 

källor har också uppkommit som ett resultat av rekommendationer av de 

kontaktpersoner som jag varit kontakt med, vilka presenteras i nästkommande avsnitt.  

 

2.4 Datainsamling 

Avgörande vid valet av specifika datainsamlingsmetoder utgår från studiens 

problemformulering, undersökningsdesign, projektplan samt vilka analys- och 

tolkningstekniker som ska tillämpas på insamlad data. Kritiskt för datainsamlingen har 

varit vilken data som redan fanns tillgänglig, detta på grund av att studien inte avser att 

vara en klinisk studie
7
. (Andersen, 2012). Studiens empiriska data bygger därför 

framförallt på dokumentstudier, där insamlat material kommer från hälso- och 

sjukvården i form av läkemedelskostnader, behandlingskostnader och praxis. En 

ingående kostnadsanalys för Össurs ortosbehandling i jämförelse med farmakologisk 

behandling är utförd för jämförelsen.   

 

Tillämpningen av flera insamlingsmetoder har framförallt använts för att skapa en 

holistisk beskrivning som möjligt. Multipla insamlingsmetoder stöds av Yin (2007) som 

menar att det inte finns någon viss datakälla som är bättre än någon annan utan att de 

istället kompletterar varandra.  Nedan presenteras de olika datainsamlingskällorna. 

 

  

                                                 

7
 Undersöka effekterna av läkemedel eller ett behandlingsalternativ. 
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2.4.1 Intervju- och kontaktpersoner 

Kontaktlista Befattning Typ av kontakt Datum 

Anders Anell Adj. Professor (Lunds unv.) E-post 2013-01-24 

Anna Månsdotter Utredare, docent (Socialstyrelsen) E-post, Telefon 2013-01-25 

Birgitta Grahn Docent (ltk) E-post, Telefon 2013-02-28 

Cecilia Dahlgren Projektsamordnare (Karolinska Institutet) E-post 2013-01-24 

Lars Bernfort Projektledare: Hälsoekonomi (IMH) E-post 2013-04-03 

Sandra Nyqvist Övergripande verksamhetsplanering (ltk) E-post, Telefon 2013-03-04 

 

 

Många författare är överens om vikten av att intervjua olika intervjupersoner för att få 

ett utökat perspektiv på det fenomen som skall studeras (Creswell, 2009; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Starrin & Svensson, 1994; Yin, 2007) Valet av intervju- och 

kontaktpersoner baseras på en strävan efter att erhålla största möjliga 

informationsvärde, vilket skapar en grund för ökad kunskap och djupare förståelse. 

Detta förhindrar att undersökningsgruppen blir allt för homogen där nyanser och 

variation som kan vara av intresse utelämnas. Urvalet behöver inte grunda sig utifrån 

principer om att få ett representativ underlag. Istället grundar sig studien på strategiska 

överväganden, där intervjupersoner väljs på grund av att de tillför studien mest (Starrin 

& Svensson, 1994).  

 

Diverse experter inom området har kontaktats under studiens gång av olika anledningar.  

Jag har exempelvis erhållit lästips av samtliga kontaktpersoner för att säkerställa att de 

källor som används är av hög kvalitet. Kontaktpersonerna har även bidragit med 

praktisk relevant information att ta hänsyn till för att kunna lyckas med studien. Jag fick 

bland annat information om vad man bör ta hänsyn till vid utvecklandet av en 

hälsoekonomisk utvärdering, information om val av analysmetod samt tips på databaser 

att hämta valid data från till kostnadsanalysen. De olika kontakterna har olika 

befattningar och expertis (se tabell 1), vilket har möjliggjort att jag fått relevant 

information av personer utifrån olika perspektiv.  

 

Vad gäller telefonintervjuerna har de varit semistrukturerade. Enligt Patel & Davidsson 

(2011) är semistrukturerade intervjuer utformade på ett sätt där forskaren diskuterar 

specifika huvudområden och där respondenten sedan får tala fritt kring. Det 

förekommer även följdfrågor och till skillnad från strukturerade intervjuer så används 

Tabell 1. Intervju och kontaktpersoner 

Tabell 1. Intervju- och 

kontaktpersoner 
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sällan förbestämda precisa frågor. De specifika huvudområden som diskuterades var 

framförallt: hälsoekonomiskt arbete inom hälso- och sjukvården, vilka faktorer som bör 

beaktas vid hälsoekonomiska utvärderingar, prioriteringsarbete inom hälso- och 

sjukvården, praxis för artrosbehandling samt ortosbehandling.  

 

Det finns för- och nackdelar med varje forskningsstrategi (Yin, 2007). Detta gäller även 

telefon- och mejlkontakt. Det som är fördelaktigt med telefonintervjuer är bland annat 

att de möjliggör följdfrågor och skapar en dialog (Christensen et al, 2010). Jacobsen 

(2002) beskriver också att telefonintervju och mejlkontakt lämpar sig vid tillfällen då 

intervjuprocessen av geografiska skäl blir för kostsam eller omöjlig. Telefonintervjuer 

och mejlkontakt är inte heller lika tidskrävande som personlig kontakt. Jacobsen (2002) 

menar dessutom att intervjuareffekten minimeras vid en telefonintervju, det vill säga att 

respondenten inte påverkas av fysisk närvaro som exempelvis kroppspråk, gäspningar 

och andra tänkbara fysiska faktorer som kan påverka respondents svar.  

 

Däremot finns det på motsvarande sätt även nackdelar med telefon och mejlkontakt. 

Framförallt finns det en tendens att känslig information inte diskuteras i samma 

utsträckning via telefon och mejl som vid personliga möten (Jacobsen, 2002).  

Dessutom är det inte lika lätt att ställa följdfrågor vid mejlkontakt, vilket enligt 

Malhotra (2010) ställer större krav på utformandet av frågor samt forskarens tekniska 

färdigheter.  

 

Det finns två orsaker till varför telefonintervjuer och mejlkontakt användes. Framförallt 

beror det på bristen på resurser för förflyttning mellan de olika platserna som 

intervjupersonerna befinner sig på samt den begränsade tiden för studien. För att 

motverka de nackdelar som kan uppstå vid telefonintervjuer så har jag varit noga med 

att förklara min ambition med studien samt på vilket sätt telefonintervjun kan komma 

att bli användbar för studien. De mejl som skickats ut till kontaktpersonerna har 

utformats på enklast möjliga sätt för att undvika misstolkningar och för att erhålla 

högsta möjliga informationsvärde. 

 

2.4.2 Inledande intervjuer med företaget 

Intervjuer har utförts med Gudjon G. Karason (Managing Director), Markus Sundberg 

(Sales Manager Orthotics) och Johanna Lindström (Ortos Nord). Det var personliga 
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semistrukturerade intervjuer där framförallt relevant information samlades in i form av 

kostnadsuppgifter för en ortosbehandling med produkten Unloader
®
 One. En annan 

primär betydelse dessa intervjuer hade var att jag dessutom fick information om hur ett 

förväntat behandlingsförlopp med ortosbehandling i jämförelse med farmakologisk 

behandling ser ut. 

 

Förutom detta så var avsikten med dessa intervjuer till för att konkretisera det problem 

som Össur upplever vid etablerandet av Unloader
®
 One inom hälso- och sjukvården. En 

stor utmaning för Össur är att de är ute på en marknad där olika parter (politiker, 

landsting, läkare, patienter m.fl.) ser saker utifrån olika perspektiv. Det blir således svårt 

att veta vem de bör vända sig mot för att kunna påverka förändring av praxis inom 

hälso- och sjukvården (Lindström, 2013-02-26).  

 

Det var även viktigt för mig att förstå vilka förväntningar företaget har på studien. Den 

gemensamma slutsatsen beträffande vilka förväntningar de hade på studien är att den 

ska kunna assistera inför framtida utvärderingsarbete. Att den lämpligen kan svara på 

frågor som: Vad är nästa steg för Össur? Vad behöver göras för att komma ännu längre? 

Vilka värden ska man använda? Vad är det som gäller? Det vill säga, att helt enkelt 

försöka sia om framtiden (Lindström & Sundberg, 2013-02-26).  

 

Tidigare har hälsoekonomiska utvärderingar främst berört läkemedelsbranschen, men 

Karason (2013-02-26) berättar att det på senaste tiden även nått ortosbranschen. 

Beslutfattare inom hälso- och sjukvård vill ha evidensbaserat material för att säkerställa 

att de nya behandlingsmetoderna är värda att investera i. Kostnadseffektivitetsbegreppet 

diskuteras allt mer och beslutfattare börjar bli mer involverade i hälsoekonomi. Det är 

vanligt att beslutfattare även inte nöjer sig med en eller två studier som påvisar högre 

kostnadseffektivitet, utan att det dels bör finnas ett antal samt att det ska göras studier 

som kan bekräfta resultatet (Sundberg, 2013-02-26). För tillfället är Össur i en position 

där hälsoekonomisk evidens saknas (Lindström & Sundberg, 2013-02-26). 

 

2.4.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudierna som har utförts i den här studien har legat till grund för framtagning 

av de olika kostnadsposterna i kostnadskalkylen. Yin (2007) beskriver ett antal för- och 

nackdelar med dokument som datakälla. Fördelarna med dokumentstudier är att de är 



  

 

22 

stabila, det vill säga, de kan granskas flera gånger. Dokument betraktas också som 

diskreta, vilket innebär att de inte är skapade som en följd av studien. Slutligen är de 

precisa (rymmer exakta namn, referenser och tidsangivelser) samt täcker mycket, det 

vill säga olika händelser miljöer och tidsperioder (Yin, 2007).  

 

De nackdelar som Yin (2007) beskriver är bland annat att dokument kan vara svåra att 

hitta. Det kan innebära att skeva urval görs, exempelvis om insamlingen är ofullständig. 

Det kan även vara svårt att få tillträde till de dokument som behövs, vilket kan utesluta 

viktig datainsamling. 

 

För att motverka dessa nackdelar har jag med hjälp av kontaktpersonerna fått 

rekommenderade referenser som bör användas. Detta har minimerat svårighetsgraden 

att hitta relevanta dokument att använda i studien. Urval har däremot gjorts vid valet av 

dokument. För att motverka att de får allt för stor inverkan på studiens resultat, så utförs 

känslighetsanalyser för att kunna se vilken påverkan en justering i de ingående 

parametrarna har på helheten. Begränsat tillträde till viktiga dokument har vad jag vet 

inte förekommit under studiens gång och har därför sannolikt inte påverkat 

slutresultatet.  

 

Data från bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB), Socialstyrelsen, Farmaceutiska 

Specialiteter i Sverige (FASS) med flera, har använts för att spegla kostnadssituationen 

för de två behandlingsalternativen som studerats.  

 

2.4.4 Presentation och kommentarer från landsting 

Av etiska skäl kommer inte de landsting som kontaktats benämnas vid namn. Däremot 

vill jag återge varför jag kontaktat dessa landsting samt vilka kommentarer jag erhållit. I 

inledningsfasen av forskningsprocessen kontaktade jag två medelstora landsting för att 

erhålla information om hur de arbetar med hälsoekonomi inom hälso- och sjukvården. 

Ambitionen var att försöka använda samma metodik och arbetssätt som landstingen 

själva använder vid hälsoekonomiska utvärderingar och analyser. Enligt de källor jag 

varit i kontakt med arbetar fortfarande dessa två landsting med att introducera 

hälsoekonomiska metoder i daglig verksamhet. För tillfället hade inga hälsoekonomiska 

utvärderingar utförts, men arbetet pågår och man kan förvänta sig att hälsoekonomi 

kommer att bli väldigt viktigt inom snar framtid. De har bland annat påbörjat 
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samarbeten med olika universitet för att främja bedrivandet av hälsoekonomisk 

forskning. 

 

2.5 Utvecklande av modell 

Vid utvecklandet av studiens utvärderingsmodell har Holme & Solvangs (1997) tre 

viktiga krav på utformandet av en modell använts som grund och modellens baseras på 

Drummond et al (1996) checklista (bilaga 1). Holme & Solvangs (1997) tre viktiga krav 

är följande: 

 

1.) Modellen ska vara enkel. Detta innebär att modellen inte ska vara för komplicerad 

och istället klargöra det väsentliga (Holme & Solvang, 1997). För att uppfylla detta krav 

har jag försökt göra modellen så okomplicerad och förklarande som möjligt. Dels 

genom förklarande text och dels genom att visa i vilken ordning som de olika 

delmomenten har angripits.  

 

2.) Modellen ska vara fruktbar. Detta innebär att modellen ska väcka frågor och 

problem som kan ge en vidgad förståelse kring den företeelse som studeras. Modellen 

ska också fånga upp de strukturella ramvillkoren. I detta krav är det således viktigt att 

modellen förklaras ur ett helhetsperspektiv där alla delelement kombineras (Holme & 

Solvang, 1997). Jag har utgått från de riktlinjer som finns tillgängliga för att utveckla en 

hälsoekonomisk utvärdering (Se Anell, 2004; Bernfort, 2009; Burström et al., 2003, 

Drummond et al., 1996; Hjelmgren et al., 2001; LFNAR, 2003; SBU, 2013). Med dessa 

riktlinjer som utgångspunkt har de olika de olika delmomenten kombinerats för att få en 

modell som täcker hela studiens forskningsdesign.  

 

3.) Modellen ska vara oförutsägbar. Detta innebär att modellen ska innehålla spännande 

och överraskande element. Den ska inte enbart återge tidigare resultat, utan ständigt 

sträva efter att väcka frågor och problem där modellen ska befrämja ett kreativt 

tänkande (Holme & Solvang, 1997).  I modellen illustreras inga resultat eller 

forskningsval, detta för att försöka behålla de spännande och överraskande resultat som 

studien resulterat i.  
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2.6 Etiska överväganden 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det viktigt att reflektera över etiska överväganden 

redan från undersökningens början fram till slutrapportering. Det är forskarens 

skyldighet att skydda känslig information som kan komma att bli tillgänglig från 

involverade i studien. Forskaren skall således hantera frågor som identitetsskydd och 

integritet för de involverade. För att kunna säkerställa att de involverades identitet och 

integritet skyddas, kommer alltid en dialog föras med de involverade för att inte skapa 

missförstånd. Om känslig information skall användas kommer personen bli tillfrågad 

först innan det används i studien. Med känslig information syftar menas information 

som kan inskränka på respondentens personliga integritet eller företagets rykte. Vid 

hanteringen av intervjuer från anställda på Össur, kommer känslig information enbart 

användas då de bedöms tillföra relevant information för studiefrågorna. Exempel på 

information som är nödvändigt att använda är kostnadsuppgifter för Unloader
®
 One 

samt information kring ortosbehandling. 

 

Vid alla etiska överväganden så har jag använt mig av Kvale & Brinkmanns (2009) tre 

etiska riktlinjer vilka är: informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren är tvungen att informera deltagarna om att de har 

rätt att besluta över sitt deltagande. Vid de tillfällen där känslig information har använts 

har jag informerat samtycke för respektive kontaktperson. 

 

Konfidentialitetkravet innebär att all information om deltagaren är tvunget att hanteras 

noggrant för att skydda att information inte sprids till obehöriga. Integritetsfrågor har 

likaså noggrant hanterats så att ingen känslig information ska nå obehöriga. Som 

utgångspunkt har Personuppgiftslagen (1998:204) tagits i beaktning vid alla personliga 

kontakter.  

 

Nyttjandekravet betyder att all insamlad information om enskilda personer endast får 

användas i forskningssyfte. All insamlad information har enbart används i 

forskningssyfte och hanteras med sekretess i åtanke. Känslig information som inte är 

nödvändig för studiens forskningsfrågor har uteslutits på grund av att de inte anses 

tillföra studien med ytterligare relevans, men kan inskränka på företagets rykte samt 

respondenternas integritet.   
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2.7 Källkritik 
 

Kvale & Brinkmann (2009)  beskriver att studiens kvalitet kan beskrivas utifrån tre 

begrepp: reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Det första begreppet, reliabilitet, 

innebär att resultatet ska kunna bli detsamma om man väljer att göra om studien. Detta 

kommer att stärkas genom att hela tiden följa de rekommendationer och riktlinjer som 

finns tillgängliga. Reliabilitet är en av de svagheter som interventionistisk forskning har 

är att det vanligtvis är svårt att göra om studien och få samma resultat. Men eftersom 

resultatet inte avser att användas för externa parter (som beslutsunderlag) utan mer 

internt inom organisationen så blir reliabilitetsfrågan inte lika kritisk. Det praktiska 

genomförandet kommer däremot att beskrivas så grundligt som möjligt för att få läsaren 

att förstå på vilka grunder (antaganden, data, etc.) resultatet har uppkommit.  

 

Studiens mätkvalitet, eller validitet innebär att studien faktiskt mäter det man avser att 

mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). Validitetsfrågan är väldigt central för att en 

hälsoekonomisk utvärdering ska kunna användas som underlag inom hälso- och 

sjukvården. För framtida utvärderingar kommer därför validitetsfrågan vara vital. Den 

här studiens validitet påverkas dock av tillgången på valid data. För att fylla upp 

tomrummen där data saknas har antaganden och kalkylberäkningar utförts.  

 

Det kan även vara viktigt att kunna generalisera de resultat man har kommit fram till 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  Yin (2007) skriver om skillnaden mellan analytisk 

generalisering och statistisk generalisering. Statistisk generalisering avser att beskriva 

frekvenser där vanligtvis enkätmetoder appliceras, medan målet med analytisk 

generalisering handlar om att utveckla och generalisera teorier, det vill säga teoretisk 

generalisering. Eftersom studien inte avser att studera populationer är det inte möjligt att 

göra en statistisk generalisering, däremot avser den att göra teoretiska generaliseringar 

(Yin, 2007). Detta innebär att forskaren gör en bedömning om i vilken utsträckning 

resultaten från undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 

annan liknande situation (Kvale, 1997). Vad gäller den analytiska generaliseringen för 

den här studien, är det studiens andra syfte, det vill säga, förklara vilka faktorer som är 

väsentliga att beakta vid hälsoekonomiska utvärderingar som kan analytiskt 

generaliseras.  
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3 Referensram 
Referensramen beskriver inledningsvis hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin för att 

därefter förklara vad hälsoekonomiska utvärderingar är och varför de är viktiga inom 

hälso- och sjukvården. Efter detta presenteras de olika utvärderingsmetoderna samt när 

de bör användas för att avslutningsvis redogöra för eventuella fallgropar som kan 

uppstå vid hälsoekonomiska utvärderingar. Till sist presenteras studiens 

utvärderingsmodell. 

3.1 Hälsoekonomi 

Många kanske ställer sig frågande till vad ekonomi har att göra med hälsa och sjukvård. 

Svaret på den frågan är att resurser är begränsade och att val måste göras vid 

fördelningen av resurser inom hälso- och sjukvården (Guinness & Wiseman, 2011). 

Hälsoekonomi handlar således om att göra val och att använda resurser på ett sätt som 

förbättrar hälsotillstånd och utförande av tjänster inom hälso- och sjukvården (Anell, 

2009; Drummond, 2005; Guinness & Wiseman, 2011). Dessa val mellan olika 

resursinsatser har precis som i samhället i stort alltid varit nödvändiga inom hälso- och 

sjukvården. Begränsade resurser i samband med ökad efterfrågan på vård har medfört 

att val och prioriteringar i allt större utsträckning blivit tydliga (Bernfort, 2009) 

Resurserna är inte tillräckliga för att tillgodose alla behov och önskemål, vilket 

resulterar i att det måste övervägas hur resurserna ska användas (Drummond, 2005).  

 

För att uppnå en så effektiv resursfördelning som möjligt har hälsoekonomi som 

vetenskaplig disciplin utvecklats och ökat i betydelse under de senaste trettio åren 

(Bernfort, 2009; Guinness & Wiseman, 2011). Begrepp som kostnadseffektivitet har 

blivit allt mer accepterat och lyfts fram som en betydelsefull etisk princip vid 

prioriteringar (Bernfort, 2009). Det finns olika skäl till varför efterfrågan på hälso- och 

sjukvård fortsätter att överstiga utbudet, exempel på det är: en åldrande befolkning där 

äldre kräver mer vård än yngre och att nya medicinska metoder har höjt standarden för 

vad som är behandlingsbart, vilket har lett till ökade förväntningar från allmänheten 

(Anell, 2009; Drummond, 2005; Folland et al., 2001; Guinness & Wiseman, 2011).  

 

Den här studien utgår från Ferraz-Nunes et al. (2007, s. 80) definition av hälsoekonomi:  

”tillämpningen av disciplinen ekonomi på studieområdet hälsa, där hänsyn tas till 

metoder inom övriga discipliner som är relevanta för allokering av resurser inom 
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hälso- och sjukvårdssektorn samt mellan hälso- och sjukvårdsektorn och andra 

samhällssektorer.”   

 

För att förtydliga vilka hälsoekonomins olika studieområden är, illustreras detta med en 

figur på nästa sida.  

 

 

 

De olika studieområden som hälsoekonomin involverar åskådliggörs i figuren ovan. Av 

figuren framgår att hälsoekonomi är ett omfattande vetenskaplig disciplin och att de 

olika delområdena förhåller sig till varandra på flera olika sätt. Centralt inom 

hälsoekonomin är (A) hur hälsa definieras och värderas. I (B) hälsans 

bestämningsfaktorer studeras bland annat hur exempelvis utbildning, inkomst, socialt 

kapital påverkar hälsan. (C) är ett exempel på hälsans bestämningsfaktorer och handlar 

om hur efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster förväntas förbättra hälsan. (D) 

behandlar hur produktion av hälsotjänster bidrar till ökad hälsa. (E) är ett delområde 

inom hälsoekonomi där analyser av hur olika finansieringssystem (skatter, försäkringar 

eller avgifter) påverkar hälsosektorn. (F) handlar specifikt om att ge vägledning till hur 

samhället bör använda begränsade resurser. (G) syftar till att förklara hur olika delar 

inom hälsosektorn organiseras. Slutligen handlar (H) om att till exempel försöka att via 

världsomfattande jämförelser bedöma hur olika finansieringsformer och storleken av 

resurser till hälsosektorn påverkar graden av folkhälsa. (Burström et al., 2001).  

 

Störst fokus i den här studien kommer ligga vid hälsoekonomiska utvärderingar (F), 

vilket däremot inte per automatik innebär exkludering av hälsoekonomins andra 

Figur 1. Hälsoekonomins studieområden. (Culyer & Newhouse, 2000; Lindgren, 1996) 
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studieområden, vilket illustreras av figuren. I takt med att samhällets resurser är 

begränsade kan hälsoekonomiska utvärderingar hjälpa beslutfattare att välja den mest 

effektiva resursallokeringen inom hälso- och sjukvården.  (Burström et al., 2001; 

Jönsson & Lundqvist, 2002).  

 
3.2 Hälsoekonomisk utvärdering 
 

3.2.1 Hälsoekonomiska utvärderingars ökade betydelse 
 

På grund av de ökade kostnaderna inom hälso- och sjukvården genom bland annat 

introduktionen av nya läkemedel samt nya medicinska teknologier och produkter har 

intresset för hälsoekonomiska utvärderingar ökat (Anell & Gerdtham, 2010; Carlsson et 

al., 2006; Drummond, 2005; Jansson & Anell, 2006; Lundqvist, 2006) Den här 

utvecklingen gör att hälsoekonomiska underlag får en allt viktigare roll vid 

prioriteringar i hälso- och sjukvården (Carlsson et al., 2006; Drummond, 2005). Fler 

och fler länder börjar utföra noggrannare hälsoekonomiska utvärderingar och 

överväganden innan läkemedel eller andra medicinska produkter inkluderas i 

subventioneringssystem (Erntoft et al., 2010; Schubert, 2002). Även i Sverige har 

hälsoekonomiska beslutsunderlag fått en allt mer betydande roll bland nationella 

myndigheter som exempelvis Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), 

Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (Erntoft et al., 

2010).  

 

3.2.2 Vad är en hälsoekonomisk utvärdering? 
 

”Hälsoekonomiska utvärderingar definieras som en tvärvetenskaplig analys av hälso- 

och sjukvårdsmetoder. Utöver att studera de medicinska, sociala och etiska aspekterna 

av en hälsometod är de ekonomiska aspekterna minst lika viktiga för den 

hälsoekonomiska analysen” (SBU, 2013 s. 137). Anledningen till att ekonomi har fått 

en så pass viktig roll beror på hälso- och sjukvårdens begränsade resurser. Detta i 

samband med att efterfrågan överstiger utbudet för hälso- och sjukvård leder till att 

prioriteringar måste göras (Anell, 2009; Bernfort, 2009). Det är vid dessa prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården som de hälsoekonomiska utvärderingarna fungerar som 

beslutsunderlag för att välja den effektivaste behandlingsmetoden (Anell & Gerdtham, 

2010, Drummond, 2005; Folland et al., 2001)  
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Det finns några centrala utgångspunkter som är grundläggande vid all form av 

hälsoekonomisk utvärdering, vilka enligt Anell (2009) är: 

 Resurserna är begränsade 

 Jämförelse mellan minst två alternativ 

 Samhällsekonomiskt perspektiv  

 Vinster i form av hälsoeffekter för patienterna ska maximeras. 

 

3.2.2.1 Jämförelse mellan minst två alternativ 

 

Att resurserna är begränsade har framgått i tidigare avsnitt. En grundläggande uppgift 

som alla typer av hälsoekonomiska utvärderingar har är att identifiera, mäta, värdera 

och jämföra kostnader och effekter av alternativen som övervägs (Drummond, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerar att en hälsoekonomisk utvärdering normalt formuleras i termer av ett 

val mellan konkurrerande alternativ. Det innebär att en behandlingsmetod inte kan 

utvärderas om den inte sätts i relation till en annan (Drummond, 2005). Det finns alltid 

ett alternativt sätt att använda resurserna på, vilket utgör resursernas alternativkostnad. 

Utan alternativ finns det bara ett alternativ att satsa på (Anell, 2009).  

 

3.2.2.2 Samhällsekonomiskt perspektiv 

 

Hälsoekonomiska utvärderingar har sin teoretiska grund i välfärdsteori, vilket innebär 

att analyser utförs med ett samhällsekonomiskt perspektiv (Bernfort, 2009; SBU, 2013).  

Det samhällsekonomiska perspektivet utgår alltid från att maximera välfärden och alla 

 

 

   Beslut 

      Alternativ  

            A 

Jämf. Alternativ 

            B 

Konsekvens A 

Konsekvens B 

Kostnad A 

Kostnad B 

Figur 2. Alternativ metod (Drummond et al., 2005 s. 10) 
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relevanta kostnader (och effekter) ska vägas in i analysen, såväl direkta som indirekta 

kostnader (Anell, 2009; Bernfort, 2009 s.1; Ferraz-Nunes et al., 2007). Tabellen nedan 

visar uppdelningen av direkta och indirekta kostnader. 

 

 

 

 

3.2.2.3 Vinster i form av hälsoeffekter för patienterna ska maximeras 

 

En annan viktig utgångspunkt vid hälsoekonomiska utvärderingar är att vinster i form 

av hälsoeffekter för patienterna ska maximeras (Anell, 2009; Drummond, 2005). Det 

kan upplevas som självklart, men det finns konkurrerande synsätt.  Alternativt kan 

tänkas att enskilda politiker hellre lyssnar till befolkningens krav och förväntningar än 

att se till hälsoeffekterna. Det kan leda till investeringar i en generellt förbättrad 

tillgänglighet för stora patientgrupper med små behov, på bekostnad av vård för små 

patientgrupper med stora behov. Ett annat tänkbart scenario är att verksamhetschefer 

hellre ser att den egna verksamheten expanderar eller åtminstone behåller sina resurser, 

snarare än att fördela resurser till verksamheter som genererar mer positiva 

hälsoeffekter (Anell, 2009). Anell & Gerdtham (2011) hävdar att det ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är frånvaron av effektiv behandling av sjukdom som 

kostar hälso- och sjukvården allra mest. 

 

3.2.3 Varför är hälsoekonomiska utvärderingar viktiga? 
 

För att uttrycka det enkelt så är det för att resurser är begränsade och att prioriteringar 

behöver göras inom hälso- och sjukvården (Drummond, 2005). Men för att svara på den 

frågan mer ingående presenterar Drummond (2005) tre anledningar: 

Direkta hälso- och 
sjukvårdskostnader 

• Personalbemanning 

• Läkemedel 

• Avskrivningar 

• Underhåll av utrustning 

• Patienttid/anhörigtid 

• Patienttransportkostnad 

• Övriga 

Indirekta kostnader pga. 
sjuklighet 

• Produktionsförluster 

• Sjukskrivningskostnader 

Tabell 2. Direkta och indirekta hälso- och sjukvårdskostnader (SBU, 2013 s. 11) 
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1. Utan en grundlig analys är det svårt att tydligt identifiera de relevanta 

alternativen.  

Vid introducering av nya hälsoprogram eller behandlingar är det vanligt att liten 

ansträngning läggs vid att granska existerande alternativ för att jämföra med de nya. 

Utvärderingarna blir således ett verktyg för att granska existerande praxis och dess 

kostnadseffektivitet.  

2. Den synvinkel som tillämpades i den hälsoekonomiska analysen är viktig. 

En ny hälsoprodukt eller behandling som ser ointressant ut ur en synvinkel kan se 

betydligt bättre ut när andra synvinklar beaktas. Tänkbara synvinklar att beakta är bland 

annat patienters, verksamhetens, myndigheters eller samhället i stort. Ett 

samhällsperspektiv är alltid att föredra om det råder tveksamheter kring vilket synsätt 

som bör tillämpas för att det är det bredaste synsättet och är alltid relevant.   

3. Utan ansatser att mäta, kan ovisshetens storlek bli kritisk.  

Den verkliga kostnaden för ett existerande behandlingsprogram är inte enbart antalet 

kronor som finns på programmets budget, utan även de fördelar som uteblir för att 

resurserna inte används på ett mer kostnadseffektivt alternativ. (Drummond, 2005) 

 

3.2.4 Riktlinjer för hälsoekonomiska utvärderingar 

Det finns ett antal författare som föreslår diverse riktlinjer för hälsoekonomiska 

utvärderingar (Anell, 2004; Bernfort, 2009; Burström et al., 2003, Drummond et al., 

1996; Hjelmgren et al., 2001 m.fl.).  Det är vanligt att sådana riktlinjer är utgivna av 

myndigheter som bedömer vilka läkemedel som ska subventioneras (Anell, 2009). 

Bland annat har Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2011), Statens beredning för 

utvärdering av medicinsk metodik (SBU, 2013) samt Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (LFNAR, 2003) tillhandahållit riktlinjer för hälsoekonomiska 

utvärderingar. De mest spridda riktlinjerna är dock förmodligen Drummond et al. 

(1996) som i artikeln ”Guidelines for authors and peer reviewers of economic 

submissions to the BMJ” presenterar en checklista med 35 punkter uppdelat i 

studiedesign, datainsamling och analys och tolkning av resultat
8
 (Anell, 2009). Trots 

diverse publicerade riktlinjer och rekommendationer av olika slag är det viktigt att de 

inte behandlas som ett substitut för goda kunskaper om hälsoekonomiska 

utvärderingsmetoder och insikter om hur resultaten kan tolkas och användas (Anell, 

                                                 

8
 Se bilaga 1 
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2009). Istället bör dessa riktlinjer och rekommendationer användas för ökad 

studiekvalitet (Anell, 2009; Jönsson & Lundkvist, 2002) 

 

Det finns emellertid gemensamma utgångspunkter för alla typer av hälsoekonomiska 

utvärderingar. För alla hälsoekonomiska utvärderingar är den grundläggande teoretiska 

utgångspunkten att val bör göras med utgångspunkt i både kostnader och konsekvenser 

(Burström et al., 2003; Drummond, 2005). En privatperson förväntas exempelvis inte 

köpa en produkt eller tjänst enbart på grund av priset (konsumenter vill veta vad de 

köper) och inte heller bara beroende på produktens kvalitet (konsumenter vill veta vad 

det kostar). Detta synsätt appliceras också vid hälsoekonomiska utvärderingar och bör 

gälla även vid beslut inom hälsosektorn. (Burström et al., 2003). Med dessa 

utgångspunkter skiljer läroböcker vanligtvis mellan fyra olika typer av hälsoekonomiska 

utvärderingar. De fyra olika utvärderingarna är kostnadsanalys
9
, kostnadseffekt analys, 

kostnadnytto analys samt kostnadsintäktsanalys (Anell, 2009; Drummond, 2006; 

Folland et al., 2001).  

 

Typ av studie Effektmått 

Kostnadsanalys  Inga, antas identiska 

Kostnadseffekt analys (Cost- effectiveness 

analysis) 

Vunna levnadsår eller sjukdomsspecifika 

mått 

Kostnadnytto analys (Cost-utility analysis) QALY, kvalitetsjusterade levnadsår 

Kostnadsintäkts analys (Cost-benefit analysis) Betalningsvilja för effekter 

 

 

Identifieringen av olika typer av kostnader är i de flesta hälsoekonomiska utvärderingar 

snarlika, däremot kan konsekvenserna av dessa alternativ skilja sig åt avsevärt. Vilken 

form av analys som ska användas beror inte enbart på hur problemet angrips, men även 

på de institutionella ramarna, de praktiska mätningsutmaningarna samt vilket perspektiv 

analytikern tar på sig vid uträttandet av den hälsoekonomiska utvärderingen 

(Drummond, 2005).   

                                                 

9
 Kallas även kostnadsminimerings analys 

Tabell 3. Olika utvärderingsmodeller (Anell, 2009) 
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3.3 Olika utvärderingsmodeller 

De fyra utvärderingsmodellerna som beskrivs nedan uppfyller kriterierna för 

hälsoekonomisk utvärdering och är de allmänt rekommenderade bland hälsoekonomer 

(Anell, 2009; Burström et al., 2003, Drummond, 2005, Folland et al., 2001). 

 
3.3.1 Kostnadsanalys  

Beträffande identifiering av olika typer av kostnader så är de snarlika i de flesta 

hälsoekonomiska utvärderingar. Av den anledningen kommer delar av vad som beskrivs 

i det här avsnittet även vara relevant för de andra analysmodellerna (Drummond et al., 

2005). En kostnadsanalys är således en viktig del i alla hälsoekonomiska utvärderingar 

och kan ses som den första delen i en hälsoekonomisk analys, oavsett vilken av de andra 

metoderna som används (FHI, 2011). Även om många av de problem som rör 

kostnadsberäkning är situationsspecifika och att analytikerns valmöjligheter ofta 

begränsas av tillgången på data, är det möjligt att ge några allmänna råd (Drummond et 

al., 2005).   

 

3.3.1.1 Vilka kostnader ska inkluderas? 

Det enskilda urvalet av kostnader som ingår i en given studie bestäms sannolikt som ett 

resultat av att betrakta följande fyra punkter (Drummond et al., 2005).  

1.  Vilket synsätt/perspektiv kommer att användas i utvärderingen? 

Det är viktigt att ange vilket synsätt/perspektiv som tillämpats, eftersom ett föremål kan 

vara en kostnad från en synvinkel, men inte en kostnad från en annan. Exempelvis är 

patienters resekostnader kostnader för patienterna, men inte kostnader ur ett 

samhällsperspektiv eller ur hälso- och sjukvårdens perspektiv (Drummond et al., 2005).  

2. Är jämförelsen begränsad till enbart de studerade objekten? 

Om jämförelsen enbart är begränsad till de studerade objekten måste hänsyn tas till 

kostnader som är gemensamma för båda objekten. De kostnader som är gemensamma 

kan elimineras för att spara utvärderaren tid (Drummond et al., 2005). Detta kan 

jämföras med sam- och särkostnader. Särkostnader är kostnader som uppstår beroende 

på vilket handlingsalternativ som väljs och samkostnader är kostnader som uppstår 

oberoende av vilket handlingsalternativ som väljs (Andersson, 2001). 

3. Är det möjligt att bekräfta ett resultat genom beaktande av ett mindre 

urval av kostnader. Det vill säga, vilka kostnader är onödiga att ha med i analysen? 
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Det är inte nödvändigt att komplicera analysen, därför bör kostnader som är svåra att 

uppskatta och inte har betydande roll för resultatet exkluderas (Drummond et al., 2005).  

4. Vilken relativ storlek har de kostnader som studeras? 

Likaså spelar storleken på kostnaderna roll om de behöver tas med i analysen eller inte. 

Det är inte värt att investera väsentlig tid och ansträngning på kostnader som är små 

eftersom det är osannolikt att de ska göra någon skillnad på studieresultat. Däremot bör 

dock visst berättigande ges för eliminering av sådana kostnader. (Drummond et al., 

2005) Detta kan jämföras med väsentlighetsprincipen, vilken enligt Alnestig & 

Segerstedt (1997) innebär att inte för mycket arbete skall läggas vid småsummor som 

ändå inte påverkar kalkylen i betydande utsträckning. Detta för att öka kalkylens 

hanterbarhet. 

 

3.3.1.2 Direkta kostnader 

Direkta kostnader är kostnader som direkt kan hänföras till viss verksamhet eller 

aktivitet, oavsett om de uppstår hos landsting, kommuner, patienter eller anhöriga. I 

hälso- och sjukvården är det vanligt att dessa skattas som rörliga direkta kostnader för 

personal, utrustning, läkemedel och fasta direkta kostnader för byggnader och 

anläggningstillgångar (Anell, 2009). Användningen av direkta kostnader är dock inte 

enhetlig mellan studier, vilket kan skapa viss oklarhet (Drummond et al., 2005) 

 

3.3.1.3 Indirekta kostnader 

Det är inte helt okontroversiellt att indirekta kostnader beaktas i hälsoekonomiska 

utvärderingar (Anell, 2009). Indirekta kostnader brukar skattas som 

sjukskrivningskostnader och/eller produktionsvinster och förluster (Drummond et al., 

2005). Dessa skattas utifrån löner inklusive sociala avgifter. De avser således 

samhällsekonomiska konsekvenser (alternativkostnader) till följd av individers 

sjukfrånvaro och förtida död på grund av sjukdom (Anell, 2009). I kalkylsammanhang 

ur ett samhällsperspektiv bör dock även beräkningar utan de indirekta kostnaderna göras 

(Bernfort, 2009) 

 

3.3.1.4 Ogripbara (Intangibla) kostnader 

Ogripbara kostnader är svåra att mäta och är till exempel individers oro, sorg, smärta. 

Ogripbara kostnader brukar inte beskrivas i monetära termer, men är viktiga att beskriva 
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och beakta i studien eftersom de är en värdering av nedsatt livskvalitet (Drummond et al., 

2005). 

3.3.1.5 Diskontering 

I sammanhang där kostnader och effekter utfaller under olika år, är det nödvändigt att 

justera framtida kostnader och effekter så att de blir jämförbara med de kostnader som 

uppstår i nutid (Anell, 2009). Detta görs genom att använda nuvärdesberäkning eller 

diskontering (Anell, 2009; Drummond et al., 2005). Dessa beräkningar utgår från att 

värdet av en kostnad eller effekt minskar om den uppstår i framtiden. Yard (2001) 

beskriver detta genom att förklara att diskonteringsräntan består av tre komponenter; 

kompensation för väntan, kompensation för förlorad köpkraft samt kompensation för 

risk. Svenska hälsoekonomiska utvärderingar använder vanligtvis 3 % ränta, vilket 

också motsvarar rekommendationer från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 

TLV (Anell, 2009).  

 

3.3.1.6 För- och nackdelar med kostnadsanalys 

Fördelarna med kostnadsanalys är att den är enkel att utföra samt att resultatet är 

lättolkat (Anell, 2009; Drummond et al., 2005; Folland et al., 2001). Som tidigare 

beskrivits (Se Tabell 3) så används kostnadsanalys när effekterna mellan två alternativ 

antas vara identiska, därför används heller inga effektmått. Av den anledningen blir det 

enkelt att välja mellan de två alternativen, eftersom hänsyn enbart tas till kostnaderna. 

Alternativet med lägst kostnad prioriteras (Anell, 2009; Drummond et al., 2005).  

 

Kostnadsanalys är en central del i all form av hälsoekonomisk utvärdering, men har fått 

relativt liten uppmärksamhet hittills (Drummond et al., 2005). Det finns ett antal 

nackdelar med kostnadsanalys. Till att börja med finns det en tendens till att inte alla 

relevanta kostnader tas med i analysen, till exempel brukar indirekta kostnader uteslutas 

(FHI, 2011). Även det valda tidsperspektivet brukar vara för snävt, inte minst vid 

jämförelse mellan förebyggande program kan effekterna först uppstå många år efter den 

ursprungliga interventionen (Anell, 2009). Den mest kritiska nackdelen med 

kostnadsanalys är att den inte tar hänsyn till effekter, skulle det visa sig att det skiljer sig 

mellan alternativen så krävs en fullständig hälsoekonomisk utvärdering som beaktar 

både kostnader och effekter (Anell, 2009; Drummond et al., 2005; FHI, 2011). För det 

mesta är effekterna olika varför denna metod är ovanlig. Därför räcker inte 
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kostnadsanalysen som beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården, utan i stället oftast 

kostnadseffektanalysen (Socialstyrelsen, 2011). 

 

3.3.2 Kostnadseffekt analys 

Kostnadseffekts analys (cost-effectiveness analysis, CEA
10

) är en fullständig
11

 

hälsoekonomisk utvärdering där både kostnaderna och konsekvenserna av hälsoprogram 

eller behandlingar undersöks (Drummond et al., 2005; FHI, 2011). Alla punkter som 

diskuterats i föregående avsnitt om kostnadsanalys gäller här också (Drummond et al., 

2005). Det här avsnittet behandlar kostnadseffekt analysens tillämpning.  

 

3.3.2.1 Vad menas med kostnadseffektivitet? 

Uppgifter om både kostnader och effekter krävs för att avgöra vilken av två metoder 

som är kostnadseffektiv (Anell, 2009; Folland et al., 2001) När en ny behandlingsmetod 

både har lägre kostnad samt bättre effektivitet, så betraktas den som mer 

kostnadseffektiv och valet för en beslutfattare är lätt. Emellertid brukar effektivare 

metoder även vara mer kostnadskrävande (Anell & Gerdtham, 2010; SBU, 2013). I 

beslutsmatrisen (Tabell 4) visas de nio alternativen som kan uppkomma vid en 

jämförelse mellan olika metoder. 

 

 

För 1 och 9 behövs ytterligare analys göras. Inkrementell analys går ut på att räkna ut 

kvoten mellan skillnader i kostnader och effekter vid jämförelse mellan två alternativ 

för resursanvändningen (Anell, 2009). Den generella formeln för beräkning av 

                                                 

10
 Hädanefter enbart CEA. 

11 Kostnadsanalys betraktas inte som en fullständig hälsoekonomisk utvärdering (Drummond et al, 2005). 

Tabell 4. Beslutsmatris för kostnadseffektivitet (SBU, 2013, s 141) 
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inkrementell kostnadseffektkvot
12

 (ICER, Incremental cost-effectiveness ratio) beskrivs 

enligt följande: 

 

 

 

ICER är således ett mått som förklarar den relativa skillnaden i kostnader och effekter 

för de två behandlingsalternativen. Med andra ord är det ett mått för att beräkna 

skillnaden i kostnadseffektivitet för behandlingsalternativen (SBU, 2013).  

 

3.3.2.2 När ska CEA användas? 

I en CEA jämförs även effekterna av olika åtgärder (Anell, 2009; Drummond et al., 

2005; Ferraz-Nunes et al., 2007; FHI, 2011). CEA används när kostnader och 

hälsoeffekter mellan olika åtgärder behöver uppskattas. Målet med CEA är att sträva 

efter att maximera hälsoeffekterna för en given budget (Bernfort, 2009; Burström et al., 

2003; Johannesson, 1995). Det som kännetecknar CEA är att effekterna inte mäts i 

monetära termer och därför uttrycks resultatet istället som en kvot (Anell, 2009). 

Effekterna mäts istället i enheter såsom, vunna levnadsår, smärtfria dagar, minskade 

vårddygn, antal botade eller förbättrad BMI (Anell, 2009; FHI, 2011). ”Kvoten kan till 

exempel presenteras som kronor per vunnet levnadsår, kronor per minskat vårddygn 

eller kronor per diagnostiserat fall av en viss sjukdom” (FHI, 2011 s. 27). Drummond et 

al (2005) menar att CEA till exempel lämpar sig för personer som är ansvariga för 

screeningprogram
13

 där avsikten är att maximera antalet upptäckta fall och minimera 

den inkrementella kostnaden
14

 per fall som upptäckts från en rad alternativa 

screeningprogram.   

 

                                                 

12
 Hädanefter enbart ICER 

13
 Massundersökning för att sålla fram enskilda patienter/grupper med en sökt speciell egenskap/sjukdom. Inom 

hälso- och sjukvård avses en riktad hälsoundersökning, t.ex. cancerscreening (ne.se). 

14
 Inkrementell kostnad är skillnader i kostnader vid jämförelse av två alternativ för resursanvändningen (Anell, 

2009) 

Figur 3. ICER (Anell, 2009, s 70) 
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3.3.2.3 För- och nackdelar med CEA 

Som nämnt tidigare så estimerar en CEA även effekterna av olika åtgärder som inte går 

att mäta i monetära termer (Anell, 2009). Dessa effekter är väldigt viktiga att beakta 

inom hälso- och sjukvården där förbättrat hälsotillstånd alltid är ett av huvudmålen 

(Bernfort, 2009; Drummond et al., 2005) En viktig nackdel med CEA är enligt 

Drummond et al (2005) bristen på klinisk data för effekterna av behandlingen/produkten 

som evalueras. Drummond et al (2005) skriver att CEA vanligtvis blir kritiserad för hur 

effekter har uppskattats i analysen snarare än analysens ekonomiska aspekter.  

 

Ett annat problem Drummond et al (2005) poängterar, berör urvalet av studier som 

används för datainsamlingen. Det är vanligt att beslutfattare kritiserar subjektiva urval 

av studier som kan ha stor påverkan på slutresultatet. Därför rekommenderas 

systematiska urval för att studien ska erhålla en mer objektiv approach (Drummond et 

al., 2005). Många författare diskuterar även om effekter bör diskonteras eller inte. Den 

här problematiken uppstår dock enbart vid studier där effekterna löper under en längre 

period (Drummond et al., 2005). CEA har varit mycket populär hittills och är 

synnerligen en användbar metod när det finns ett enda entydigt behandlingsmål 

(exempelvis vunna levnadsår). De problem som diskuterats under detta avsnitt finns 

dock även hos de resterande analysmetoderna (Drummond et al., 2005).  

 

3.3.3 Kostnadnytto analys 

Kostnadnytto analys (Cost-utility analysis, CUA
15

) är en annan typ av fullständig 

hälsoekonomisk utvärdering som väger ihop både konsekvenserna för överlevnad och 

livskvalitet i ett nyttomått (Drummond et al., 2005, Socialstyrelsen, 2011). Detta 

nyttomått kallas för kvalitetsjusterade levnadsår (Quality Adjusted Life Years, 

QALYs
16

) och är det mest kontroversiella och omdebatterade begreppet inom 

hälsoekonomi (Bernfort & Levin, 2012). Måttet används för att beräkna hälsovinster i 

form av ökad överlevnad och tar också hänsyn till påverkan på livskvaliteten som till 

exempel mentala aspekter, fysiska oförmågor och smärta (Bernfort & Levin, 2012). 

QALY som effektmått är en del av Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd för 

                                                 

15
 Hädanefter enbart CUA 

16
 Hädanefter enbart QALY 
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ekonomisk utvärdering (LFNAR, 2003) och rekommenderas även av NICE
17

 (2008) 

och ISPOR
18

 (2008). CEA och CUA är identiska vad gäller kostnadsidentifiering, men 

skiljer sig vad gäller konsekvenser/effekter (Drummond et al., 2005).  

 

3.3.3.1 QALY 

För att få ett meningsfullt resultat ur en hälsoekonomisk utvärdering krävs att 

kostnaderna för en behandlingsstrategi ställs i relation till de positiva effekter denna 

medför (Bernfort, 2009; SBU, 2013).  Specifikt för QALY, till skillnad från andra mått 

som mäter hälsorelaterad livskvalitet är att QALY är användbart i hälsoekonomiska 

utvärderingar. QALYs ska kunna summeras och relateras till kostnader och QALY-

vikten måste således representera ett värde på en skala mellan död och full hälsa 

(Bernfort, 2012). Dessa QALY-vikter kan beräknas med antingen direkta och indirekta 

metoder. De direkta metoderna används för att uppskatta värdet av olika hälsotillstånd. 

Värdet skattas på en skala mellan 0 (=död) och 1 (= full hälsa). De indirekta metoderna 

består av ett frågeformulär som sedan kan kopplas till en tariff som framställts med 

hjälp av någon av de direkta metoderna (SBU, 2013). De direkta metoderna är 

framförallt standard gamble, time tradeoff och visual analogue scale (Bernfort, 2012; 

Drummond et al., 2005; SBU, 2013).  

 

Direkta metoder 

Standard gamble metoden går ut på att värdera den förväntade nyttan av ett 

hälsotillstånd genom jämförelse i ett spel. Sammanfattningsvis får en person tänka sig in 

i en situation där personen kan välja mellan att leva i ett visst sjukdomstillstånd under 

förslagsvis 10 år med 100 % säkerhet eller att ta emot en behandling som innebär en 

viss procents chans (p) att få full hälsa i 10 år och en viss procents risk att dö 

omedelbart (1-p) (Bernfort, 2012 s. 31). I figur 4 på nästa sida illustreras detta mer 

överskådligt. Värt att notera är dock att metoden inte enbart avser att studera operation 

som behandlingsmetod, utan den går att applicera på andra behandlingsalternativ 

(Drummond, 2005). Metoden har blivit kritiserad för att respondenterna inte fullständigt 

kan relatera till sannolikheterna och därför är svårtolkad, dessutom så tar metoden 

                                                 

17
 (The National Institute for Health and Care Excellence) ger nationella riktlinjer och råd för att förbättra vård och 

omsorg. ( www.nice.org.uk) 

18
 (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) är en organisation som bland 

annat främjar hälsoekonomisk forskning. (www.ispor.org) 
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relativt lång tid att administrera (Bernfort, 2012; Drummond 2005; Furlong et al., 1990; 

Torrance, 1976).  

 

 

 

 

Time trade-off är en av de mest tillämpade metoderna där respondenten ställs inför valet 

att leva i ett visst antal år (vanligtvis 10) i sitt hälsotillstånd eller att leva färre antal år i 

fullt friskt tillstånd. Är respondenten exempelvis indifferent mellan att leva 10 år i sitt 

nuvarande hälsotillstånd och 8 år som fullt frisk så är QALY-vikten för detta tillstånd 

0,80, vilket illustreras i figur 5 (Bernfort, 2009,2012). 

 

 

 

 

Figur 4. Standard Gamble (Bernfort, 2012 s. 31) 

Figur 5. Time trade-off (Bernfort, 2009 s 30) 
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Bernfort (2009) hävdar dock att Standard gamble och Time trade-off bedöms 

komplicerade att använda. Bernfort (2009) menar att metoderna anses vara hypotetiska 

till sin karaktär och innehåller avvägningar som kan upplevas som omöjliga att ta 

ställning till, vilket därför innebär risk för svarsbortfall samt problem med att bedöma 

tillförlitligheten i svaren. Den enklaste metoden är visual analogue scale och innebär 

rent praktiskt att respondenten får ett hälsotillstånd beskrivet för sig och ombeds 

därefter att uppge på en skala mellan 0 till 100 vilken hälsovikt de tycker deras 

hälsotillstånd bör ha (Anell, 2009; Bernfort, 2009; Drummond et al., 2005). Detta 

illustreras i figur 6 nedan.  

 

 

 

 

Visual analogue scale har också metodologiska svagheter (Anell, 2009). Det har 

framgått att Standard gamble och Time trade-off utgår från direkt jämförelse mellan 

alternativ. Visual analogue scale däremot ger enbart en rangordning mellan alternativ, 

men ställning kan inte tas till skillnader mellan alternativen eftersom det inte jämförs 

(Anell, 2009; Bernfort, 2009; Drummond et al., 2005). Hälsoekonomiska utvärderingar 

brukar dock sällan tillämpa direkta metoder i praktiken (Anell, 2009).  

 

 

 

 

Figur 6. Visual analogue scale (Bernfort, 2009 s 31) 
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Indirekta metoder 

Den vanligaste indirekta metoden för hälsoekonomiska studier som används i Sverige är 

EuroQol-5D (EQ-5D
19

) (Anell, 2009; SBU, 2013). EQ-5D är ett standardiserat 

livskvalitetsinstrument som mäter livskvalitet baserat på fem dimensioner med tre 

nivåer, vilket ger totalt 243 unika hälsotillstånd (3
5
). Dessa fem dimensioner är 

rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet (FHI, 2011 

s. 78). Till skillnad från de direkta metoderna är EQ-5D en genväg som baseras på 

tidigare studier (Anell, 2009; Drummond et al., 2005). Hur vikterna beräknas visas i 

bilaga 2 och 3. Svarar respondenten 1 på alla frågor innebär det full hälsa, men svaras 

det annorlunda används koefficienter för att räkna ut hälsotillståndet (Anell, 2009; 

Bernfort, 2009).  Figur 7 är ett exempel på hur EQ-5D kan användas för att räkna ut 

QALY-vikter. 

 

 

 

 

                                                 

19
 Hädanefter enbart EQ-5D 

Figur 7. Exempel på EQ-5D process (Bernfort, 2012 s 44) 
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3.3.3.2 När ska CUA användas? 

Följande är ett antal situationer där Drummond et al (2005) anser att det är möjligt att 

använda CUA. 

1. När hälsorelaterad livskvalitet är det viktiga utfallet i studien. Exempelvis när 

det handlar om två behandlingsalternativ som inte har en inverkan på 

dödligheten och istället fokuserar på personers livskvalitet.  

2. När du handskas med en begränsad budgetsituation där beslutsfattaren måste 

bestämma vilka program eller tjänster som bör minskas eller elimineras för att 

frigöra resurser för det nya programmet. 

3. När din uppgift är att allokera begränsade resurser på ett optimalt sätt med 

hänsyn till alla tillgängliga alternativ för att maximera livskvaliteten hos 

patienterna.  

4. När det behöver göras en jämförelse mellan olika behandlingsprogram som 

tidigare varit studerade med CUA. 

 

3.3.3.3 För- och nackdelar med CUA 

Den tydliga fördelen med att använda sig av CUA är direkt relaterat till QALY som 

effektmått. Ett antal författare och institutioner rekommenderar QALY som effektmått 

vid hälsoekonomiska utvärderingar (Anell, 2009; Bernfort, 2012, Drummond et al., 

2005; ISPOR, 2008; LFNAR, 2003; NICE, 2008; SBU, 2013). QALY möjliggör en 

värdering av livskvaliteten för patienter (Drummond et al., 2005). De nackdelar som 

kunnat upptäckas handlar om vilken metod som används för att räkna ut QALYs. 

Metoden som används kan påverka slutresultatet, vilket kan ifrågasätta tillförlitligheten 

i QALY som val av effektmått (Drummond et al., 2005).  

 

3.3.4 Kostnadintäktsanalys 

I en kostnadsintäktsanalys (Cost-benefit analysis, CBA
20

) värderas även effekterna i 

monetära termer (Drummond et al., 2005; SBU, 2013). Detta medför att utvärderaren 

direkt kan göra jämförelser av den inkrementella kostnaden för de olika 

behandlingsalternativen och resultatet blir således lättolkat (Anell, 2009; Drummond et 

al, 2005). Sammanfattningsvis så innebär CBA att om intäkterna (dvs. betalningsviljan) 

överstiger kostnaderna, bör det behandlingsalternativet väljas (Anell, 2009). Metoden är 

                                                 

20
 Hädanefter enbart CBA 
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väl förankrad i ekonomisk teori, men används inte särskilt mycket inom hälso- och 

sjukvården (Drummond et al., 2005). Framförallt används dock CBA mest inom 

trafiksäkerhets- och miljöområdet (SBU, 2013). Ett stort problem med CBAs 

tillämpning inom hälso- och sjukvården är hur betalningsviljan för effekterna ska 

skattas (Anell, 2009). Det går exempelvis att fråga befolkningen vad de är villiga att 

betala för en behandling som ger viss förändring av hälsan, men sådana studier tenderar 

att överskatta den faktiska betalningsviljan (Bala et al. 1999). Det största skälet till att 

CBA inte används mer i hälso- och sjukvården är att många anser att det är oetiskt att 

fråga individer vad de är villiga att betala för en hälsoförbättring. Betalningsviljan 

varierar även med patienters inkomst, vilket går emot hälso- och sjukvårdens 

målsättning med att alla ska få lika vård oberoende av betalningsförmågan (Anell, 

2009). Eftersom CBA inte tillämpas inom hälso- och sjukvården i så stor omfattning 

längre kommer metoden inte behandlas vidare i den här studien. Nästa avsnitt behandlar 

hur vårdens prioriteringar hanteras, detta eftersom hälsoekonomiska utvärderingar ska 

fungera som underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvården (Anell, 2009; SBU, 

2013).  

 

3.4 Vårdens prioriteringar 

I Sverige genomfördes en statlig prioriteringsutredning med riktlinjer för prioriteringar 

inom hälso- och sjukvården, inklusive en etisk plattform, som består av tre etiska 

principer (SOU, 1995:5). Dessa tre principer är Människovärdesprincipen, Behovs- och 

solidaritetsprincipen, och Kostnadseffektivitetsprincipen, vilka ska ligga till grund för 

alla prioriteringar som görs inom hälso- och sjukvården. ”Människovärdesprincipen 

innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga 

egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att 

resurserna bör fördelas efter behov. Kostnadseffektprincipen innebär att vid val mellan 

olika verksamheter eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, 

mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet, eftersträvas” (SOU, 1995;5 s. 33). 

Principerna har olika tyngd, det vill säga, människovärdeprincipen går före behovs- och 

solidaritetsprincipen som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen (SOU, 

1995:5). Utöver dessa principer så måste hälso- och sjukvårdens prioriteringar numera 

vara öppna i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763).  
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På senare tid har det bedrivits insatser för att fullfölja hälso- och sjukvårdens arbete med 

prioriteringar. PrioriteringsCentrum
21

 har på uppdrag av Socialstyrelsens kartlagt och 

analyserat hälso- och sjukvårdens arbete med prioriteringar. Detta presenteras i 

rapporten ”Vårdens alltför svåra val?”, vilken är det viktigaste underlaget för värdering, 

utveckling och förslag som Socialstyrelsen lägger fram till regeringen. I rapporten 

framkom det att riksdagens prioriteringsarbete inte har fått större genomslag inom 

hälso- och sjukvården. PrioriteringsCentrum föreslog att hälso- och sjukvården 

fortsätter att arbeta med rådande prioriteringsplattform, men att istället revidera den. 

Detta kräver bättre samarbete mellan olika nivåer inom hälso- och sjukvården, det vill 

säga, nationellt, kommunalt samt på landstingsnivå (PrioriteringsCentrum, 2007). Det är 

en lång väg från nationella beslut om regler och riktlinjer för prioriteringar till en 

praktisk verksamhet i kommuner och landsting. Det innebär att det är svårt att ha 

inverkan på hur prioriteringar bedrivs och används ner på de lägre nivåerna inom hälso- 

och sjukvården (SOU 2001:8).  

 

3.5 Potentiella fallgropar vid hälsoekonomisk utvärdering 

Hälsoekonomiska utvärderingars tillförlitlighet beror främst på kvaliteten på data och 

vilken metod som används. Trots att antalet hälsoekonomiska studier har ökat kraftigt 

på senare tid så verkar bristen på tillförlitliga data från kliniska studier fortfarande vara 

ett stort problem (Drummond et al. 2005; Eckerlund et al. 2011). Det är vanligt att 

hälsoekonomiska analyser kritiseras för att beräkningsprinciperna varierar samt för att 

det saknas en standard. Det finns dock kända riktlinjer vilka nämnts tidigare, det vill 

säga, ”Guidelines for authors and peer reviewers of economic submissions to the 

BMJ”
22

 (Drummond et al., 1996). Alla hälsoekonomiska studier uppfyller däremot inte 

alla dessa krav, men det innebär inte att studierna är utan värde. Det viktiga vid de 

studier som inte uppfyller alla krav är att vara väl medveten om bristerna vid tolkning 

av resultatet (Eckerlund et al., 2011). I Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om 

                                                 

21
 PrioriteringsCentrum är ett kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. Centrumet grundades 2001 

på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting och har sedan 2010 Linköpings 

universitet som huvudman. Centrumets uppgift är att fungera som en sambandscentral med uppgift att samla in och 

sprida information inom området öppna prioriteringar. (http://www.imh.liu.se/halso-och-

sjukvardsanalys/prioriteringscentrum?l=sv [2013-03-27]) 

22
 Se bilaga 1 



  

 

46 

ekonomiska utvärderingar (LFNAR, 2003) finns riktlinjer beträffande följande 

kvalitetskriterier: 

 Analysens perspektiv 

 Val av jämförelsealternativ 

 Val av patientgrupp 

 Vikter för justering av livskvalitet 

 Tidshorisont 

 Diskontering 

 Hantering av osäkerhet i resultaten 

 Användning av modellanalys 

 Presentation av metod och resultat 

 

Läkemedelsverket beskriver i läkemedelsboken 2011-2012 (Eckerlund et al., 2011) 

potentiella fallgropar kopplade till samtliga ovannämnda kvalitetskriterier.  

 

3.5.1 Perspektiv 

I Sverige rekommenderas ett samhällsekonomiskt perspektiv för hälsoekonomiska 

analyser. Detta innebär att alla relevanta kostnader ska ingå i analysen och att analysen 

bör gälla för svenska förhållanden. Direkta och indirekta kostnader ska således 

inkluderas i analysen vid jämförelse av två behandlingar, annars kan det medföra att det 

ena behandlingsalternativet bedöms som mer kostnadseffektiv enbart för att indirekta 

kostnader inte beaktats (Eckerlund et al., 2011).  

 

3.5.2 Jämförelsealternativ 

Det jämförelsealternativ som används i analysen bör jämföras med det i Sverige mest 

relevanta behandlingsalternativet. Väljs inte det lämpligaste jämförelsealternativet kan 

det innebära en överskattning av kostnadseffektiviteten (Eckerlund et al., 2011).  

 

3.5.3 Patientgrupp 

Studien bör göras på hela patientpopulationen som behandlingen riktas mot och separata 

beräkningar ska helst göras för olika patientgrupper där behandlingen förväntas ha olika 

kostnadseffektivitet (Eckerlund et al., 2011).  
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3.5.4 Livskvalitetsvikter 

QALY-vikter bör baseras på mätningar som är utförda med metoder som exempelvis 

Standard Gamble, Time Trade-off, eller EQ-5D. Studien ska också avse personer som 

lider av det hälsotillstånd som studeras. Små studier tenderar även att ge tvivelaktig 

kvalitet (Eckerlund et al., 2011)  

3.5.5 Tidshorisont 

Principiellt bör analysen täcka perioden då de huvudsakliga hälsoeffekterna och 

kostnaderna uppstår. Exempelvis för behandlingar som påverkar överlevnad ska ett 

”livslångt” perspektiv användas. Överskattning av tidshorisonten kan manipulera 

slutresultatet (Eckerlund et al., 2011).  

 

3.5.6 Diskontering 

Anledningen till varför diskontering är viktigt är för att hälsovinster i en osäker framtid 

i regel inte har lika stor betydelse som omedelbara effekter av en behandling och 

motsvarande gäller för kostnader. Om inte diskontering görs kommer de alternativ med 

relativt snabb läkningsprocess missgynnas (Eckerlund et al., 2011).  

 

3.5.7 Osäkerhet i resultaten 

Det är viktigt att utföra känslighetsanalyser av centrala antaganden och parametrar vid 

hälsoekonomiska analyser. Känslighetsanalysen kan baseras exempelvis på beräkningar 

utifrån olika diskonteringsräntesatser, alternativa antaganden samt kostnader per 

resursinsats. Det förekommer ofta att känslighetsanalyser saknas eller är ofullständig 

och därför kan inte beslutsfattare få någon större uppfattning av hur beroende de 

redovisade resultaten är av gjorda antaganden (Eckerlund et al., 2011).  

 

3.5.8 Modellanalys 

Hälsoekonomiska utvärderingar som är baserade på god empiri är eftersträvbart. 

Däremot är det nödvändigt att använda sig av modellering så att studien täcker den 

relevanta tidshorisonten. Viktigt här är att modellens struktur, använda data och 

analysens konsistens är genomtänkta eftersom det avgör analysens kvalitet. Beräkningar 

rekommenderas även att göras offentligt tillgängliga så att beslutfattare kan granska 

(Eckerlund et al, 2011). 
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3.5.9 Presentation av metod och resultat 

En god presentation av metod och resultat är grundläggande för en bra hälsoekonomisk 

analys. Metoder, formulerade antaganden och ingående data ska redovisas tydligt så att 

det är lätta att följa. Om en behandlingsmetod bedöms kostnadseffektiv avses vanligtvis 

att (den marginella) kostnadseffektkvoten är lägre än för det alternativ som jämförts 

med, det är alltså ett relativt begrepp och säger inte per automatik att behandlingen bör 

satsas på om det inte samtidigt medför en ren besparing (Eckerlund et al., 2011). 

 

3.6 Val av analysmetod 

En kostnadsanalys har utvecklats i den här studien för att kunna spegla 

kostnadssituationen för de två olika behandlingsmetoderna. Hälsoekonomiska 

utvärderingars kvalitet och omfattning beror i hög grad på i vilken utsträckning 

kostnader och effekter av medicinska interventioner är kända (Drummond et al., 2006; 

Eckerlund et al., 2011). När önskevärt dataunderlag saknas är det lämpligt att med hjälp 

av bästa tillgängliga data sammanfatta resultatet i någon form av matematisk eller 

analytisk modell (Eckerlund et al., 2011). Modellanalysen ersätter däremot inte kliniska 

studier utan är till för att belysa ett beslutsproblem utifrån bästa tillgängliga data 

(Henriksson & Carlsson, 2002). På grund av de begränsningar (data, evidens, resurser 

och tid) som uppkommit för att kunna utveckla en fullständig hälsoekonomisk 

utvärdering
23

 har en kostnadsanalys utvecklats utifrån bästa tillgängliga data.  

 

Enligt majoriteten av de riktlinjer som använts i studien samt de kontaktpersoner som 

jag varit i kontakt med, så rekommenderas en kostnadnyttoanalys (CUA), med QALY 

som effektmått för den här typen av utvärderingar. Detta betyder dock inte att 

kostnadsanalysen inte är betydelsefull. Detta för att, som nämndes i tidigare avsnitt kan 

kostnadsanalysen betraktas som den första delen av en hälsoekonomisk utvärdering, 

oavsett vilken metod som används (FHI, 2011). Kostnadsanalysen blir således en god 

utgångspunkt inför framtida utvärderingsarbete för Össur. Genom att kritisk analysera 

de brister och begränsningar kostnadsanalysen innehar, blir det enklare för Össur att 

veta vad som behöver fokuseras mer på inför framtida utvärderingsarbete.  

 

                                                 

23
 När effekterna för två behandlingsmetoder inte är identiska behöver kostnadsanalysen kompletteras 

med effektmått, som exempelvis QALY (Anell, 2009; Drummond et al. 2005) 
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I den mån data finns tillgänglig kommer den att användas och i resterande fall kommer 

antaganden och känslighetsanalyser ligga till grund för de resultat som presenteras. 

Genom att lägga kritiska ögon på kostnadsanalysen och förklara vilka brister och 

svagheter den innehar, kommer det för Össur att bli ett enklare arbete att göra mer 

korrekta och fullständiga utvärderingar i framtiden. Enligt Socialstyrelsen (2011) finns 

det olika evidensgraderingar av hälsoekonomisk bedömning
24

. Med utgångspunkt i 

Socialstyrelsens hälsoekonomiska bedömning kommer den här studiens evidensgrad 

bestå av olika evidensgraderingar beroende på de olika kostnadsposterna. I vissa fall 

råder det om antaganden, skattningar och kalkylberäkningar, i andra fall finns det data 

av god kvalitet. Nedan illustreras studiens konceptuella utvärderingsmodell för att på ett 

mer överskådligt sätt kunna följa studiens modellanalys. Modellen är utvecklad med 

hjälp av Drummond et al. (1996) (se bilaga 1).  

  

                                                 

24
 Se bilaga 4 



  

 

50 

 
 

 

  

Förtydliga 

frågeställning 

och syfte 

Presentation av 

analysmetoder 

Val av analys-

metod 
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till 

kostnadskalkyl 

1. 2. 3. 4. 

Hälsoekonomisk utvärdering som analysmetod 

UTVÄRDERING 

Presentation och analys av resultat 

Slutsatser och förslag till framtida 

utvärderingar 

Figur 8. Studiens utvärderingsmodell, egen modell 

utifrån Drummond et al (1996) 
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4 Empiri 
I det empiriska avsnittet kommer kostnadskalkylen att presenteras och beräknas. 

Inledningsvis beskrivs hur det förväntade behandlingsförloppet för de olika 

behandlingsalternativen förväntas att se ut. Därefter presenteras och beräknas de 

ingående parametrarna var för sig för att avslutningsvis illustreras i kostnadskalkylen. 

 

4.1 Datainsamling samt kostnadsanalys 

Till att börja med är det viktigt att klargöra att kostnadskalkylen kommer att göras 

utifrån ett samhällsperspektiv, vilket också stöds av (Anell, 2009; Bernfort, 2009; 

Eckerlund et al., 2011; SBU, 2013).  Vad detta innebär rent praktiskt är att indirekta 

kostnader i form av sjukskrivningskostnader tas med i kalkylen.  I utgångsfallet
25

 

kommer kostnaderna att diskonteras med 3 % kalkylränta, vilket rekommenderas av 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV (Anell, 2009). Nuvärdesberäkning 

kommer således att göras. Kalkylens ingående parametrarna kommer först att beskrivas 

och förklaras för att återge hur kostnadsanalysen är uppbyggd och även på vilka 

grunder. I syfte att utveckla kostnadsanalysen krävs inhämtning av data. Det kommer 

framförallt läggas fokus vid hur kostnaderna räknats fram samt vilka källor som 

använts. Kalkylerna är utförda i Excel för att förenkla känslighetsanalyserna och finns 

tillgängliga separat. För att säkerställa att kostnadskalkylen håller hög kvalitet kommer 

avsnittet om potentiella fallgropar vid hälsoekonomiska utvärderingar (3.5) tas i 

beaktande. Nedan beskrivs kortfattat på vilket sätt Eckerlund et al. (2011) kvalitetskrav 

har beaktats i kostnadskalkylen.  

 

 Analysens perspektiv (ett samhällsekonomiskt perspektiv har använts) 

 Val av jämförelsealternativ (farmakologisk behandling har valts som 

jämförelsealternativ)  

 Val av patientgrupp (kostnadskalkylen beräknas utifrån typpatienten, vilken 

beskrivs i kommande avsnitt) 

 Vikter för justering av livskvalitet (eftersom kostnadskalkylen inte avser att 

beräkna effekter, behöver inga QALY-vikter för justering av livskvalitet göras) 

 Tidshorisont (bestämd tidshorisont, vilken beskrivs i kommande avsnitt) 

                                                 

25
 I det empiriska avsnittet beskrivs utgångsfallet, det vill säga fallet som anses mest sannolikt utifrån den 

data som använts. Känslighetsanalyser presenteras därefter i analysavsnittet. 
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 Diskontering (kostnader har diskonterats i kostnadskalkylen) 

 Hantering av osäkerhet i resultaten (känslighetsanalyser har utförts) 

 Användning av modellanalys (där data saknas har antaganden behövt användas) 

 Presentation av metod och resultat (metod och resultat redovisas så att det är 

lätta att följa) 

 

4.1.1 Förväntat behandlingsförlopp för farmakologisk behandling samt 

knäortosbehandling  

Vid de inledande intervjuerna med kontaktpersonerna från Össur (Karason, Lindström, 

Sundberg, 2013-02-26) fick jag beskrivet för mig hur det förväntade 

behandlingsförloppet för farmakologisk behandling i jämförelse med 

knäortosbehandling skulle kunna se ut. Nedan presenteras det förväntade 

behandlingsförloppet i figur 9.  

 

Figur 9. Förväntat behandlingsförlopp (Karason, Lindström, Sundberg, 2013-02-26) 
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Figuren illustrerar de direkta kostnaderna för de olika behandlingsalternativen, det vill 

säga kostnader för ingrepp, läkemedel, revisionsingrepp
26

 samt ortoskostnader. 

Observera att kostnad för läkarbesök inte är med i figuren, men kommer att beaktas i 

kalkylen. Likaså illustreras inte de indirekta kostnaderna i form av 

sjukskrivningskostnader i figuren, men kommer att beaktas i kostnadskalkylen. De 

ingående parametrarna för farmakologisk behandling och knäortosbehandling ser ut 

enligt följande: 

Farmakologisk behandling 

Direkt kostnad: 

 Läkarbesök 

 Läkemedel 

 Kostnad för eventuella biverkningar 

 Knäprotesoperation 

 Revisionsingrepp 

Indirekt kostnad: 

 Sjukskrivningskostnad vid farmakologisk behandling 

 Sjukskrivningskostnad efter kirurgiskt ingrepp 

 Sjukskrivningskostnad innan revisionsingrepp 

 Sjukskrivningskostnad efter revisionsingrepp 

Knäortosbehandling 

Direkt kostnad: 

 Läkarbesök 

 Läkemedel 

 Kostnad för eventuella biverkningar 

 Ortoskostnader 

 Knäprotesoperation 

 Revisionsingrepp 

Indirekt kostnad: 

 Sjukskrivningskostnad vid ortosbehandling 

 Sjukskrivningskostnad efter kirurgiskt ingrepp 

 Sjukskrivningskostnad innan revisionsingrepp 

 Sjukskrivningskostnad efter revisionsingrepp 

                                                 

26
 Omoperation för det kirurgiska ingreppet som behöver göras efter ett antal år.  
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Figuren illustrerar hur behandlingsförloppet mellan knäortosbehandling och 

farmakologisk behandling förväntas te sig. Det finns ett antal aspekter som går att 

avläsa av figuren. Vid farmakologisk behandling förväntas ett eventuellt kirurgiskt 

ingrepp ske cirka två år före de patienter som använder sig av knäortos. Figuren 

illustrerar även att ortosbehandlingen enbart har som mål att skjuta på ett eventuellt 

kirurgiskt ingrepp och avser således inte att ersätta det. Till sist visar figuren att 

knäortosbehandling förväntas reducera konsumtionen av läkemedel. De olika 

läkemedlen som ingår i kostnadsanalysen kommer att presenteras i kommande avsnitt.  

 

4.1.2 Typpatienten 

Det är vanligare att knäartros drabbar kvinnor än män. Sjukdomen är vanligast 

förekommande bland äldre, det vill säga patienter i åldern mellan 45-75 (Frostegård, 

2012; Lindström, 2013-02-26; netdoktor.se; vardguiden.se). I kostnadsanalysen kommer 

därför typpatienten antas vara en kvinna i 45-årsåldern i tjänst, som sedan en tid 

tillbaka fått diagnos för måttlig till svår knäledsartros. Antagandet grundas i att 

sjukskrivningen då inträffar innan en eventuell pension (65 år) och kan därför beräknas 

utifrån medellön plus sociala avgifter, vilket stöds av (Drummond et al. 2005). Utöver 

detta kommer kalkylen inte ta hänsyn till eventuella produktionsförluster. Detta på 

grund av att det antas att patienten kan bli fullt ersatt av en ersättare som kan hålla 

samma produktionsnivå.  

 

4.1.3 Tidshorisont 

Den valda tidshorisonten är betydelsefull vid en kostnadsanalys. Den valda 

tidshorisonten är beräknad till 19 år. Detta för att tidshorisonten åtminstone ska omfatta 

ett eventuellt revisionsingrepp 10 år efter det första kirurgiska ingreppet. Anledningen 

till varför det dröjer 10 år innan ett eventuellt revisionsingrepp grundar sig på data ur 

Socialstyrelsens, Öppna jämförelser (2012), där 96 % av total andel knäproteser inte 

omopereras inom 10 år. En livslång tidshorisont har inte valts eftersom de relevanta 

kostnadsskillnaderna mellan alternativen har uppskattats uppstå inom den valda 

tidshorisonten. 
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4.1.4 Farmakologisk behandling (år 1-5) 

4.1.4.1 Direkta kostnader 

 

Läkarbesök 

För den farmakologiska behandlingen antas typpatienten åtminstone behöva ett 

läkarbesök per år. De kostnadsuppgifter som använts för att beräkna 

genomsnittskostnaden för ett läkarbesök i Sverige erhålls ur Öppna jämförelser (2012) 

där kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård
27

 år 2011 uppskattas till 1335kr.  

 

Läkemedel 

Enligt FASS (2012) rekommenderas olika typer av läkemedelsmärken för patienter med 

knäartros. Gemensamt för dessa läkemedel är dock att de ingår i samma 

läkemedelsgrupp
28

. De läkemedelsgrupper som rekommenderas vid knäartros är: 

Paracetamol, COX-hämmare och icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska 

läkemedel. För varje läkemedelsgrupp har tre olika läkemedel valts ut för 

kostnadsanalysen och dessa är Alvedon (Paracetamol), Voltaren (COX-hämmare
29

) samt 

Glucosamine Ratiopharm (icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska 

läkemedel). Rekommenderad dosering för dessa läkemedel vid knäartros är enligt FASS 

(2012): 

 

Alvedon = 2000mg-4000mg/dag  

Glucosamine Ratiopharm = 1500mg/dag 

Voltaren = 75-150mg/dag   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27
 Enligt Socialstyrelsen (2011) är det främst i primärvården åtgärderna i första hand utförs eller förväntas 

utföras för patienter med knäartros. 

28
 Läkemedel är indelade i olika läkemedelsgrupper beroende vilka substanser de innehåller. 

29
 Kallas även NSIAD (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)   
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Kostnaderna för de olika läkemedlen under fem års konsumtion beräknas nedan: 

 

 

VOLTAREN (FASS, 2012) 

 

150kr/förpackning 

50mg/tablett 

100 st. tabletter 

(100*50) = 5000mg i förpackningen 

(75+150/2) = 112,5mg/dag i genomsnitt 

(150/5000) = 0,03kr/mg 

 

Vad kostar det per år? 

365 dagar/år 

(0,03*112,5) = Kostar 3,375kr/dag 

(3,375*365) = Kostar 1231,875kr/år ≈ 1232 kr/år 

 

 

ALVEDON (FASS, 2012) 

 

60kr/förpackning 

500mg/tablett 

100 st. tabletter 

(100*500) = 50000mg i förpackningen 

(2000+4000/2) = 3000mg/dag i genomsnitt 

(60/50000)= 0,0012kr/mg 

 

Vad kostar det per år? 

365 dagar/år 

(0,0012*3000) = 3,6kr/dag 

(3,6*365) = 1314kr/år 
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GLUCOSAMINE RATIOPHARM (FASS, 2012) 

 

109 kr/förpackning 

30st. påsar 

1500mg/påse 

1 påse = rekommenderad dagsdos 

(109/30) = 3,633kr/dag 

 

Vad kostar det per år? 

(365*3,633)= 1326,045kr/år ≈ 1326 kr/år 

 

 

 

 

Risk och kostnader för eventuella biverkningar 

Vid användning av läkemedel förekommer givetvis eventuella biverkningar. De 

biverkningar som uppmärksammats är de biverkningar som Voltaren kan orsaka, 

eftersom att de i ekonomiska termer skulle kunna vara relevanta att beakta. Voltaren 

innehåller substansen Diklofenak, vilken bland annat kan orsaka mag- och tarmbesvär
30

 

samt hjärtinfarkt (FASS, 2012; Chen et al. 2008). Enligt Chen et al (2008) och Segal et 

al (2004) är risken för mag- och tarmbesvär 1,19 per 100 personer samt att risken för 

hjärtinfarkt är 0,23 per 100 personer. Kostnader för eventuella biverkningar är hämtade 

från Södra sjukvårdsnämnden (2013) och beräknas nedan: 

 

NordDRG
31

 kod: F40E (Magsår och GI-blödning U, ej komplicerat) 

Skånes universitetssjukhus = 24 251 kr 

Blekinge thorax & Växjö onkologi = 23 440 kr 

Övriga sjukhus, ej Halland = 24 934 kr 

                                                 

30
 Magsår och gastrointestinal blödning 

31
 DRG står för (Diagnosis Related Groups) och är ett patientklassificeringssystem, vilken delar in 

patienter med likartade diagnoser och dessutom likartad resursförbrukning till en och samma grupp för att 

bland annat avgöra priser och kostnader inom vården. NordDRG är ett gemensamt nordiskt DRG-system 

(Socialstyrelsen, 2013).  
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Genomsnittspris = (24251+23440+24934)/3= 24208,333≈24208 kr 

Magsår och GI-blödning U (ej komplicerat) = 24208 kr per fall 

Förväntat antal fall per patient = 0,0119 vilket ger = 288,0752 ≈ 288 kr 

 

NordDRG kod: E40E (Hjärtinf m kard kompl U, ej komplicerat) 

Skånes universitetssjukhus = 31 115      

Blekinge thorax & Växjö onkologi = 30 074     

Övriga sjukhus, ej Halland = 31 991 

Genomsnittspris = (31115+30074+31991)/3 = 31 060 

Hjärtinf m kard kompl U (ej komplicerat) = 31 060 kr per fall 

Förväntat antal fall per patient = 0,0023 vilket ger = 71,438≈71 kr 

 

Beräkningarna visar att kostnaderna (71 & 288 kr
32

) för eventuella biverkningar är så 

pass små att de ur väsentlighetsprincipen (Alnestig & Segerstedt, 1997) inte blir 

relevanta att ta med i kalkylen. Detta gör också att kalkylen således blir mer hanterbar.  

 

Kostnad för kirurgiskt ingrepp 

 

Enligt Öppna jämförelser (2012) är det en spridning på ungefär 35 000-100 000kr för 

knäprotesoperationskostnaderna mellan de olika sjukhusen i Sverige. Av den orsaken 

blir det ännu viktigare att använda sig av ett tillförlitligt genomsnittsvärde som kan säga 

något om situationen runt om i hela landet. Öppna jämförelsers (2012) 

genomsnittskostnad per vårdtillfälle vid total knäprotesoperation uppskattas till 68 344 

kr. 

 

4.1.4.2 Indirekta kostnader 

Sjukskrivningskostnad vid farmakologisk behandling 

Knäartros klassas som en av 25 sjukdomar som står för störst andel av 

sjukersättningskostnaderna i Sverige (Försäkringskassans socialförsäkringsrapport, 

2011:4). Medelvärdet för antal ersatta dagar vid sjukdomar i rörelseorganen är enligt 

Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport (2011:4): 88 dagar (brutto) Anledningen 

till att ersatta dagarna beräknas med bruttovärdet beror på att det ur ett 

samhällsperspektiv blir en sjukskrivningskostnad under hela sjukskrivningsperioden.  

                                                 

32
 De förväntas vara engångskostnader under hela tidshorisonten. 
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Detta verkar även vara en tillförlitlig sjukskrivningsperiod med tanke på att 

Socialstyrelsens rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga vid höft- och 

knäartros lyder: ”Vid försämringsperioder, lätta eller medelsvåra artrosbesvär och vid 

arbete som innebär hög belastning (som tunga eller upprepande lyft), kan 

arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor.” och fortsätter ”Vid svåra 

artrosbesvär och belastande arbete kan deltidssjukskrivning bli aktuellt i avvaktan på 

åtgärder.” (Socialstyrelsen, sjukskrivning vid knäledsbesvär [2013-05-03]) 

Socialstyrelsen förklarar även att det är vanligt med återkommande 

försämringsperioder.  

 

Genomsnittliga månadslönen för kvinnor 45-49= ca 33 000kr (SCB, 2011) 

Sociala avgifter uppskattas till 31,42 % år 2013 (Skatteverket.se), vilket ger: 

(1,3142*33000) = 43 368,6 ≈ 43 369kr 

 

Genomsnittlig dagslön för kvinnor 45-49 = (43369/30) = 1445,63333 ≈ 1446kr/dag 

Sjukskrivningskostnaden för knäartros uppskattas till (1446*88) = 127 248 kr/år 

 

4.1.5 Farmakologisk behandling (år 6-19) 
 

4.1.5.1 Direkta kostnader 

 

Kostnad för Paracetamol efter kirurgiskt ingrepp 

Enligt Figur 9 förväntas det behövas intag av smärtstillande läkemedel efter det första 

kirurgiska ingreppet. Doseringen förväntas successivt reduceras efter det kirurgiska 

ingreppet och beräknas därför enligt lägsta tänkbara dagsdoseringen på 500mg/dag 

(Alvedon).  

 

Kostnad per dag = (0,0012*500) = 0,6kr/dag 

Kostnad per år = (0,6*365) = 219kr/år  

 

Hälsotillståndet förväntas dock försämras innan revisionsingreppet (år 15), därför 

förväntas även dosen av Paracetamol öka år 13 och 14.  
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För år 13 och 14 beräknas dosen till (1500mg, Alvedon), vilket ger: 

(219*3) = 657kr/år 

 

Läkarbesök 

Innan revisionsingreppet förväntas läkarbesöken öka. Detta på grund av att patientens 

hälsotillstånd förväntas försämras Kostnaden uppskattas som tidigare till 1 335kr 

(Öppna jämförelser, 2012). I kalkyen antas därför: 

Ett läkarbesök (år 13) samt två läkarbesök (år 14). 

 

Revisionsingrepp 

På motsvarande sätt som det första kirurgiska ingreppet så beräknas revisionsingreppet 

till samma kostnad, det vill säga via Öppna jämförelsers (2012) genomsnittskostnad per 

vårdtillfälle vid total knäprotesoperation: 68 344 kr. 

 
4.1.5.2 Indirekta kostnader 

 

Sjukskrivningskostnad efter kirurgiskt ingrepp 

Enligt Landstinget Kronoberg (1177.se) samt Landstinget i Jönköping (lj.se) är patienter 

som genomgått knäprotesoperation normalt sjukskrivna under 60-90 dagar (= 

genomsnitt 75 dagar) efter ingreppet. Detta innebär att det blir en sjukskrivningskostnad 

även här. Det är dessutom rimligt att det uppstår en samhällelig rehabiliteringskostnad 

för patienten som genomgått operation av den här formen. Aronsson & Malmquist 

(2002) beskriver i boken ”Rehabiliteringens ekonomi” att samhällets kostnader för 

rehabilitering främst består av Försäkringskassans handläggningskostnader och 

finansiering av rehabiliteringsåtgärderna
33

. Kostnadskalkylen kommer inte hantera 

separata beräkningar för rehabiliteringskostnaden, utan antas vara en del av den totala 

sjukskrivningskostnaden.  

 

Sjukskrivningskostnad efter kirurgiskt ingrepp uppskattas till (1446*75) = 108 450 kr 

 

Sjukskrivningskostnad innan revisionsingrepp 

Som tidigare nämn förväntas hälsotillståndet försämras tiden innan (år 14) det är 

aktuellt för ett revisionsingrepp. Således förväntas det även uppstå en 

                                                 

33
 Detta gäller om produktionsbortfall inte beaktas. 



  

 

61 

sjukskrivningskostnad. I regel bör hälsotillståndet förbättrats efter första ingreppet, 

därför uppskattas en lägre sjukskrivningskostnad, enligt följande: 

 

I kalkylen antas att patienten är sjukskriven 1 månad (30 dagar) under år 14 på grund av 

försämringsperioder.  

 

Detta ger:  

(1446*30) = 43380 kr/år 

 

Sjukskrivningskostnad efter revisionsingrepp 

Med samma resonemang som vid det första kirurgiska ingreppet uppskattas 

sjukskrivningskostnaden efter revisionsingreppet också till (1446*75) = 108 450 kr 

 

4.1.6 Ortosbehandling (år 1-7) 

4.1.6.1 Direkta kostnader 

Läkarbesök 

Vid dialog med Karason, Lindström och Sundberg på Össur (2013-02-26) framgick det 

att det i normala fall krävs ett antal läkarbesök för patienter som väljer ortosbehandling. 

Till att börja med krävs det ett inledande läkarbesök där patienten och läkaren kommer 

överens om förutsättningarna vid ortosbehandling samt att patienten erhåller allmän 

viktig information. Efter detta läkarbesök får patienten normalt en ny tid för testa 

ortosen för att hitta en lämplig storlek. Därefter brukar ett uppföljningsbesök också 

behövas dels för att exempelvis föra en dialog med läkaren om hur det fungerar med 

ortosbehandlingen. Utöver dessa besök behövs ortosens dynamiska band bytas ut en 

gång per år, vilket betyder att ytterligare ett läkarbesök per år kommer att krävas.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att det krävs: 

 

Ett inledande läkarbesök = 1 335kr
34

 

Ett läkarbesök för att hitta rätt storlek på ortosen = 1 335kr 

Ett uppföljningsbesök = 1 335kr 

Ett läkarbesök per år för utbyte av band = 1 335kr/år 

 

                                                 

34
 Samma resonemang som under (se 3.8.4) 
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Ortoskostnader 

Enligt (Karason, Lindström, Sundberg, 2013-02-26) uppskattas ortoskostnaden till 

5900kr. För att utöka ortosens ekonomiska livslängd krävs underhållning i form av 

utbyte av band en gång per år. Dessa band kostar 550kr utöver kostnaden för 

läkarbesöket som beskrevs i förgående avsnitt (Karason, Lindström, Sundberg, 2013-

02-26). I kalkylen  

 

Detta ger: 

Ortoskostnad = 5 900kr 

Utbyte av band = 550kr/år 

 

Läkemedelskostnader 

I studien” Improvement in quality of life with use of an Unloader knee brace in active 

patients with OA: A prospective cohort study” av Briggs et al (2012) visade det sig att 

behandling med en avlastande ortos har effekt på läkemedelskonsumtionen. Resultatet 

från studien kommer ligga till grund för beräkning av läkemedelsreduceringen vid 

ortosbehandling. Briggs et al (2012) konstaterade att läkemedelsintaget reduceras enligt 

följande: 

 

Alvedon (Smärtstillande) reduceras med 25 % = (1314*0,75)= 985,5 ≈ 986kr/år 

Voltaren (Receptfria anti-inflammatoriska) reduceras med 31 % = (1232*0,69) = 

850,05≈ 850 kr/år 

Glucosamine Ratiopharm (Receptbelagda anti-inflammatoriska) reduceras med 36 % = 

(1326*0,64) = 848,64 kr ≈ 849 kr/år 

 

Risk och kostnader för eventuella biverkningar 

Eftersom behandlingen med ortos förväntas reducera läkemedelskonsumtionen, 

förväntas således även risken och kostnaderna för eventuella biverkningar reduceras. 

 

Uträkningar för risk och eventuella biverkningar beräknades enligt tidigare:  

Magsår och GI-blödning U (ej komplicerat) = 24208 kr per fall 

Förväntat antal fall per patient = 0,0119 vilket ger = 288,0752 ≈ 288 kr 

 

Hjärtinf m kard kompl U (ej komplicerat) = 31 060 kr per fall 
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Förväntat antal fall per patient = 0,0023 vilket ger = 71,438≈71 kr 

 

Dessa beräkningar baserades på Voltaren, vilken enligt Briggs et al (2012) ger en 

läkemedelsreducering på 31 % vid ortosbehandling.  

 

Detta ger: 

Kostnad för förväntat antal fall per patient med ”Magsår och GI-blödning U (ej 

komplicerat)” = (288*0,69) = 198,72 ≈ 199 kr 

 

Kostnad för förväntat antal fall per patient med ”Hjärtinf m kard kompl U (ej 

komplicerat)” = (71*0,69) = 48,99 ≈ 49 kr  

 

Även här är kostnaderna så pass små (49kr & 199kr) att de ur väsentlighetsprincipen 

(Alnestig & Segerstedt, 1997) inte blir relevanta att ta med i kalkylen.  

 

Kostnad för kirurgisk ingrepp 

Öppna jämförelsers (2012) genomsnittskostnad per vårdtillfälle vid total 

knäprotesoperation uppskattas till 68 344 kr. 

 

4.1.6.2 Indirekta kostnader 

Sjukskrivning vid ortosbehandling 

Efter en ingående genomsökning av data att använda, beträffande i vilken omfattning 

ortosbehandling kan reducera sjukskrivningstiden slutade utan resultat. Däremot har 

Nilsson & Karlsson (2009) utfört en klinisk studie som visar på att patienter som är 

yngre än 60 år visade signifikant förbättring i alla parametrar, det vill säga, smärta, 

dagliga aktiviteter, motionsaktiveter, livskvalitet vid användning av ortos. På Össurs 

hemsida knaartros.se poängteras dessutom att ”Effekten ger en omedelbar smärtlindring 

på knät, och du kan återgå till en aktivitet du hade innan smärtorna började.” 

(knaartros.se, 2013-04-15). Därför kommer det att antas att ortosbehandlingen kan 

reducera sjukskrivningstiden med 100 %, det vill säga full sysselsättning. Denna 

uppskattning kommer dock vid känslighetsanalysen justeras för att se hur utfallet 

förändras. Det innebär att ingen sjukskrivningskostnad räknas med i utgångsfallet vid 

ortosbehandlingen. 
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4.1.7 Ortosbehandling (år 8-19) 

4.1.7.1 Direkta kostnader 

Paracetamol efter kirurgiskt ingrepp 

Enligt Figur 9 förväntas det behövas intag av smärtstillande läkemedel efter det 

kirurgiska ingreppet även vid ortosbehandling. Eftersom ortosbehandlingen förväntas 

reducera intaget av paracetamol med 25 % (Briggs et al., 2012) beräknas intaget enligt 

följande:  

 

Kostnad per dag = (0,0012*500) = 0,6kr/dag 

Kostnad per år = (0,6*365) = 219kr/år  

Reducerat intag med 25 % ger: (219*0,75) = 164,25 ≈ 164kr/år 

 

Läkarbesök 

Innan revisionsingreppet förväntas läkarbesöken öka. Detta på grund av att patientens 

hälsotillstånd förväntas försämras. Exempelvis kan även läkarbesök behövas för 

undersökning av patientens hälsotillstånd samt protesens skick. Läkarbesök för utbyte 

av band kommer också behöver en gång per år. Detta uppskattas som tidigare till 

uppskattas till 1 335kr (Öppna jämförelser, 2012).  

I kalkyen antas därför: 

Ett läkarbesök (år 15) samt två läkarbesök (år 16). 

Ett läkarbesök per år för utbyte av band = 1 335kr/år 

 

Ortoskostnader 

Utbyte av band = 550kr/år 

 

Revisionsingrepp 

På motsvarande sätt som det första kirurgiska ingreppet så beräknas revisionsingreppet 

till samma kostnad, det vill säga via Öppna jämförelsers (2012) genomsnittskostnad per 

vårdtillfälle vid total knäprotesoperation: 68 344 kr.  
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4.1.7.2 Indirekta kostnader 

 

Sjukskrivningskostnad efter kirurgiskt ingrepp 

Med samma resonemang som tidigare (1446*75) = 108 450 kr 

 

Sjukskrivningskostnad innan revisionsingrepp 

Med samma resonemang som tidigare men här uppstår kostnaden år 16. (1446*30) = 

43380 kr/år 

 

Sjukskrivningskostnad efter revisionsingrepp 

Med samma resonemang som tidigare (1446*75) = 108 450 kr 
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4.2 Kostnadskalkyler 

Nedan presenteras kostnadskalkylerna för de två olika behandlingsmetoderna. 
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5 Analys 
I analysavsnittet presenteras resultaten från kostnadskalkylerna för utgångsfallet. 

Därefter utförs känslighetsanalyser för centrala antaganden och utvalda parametrar för 

att därefter ge anledning till att diskutera konsekvenserna. Analys av kostnadskalkylens 

tillämpning och begränsningar utförs för att sedan beskriva vilka faktorer som är 

väsentliga att beakta vid hälsoekonomiska utvärderingar. Avslutningsvis diskuteras 

även vilken påverkan effekterna hade kunnat ha på utfallet. 

5.1 Presentation av resultat 

Eckerlund et al. (2011) skriver att en god presentation av metod och resultat är 

grundläggande för en bra hälsoekonomisk analys. Här presenteras därför 

kostnadskalkylernas resultat. Till att börja med råder det stora skillnader i kostnader 

mellan de två behandlingsalternativen. Den inkrementella kostnaden för 

behandlingsalternativen är (904823-332177) = 572 646 kr på 19 år. Detta innebär att 

med de antaganden och kostnadsuppgifter som använts i kalkylen medför en 

kostnadsbesparing på 581 762kr för valet av ortosbehandling framför farmakologisk 

behandling. De största skillnader i kostnader för de två olika behandlingsalternativen 

beror framförallt på sjukskrivningskostnaderna. Från år 1-5 för farmakologisk 

behandling antas patienten sjukskrivas till stora kostnader, samtidigt som 

sjukskrivningskostnaden för ortosbehandlingen värderas till 0. Att 

sjukskrivningskostnaderna vid farmakologisk behandling dessutom förefaller vid de 

första åren gynnas inte av diskonteringsberäkningen eftersom värdet av en kostnad är 

lägre om den uppstår i framtiden (Anell, 2009).  

 

De indirekta kostnaderna påverkar resultatet avsevärt, vilket medför att resterande 

kostnader blir mer eller mindre obetydliga i kalkylsammanhanget. För att se hur 

resultatet påverkas av de olika ingående parametrarna har känslighetsanalyser utförts. 

Eckerlund et al. (2011) och Drummond et al (2005) menar att det är viktigt att göra 

känslighetsanalyser av centrala antaganden och parametrar vid hälsoekonomiska 

analyser.  

 

5.2 Känslighetsanalyser 

Enligt Eckerlund et al. (2011) kan känslighetsanalyser vid hälsoekonomisk analys 

baseras på exempelvis beräkningar utifrån olika diskonteringsräntesatser, alternativa 



  

 

69 

antaganden samt kostnader per resursinsats. Eckerlund et al. (2011) menar att 

beslutsfattare på så sätt kan få en större uppfattning av hur beroende de redovisade 

resultaten är av gjorda antaganden. De känslighetsanalyser som är utförda kommer att 

baseras på utvalda parametrar som kan tänkas påverka utfallet. Ingående parametrar 

som känslighetsanalyser är utförda på är de indirekta kostnaderna 

(sjukskrivningskostnaderna), kalkylränta, samt hur kostnadsbilden förändras vid 

förskjutning av kirurgiskt ingrepp för ortosbehandlingen. Det görs också tänkbara 

scenarion där två ingående parametrar justeras samtidigt.  

 

5.2.1 Känslighetsanalys indirekta kostnader 

Ur ett samhällsperspektiv beaktas de indirekta kostnaderna i kalkylen som uppstår på 

grund av sjuklighet (SBU, 2013). Det är dock intressant att göra samma beräkning utan 

de indirekta kostnaderna, det vill säga, att se till vilka kostnader som hälso- och 

sjukvården har för de olika behandlingsformerna. Blir det ett annat utfall då? Att göra 

beräkningar utan indirekta kostnader vid en kalkyl med samhällsperspektiv 

rekommenderas även av Bernfort (2009).  

 

I utgångsfallet antas full sysselsättning för patienter som använder sig av 

ortosbehandling, det vill säga ingen sjukskrivningskostnad år 1-7. I känslighetsanalysen 

beräknas därför inte full sysselsättning utan enbart en reducering av 

sjukskrivningskostnaderna med 10 och 30 % per år, för ortosbehandlingen i jämförelse 

med farmakologisk behandling. Det innebär således att ortosbehandlingen antas 

reducera sjukskrivningskostnaderna (år 1-7), men inte eliminera dem helt. Först 

illustreras känslighetskalkyler utan hänsyn till de indirekta kostnaderna för att därefter 

presentera resultat med reducerad sjukskrivningskostnad. Känslighetsanalyserna 

presenteras nedan. 
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Kostnaderna för de båda behandlingsalternativen sjunker avsevärt och det visar sig att 

den farmakologiska behandlingen har lägre kostnader än ortosbehandlingen om de 

indirekta kostnaderna utesluts. Farmakologiska behandlingen slutar på ett nuvärde på 

132 253 kr och ortosbehandlingen på 151351 kr, vilket ger en kostnadsbesparing på 

19098 kr vid farmakologisk behandling. Nedan visas känslighetsanalyserna för en 

justering med reducerad sjukskrivningskostnad för ortosbehandlingen. 

 

 

Farmakologisk behandling 
utgångsfallet   

    

    

Ack. Nuvärde 904823 
 

Ortosbehandling   

    
Reducerad 
sjukskrivningskostnad 10 % 

Ack. Nuvärde 1045689 
 

Ortosbehandling   

    
Reducerad 
sjukskrivningskostnad 30 % 

Ack. Nuvärde 887131 
 

 

Känslighetsanalyserna visar att en reducerad sjukskrivningskostnad på 10 % per år för 

ortosbehandling resulterar i högre kostnader vid år 19 än för farmakologisk behandling, 

men att en beräkning med 30 % reducerad sjukskrivningskostnad per år däremot 

resulterar i lägre kostnader vid ortosbehandling.   
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5.2.2 Känslighetsanalys kalkylränta 

För att analysera hur kalkylerna påverkas av kalkylräntan beräknas kalkylerna med 0 

och 5 % kalkylränta för utgångsfallet. Kalkylberäkning med 0 % kalkylränta innebär att 

man värderar framtida kostnader precis lika mycket i framtiden som i nuläget. Därefter 

görs även ytterligare en beräkning med 25 % kalkylränta utan de indirekta kostnaderna.  

 

 

Farmakologisk 
behandling   

    

Kalkylränta 0 % 

 
  

    

Ack. Nuvärde 1067409 
    

 

Ortosbehandling   

    

Kalkylränta 0 % 

 
  

    

Ack. Nuvärde 464051 
    

 

 

Skillnader i kostnader ökar vid beräkning med 0 % kalkylränta, motsvarande (1067409-

464051) = 603 358 kr. Men eftersom tidshorisonten är hela 19 år, är det osannolikt att 

framtida kostnader inte värderas annorlunda i framtiden. Största anledningen till att den 

inkrementella kostnaden ökar vid beräkning med 0 % ränta beror på, som tidigare 

nämnt, att de största kostnaderna vid farmakologisk behandling uppkommer under de 

första 5 åren.  
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Farmakologisk 
behandling   

    

Kalkylränta 5 % 

 
  

    

Ack. Nuvärde 820830 
    

 

Ortosbehandling   

    

Kalkylränta 5 % 

 
  

    

Ack. Nuvärde 273676 
    

 

 

Känslighetsanalys med 5 % ger (820830-273676) = 547 154 kr kostnadsbesparing vid 

ortosbehandling framför farmakologisk behandling. Detta innebär att utgångsfallet inte 

påverkas avsevärt vid känslighetsanalys av diskonteringsräntan. Det är således 

fortfarande fördelaktigt att välja ortosbehandlingen framför den farmakologiska 

behandlingen trots att diskonteringsräntan ändras till 5 %.  

 

Vid nästa känslighetsanalys justeras två ingående parametrar samtidigt för att se hur det 

påverkar resultatet. Tidshorisonten är relativt lång (19 år) vilket kan förväntas betyda att 

kalkylräntans tre komponenter; kompensation för väntan, förlorad köpkraft och risk bör 

beräknas så att de kan väga upp för osäkerheten (Yard, 2001). Av den orsaken beräknas 

kalkylen även med 25 % ränta, men där även de indirekta kostnaderna utesluts för att se 

hur det påverkar resultatet.    
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Farmakologisk 
behandling   

    

Kalkylränta 25 % 

 
  

    

Ack. Nuvärde 39383 
    

 
Ortosbehandling   

    

Kalkylränta 25 % 

 
  

    

Ack. Nuvärde 38438 
    

 

 

Resultatet visar att ortosbehandling får ett lägre nuvärde än för farmakologisk 

behandling under dessa förutsättningar och att det ackumulerade nuvärdet för båda 

behandlingarna sjunker avsevärt. Resultatet är (39383-38438) = 945 kr, således en 

kostnadsbesparing för farmakologisk behandling på 19 år.  

 

5.2.3 Förskjutning av kirurgiskt ingrepp 
 

I utgångsfallet antas ortosbehandling skjuta upp ett kirurgiskt ingrepp med två år.  För 

att undersöka hur detta antagande påverkar utfallet justeras förskjutning av kirurgiskt 

ingrepp med 0 och 4 år för ortosbehandlingen. Förskjutning med 0 år innebär att det 

kirurgiska ingreppet precis som för farmakologisk behandling inträffar år 5 och 

revisionsingreppet år 15. Alla andra kostnadsposter som påverkas flyttas därmed bakåt 

så att det matchar farmakologiska behandlingen (exempelvis påverkar det att 

läkarbesöken, läkemedelskostnaderna innan de kirurgiska ingreppen och 

sjukskrivningskostnaderna flyttas bakåt i tiden med 2 år). Hur påverkar det 

kostnadsbilden för ortosbehandlingen? Anledningen till valet av 0 år beror på att 

utgångsberäkningen inte baseras på kliniska studier som visar på att ortosbehandling 

med Unloader
®

 One förskjuter ett kirurgiskt ingrepp framåt i tiden. Därför blir det 

relevant att justera just detta.   
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I jämförelse med utgångsfallet (Ack. Nuvärde 332177 kr) ökar kostnaderna med 17 141 

kr. Detta beror som tidigare beskrivits att en kostnad som uppstår i framtiden värderas 

mindre och därför ökar kostnaderna om de flyttas framåt i tiden (Yard, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ortosbehandlingen innebär att det är möjligt att förskjuta ett kirurgiskt ingrepp med 

4 år i jämförelse med farmakologisk behandling (dvs. från år 5 till år 9) innebär det att 

kostnaderna sjunker avsevärt med den beräknade tidshorisonten. De största 

kostnadsposterna såsom kostnad för kirurgiska ingrepp förskjuts framåt i tiden med 4 år 

och sjukskrivningskostnader efter ingreppen hamnar utanför kalkylens tidshorisont (år 

20). Kalkylens tidshorisont modifieras därför för att kunna täcka alla relevanta 

kostnader till en tidhorisont på 20 år, vilket bör göras enligt Eckerlund et al. (2011). 

Alla kostnader relaterade till de kirurgiska ingreppen (läkemedelskostnader, läkarbesök, 

sjukskrivning) är förskjutna framåt i tiden med 4 år. Kostnaden sjunker därmed till 

317 340 kr (jfr utgångsfallet 332 177 kr). För att kunna följa alla parametrar som 

justerats illustreras kalkylen nedan.  

 

 

 

  

Ortosbehandling   

    
Förskjutning av kirurgiskt 
ingrepp 0 år 

 
  

    

Ack. Nuvärde 349318 
    

Ortosbehandling   

    
Förskjutning av kirurgiskt 
ingrepp 4 år 

 
  

    

Ack. Nuvärde 317340 
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Reflektioner kring känslighetsanalyserna 
 

Drummond et al (2005) skriver att det är viktigt att ange vilket synsätt/perspektiv som 

tillämpats, eftersom ett föremål kan vara en kostnad från en synvinkel, men inte en 

kostnad från en annan. Detta visade sig tydligt i de olika känslighetskalkylerna där 

exempelvis de indirekta kostnaderna uteslöts. Utan att beräkna de indirekta kostnaderna 

visade det sig att ortosbehandlingen blir mer kostsam än den farmakologiska 

behandlingen, vilket innebär att synsättet/perspektivet som tillämpas vid 

hälsoekonomisk analys kan ha avgörande betydelse för vilket alternativ som bör väljas 

framför något annat. Sannolikt är det även på dessa grunder, det vill säga utan hänsyn 

till de indirekta kostnaderna som hälso- och sjukvården väljer om ett nytt 

behandlingsalternativ bör introduceras eller inte. Kostnaderna för farmakologisk 

behandling är exempelvis mer utspridda över tidshorisonten, medan ortosbehandlingen 

innebär en grundinvestering på 5900 kr, vilket kan innebära att det uppstår ett visst 

motstånd bland finansiärer. Hade istället ett patientperspektiv applicerats skulle 

exempelvis patienters resekostnader betraktas som kostnader för patienterna, men inte 

kostnader ur ett samhällsperspektiv eller ur hälso- och sjukvårdens perspektiv. En ny 

hälsoprodukt eller behandling som ser ointressant ut ur en synvinkel kan således se 

betydligt bättre ut när andra synvinklar beaktas (Drummond et al., 2005). Synvinkeln är 

således central för hur utfallet resulterar.  

 

Det är intressant att se ungefär hur mycket ortosbehandlingen måste reducera 

sjukskrivningskostnaderna för att betraktas som det fördelaktiga alternativet med lägst 

kostnader. Vid beräkning med 10 % reducering av sjukskrivningskostnaderna visade det 

sig att farmakologisk behandling är att föredra framför ortosbehandlingen. Däremot vid 

beräkning med en reducering på 30 % av sjukskrivningskostnaderna har 

ortosbehandlingen lägre kostnader. Det blir således väldigt betydelsefullt att kunna 

basera beräkningarna av sjukskrivningskostnader för de olika behandlingsalternativen 

på godtagbara studier med precisa siffror som ger starkare evidensgrad.  

 

Vid justering av kalkyl ränta med 0 och 5 % ökade skillnaderna i kostnader för 

behandlingsalternativen. Ortosbehandlingen är även att föredra vid scenariot med 25 % 

kalkylränta utan de indirekta kostnaderna, men att kostnadsskillnaden mellan 

alternativen reducerades väsentligt (945 kr på 19 år). Behandlingsalternativen är med 
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dessa förutsättningar ur ett kostnadssammanhang nästan likvärdiga och här hade 

behandlingsalternativens olika effekter kunnat spela avgörande roll vid ett eventuellt 

beslut.  

 

Ortosbehandling förväntas skjuta på ett kirurgiskt ingrepp med 2 år. Om detta däremot 

inte är fallet och att ortosbehandlingen inte kan skjuta på ett kirurgiskt ingrepp, innebär 

det att kostnaderna ökar med 17 141 kr i jämförelse med utgångsfallet för 

ortosbehandlingen. Detta är också ett antagande som baseras på 

behandlingsalternativens effekter och här behövs således studier som kan visa på att 

ortosbehandling kan skjuta på ett kirurgiskt ingrepp. Skulle det exempelvis visa sig att 

ortosbehandlingen kan skjuta upp ett kirurgiskt ingrepp med 4 år kan det ur ett 

samhällsperspektiv innebära ännu större kostnadsbesparingar. Här blir typpatientens 

ålder betydelsefull. Skulle det exempelvis röra sig om en äldre patient i 60-årsåldern 

skulle det då innebära att patienten genomgår ett kirurgiskt ingrepp vid 69-årsåldern och 

ett eventuellt revisionsingrepp 10 år senare, det vill säga vid 79-årsåldern. Frågan är 

dock hur relevant ett revisionsingrepp är för en patient i 79-årsåldern? Det skulle kunna 

innebära att ett eventuellt revisionsingrepp kanske inte är nödvändigt
35

. Det skulle på så 

sätt innebära att ett eventuellt revisionsingrepp och alla kostnader relaterade till detta 

skulle kunna elimineras och stora kostnadsbesparingar kan göras för patienter som 

behandlas med Unloader
®
 One.  

 

Känslighetsanalyserna visade på olika resultat beroende på de gjorda antagandena samt 

förändring av utvalda parametrar. Detta innebär att en hälsoekonomisk kalkyl enkelt kan 

manipuleras för egen vinning om inte känslighetskalkyler utförs. Men utan grundlig 

analys är det svårt att identifiera de relevanta behandlingsalternativen (Drummond et al., 

2005). Det är givetvis möjligt att göra fler känslighetsanalyser på andra faktorer för att 

undersöka hur beroende utfallet är av centrala antaganden, exempelvis på typpatientens 

ålder. Beakta också att känslighetsanalyserna enbart är baserade på kostnader och inte 

effekter. Utifrån den beräknade kalkylen har dock dessa faktorer valts som mest 

relevanta för känslighetsanalysen.  

                                                 

35
 Exempelvis på grund av en fråga om överlevnad eller på grund av för hög kostnad relaterad till nyttan. 

Dessutom innebär ingreppen oftast risker, vilket av den orsaken eventuellt inte är aktuellt 

(Socialstyrelsen, 2011). 
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5.3 Vilket behandlingsalternativ har lägst kostnader utifrån ett 

samhällsperspektiv? 

Enligt den utvecklade kostnadsanalysen visade det sig i utgångsfallet att 

ortosbehandlingen med Unloader
®
 One har lägre kostnader än traditionell 

farmakologisk behandling ur ett samhällsperspektiv. Även känslighetsanalyser med 

justerad kalkylränta visade på samma resultat eftersom kostnadsskillnaderna mellan 

behandlingarna var så stora. Vid känslighetsanalyser av de indirekta kostnaderna visade 

det sig att en behandling med Unloader
®
 One behöver reducera 

sjukskrivningskostnaderna med 30 % för att kunna betraktas som ett 

behandlingsalternativ med lägre kostnader, eftersom en reducering med 10 % resulterar 

i lägre kostnader för farmakologisk behandling. Valet av att applicera ett 

samhällsperspektiv blir här avgörande eftersom kalkylen som beräknades utan de 

indirekta kostnaderna visade på att farmakologisk behandling har lägre kostnader än 

ortosbehandlingen. Nästa avsnitt diskuteras kostnadskalkylens tillämpningar och 

begränsningar för att beskriva vilka medvetna begränsningar den innehar. 

 
5.4 Analys av kostnadskalkylens tillämpning och begränsningar 

Det är svårt att ignorera det faktum att kalkylen är baserad på en del centrala 

antaganden, vilket naturligtvis påverkar resultatet. Trots att alla hälsoekonomiska 

studier inte alltid uppfyller alla krav som kan förväntas innebär det dock inte att 

studierna är utan värde. Det centrala vid de studier som inte uppfyller alla krav är att det 

är viktigt att känna till kalkylens brister samt att kunna tolka resultatet (Eckerlund et al., 

2011). Känslighetsanalyser är förvisso utförda för att visa på hur känslig kalkylen är för 

de antaganden som tillämpats. Däremot är det rimligt att göra fler känslighetsanalyser 

på andra ingående parametrar och val. Ett exempel är typpatientens ålder som 

beskrevs tidigare, vad händer med kalkylen om patienten istället är 60 år? Behövs 

verkligen ett revisionsingrepp vid 79 års ålder då? Det handlar säkert inte heller om 

sjukskriningskostnader i och med att patienten troligtvis gått i pension. Nu har heller 

inte produktionsförluster beaktats i kalkylen, skulle det innebära ett annorlunda resultat?  

 

Vid valet av läkemedel hittade jag ingen standardbehandling för patienter med 

knäartros att räkna på utan enbart rekommendationer, vilka varierade vid granskandet av 
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olika källor. Det skulle vara intressant att se hur valet och doseringen av läkemedel hade 

kunnat påverka slutresultatet. I utgångsfallet påverkar visserligen de indirekta 

kostnaderna påtagligt, vilket medför att valet och doseringen av läkemedel inte hade 

haft avgörande betydelse för kalkylens slutresultat. Men ur ett annat perspektiv 

(patientperspektiv) eller utifrån en kalkyl med andra tillämpningar av de indirekta 

kostnaderna skulle det kunna ha betydelse.  Enligt en del källor är exempelvis 

Glucosamine Ratiopharm inget effektivt läkemedel för alla patienter som lider av 

knäartros. Av den orsaken hade det varit intressant om det således fanns en 

standardbehandling att räkna på vid hälsoekonomiska utvärderingar för patienter med 

knäartros.  

 

Det var även en stor kostnadsspridning för knäprotesoperationer mellan olika landsting, 

det vill säga en spridning på 35 000-100 000kr (Öppna jämförelser, 2012). I 

kalkylberäkningarna användes ett genomsnittsvärde för hela riket, men det skulle kunna 

innebära att olika landsting får olika resultat vid jämförelser mellan 

behandlingsalternativen. Med andra ord kan det innebära att det är olika lönsamt för de 

olika behandlingarna beroende på vilket landsting det rör sig om.  

 

Kalkylens största begränsning är dock att den inte tar hänsyn till skillnader i effekter 

mellan de två olika behandlingsalternativen. Som tidigare nämnt har de olika 

behandlingsalternativen med hög sannolikhet olika effekter, vilket innebär att de bör 

beaktas i kalkylen i form av en kostnadnyttoanalys med QALY som effektmått. QALY 

mäter hälsorelaterad livskvalitet och är användbart i hälsoekonomiska utvärderingar 

(Bernfort, 2012). Genom att komplettera den hälsoekonomiska utvärderingen med detta 

effektmått skulle kalkylen även kunna säga något om metodernas kostnadseffektivitet. 

Det är viktigt att veta att trots att ett behandlingsalternativ innebär större kostnader, kan 

den fortfarande betraktas som kostnadseffektiv. Enligt SBUs (2013) beslutsmatris för 

kostnadseffektivitet (se Tabell 4) skulle det innebära att en inkrementell analys skulle 

behöva göras. Detta innebär att det hade behövts en hälsoekonomisk utvärdering som 

tar hänsyn till skillnader i kostnader och effekter för de två olika 

behandlingsalternativen och beräknats med kostnadseffektkvoten, ICER (Anell, 2009). 

Hade kalkylen däremot tagit hänsyn till behandlingsalternativens effekter hade en mer 

ingående beskrivning och analys av Össurs ortos Unloader
®
 One funktionalitet krävts 

för att på ett begripligare sätt kunna relatera till skillnaderna i effekter. 
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För att visa kostnadskalkylens tillämpningar och begränsningar mer överskådligt visas 

Drummond et al. (1996) checklista (se bilaga 1) med svar på hur kostnadskalkylen 

genomförts. I det stora hela har de flesta kvalitetskrav tillämpats, vilket illustreras på 

nästa sida. 

Drummond et al. (1996) Checklista Yes No Not 

clear 

Not 

appropriate 

Study design.         

1. The research question is stated.      

2. The economic importance of the research question is 

stated. 
     

3. The viewpoint(s) of the analysis are clearly stated and 

justified. 
     

4. The rationale for choosing alternative programmes or 

interventions compared is stated. 
     

5. The alternatives being compared are clearly described.      

6. The form of economic evaluation used is stated.      

7. The choice of form of economic evaluation is justified in 

relation to the questions addressed. 
     

Data collection.       

8. The source(s) of effectiveness estimates used are stated.      

9. Details of the design and results of effectiveness study are 

given (if based on a single study). 
    

10. Details of the methods of synthesis or meta-analysis of 

estimates are given (if based on a synthesis of a number 

of effectiveness studies). 

    

11. The primary outcome measure(s) for the economic 

evaluation are clearly stated. 
     

12. Methods to value benefits are stated.     

13. Details of the subjects from whom valuations were 

obtained were given. 
    

14. Productivity changes (if included) are reported separately.     

15. The relevance of productivity changes to the study 

question is discussed. 

    

16. Quantities of resource use are reported separately from 

their unit costs. 
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    (Drummond et al, 1996 s. 281)  

17. Methods for the estimation of quantities and unit costs are 

described. 
     

18. Currency and price data are recorded.      

19. Details of currency of price adjustments for inflation or 

currency conversion are given. 

     

20. Details of any model used are given.     

21. The choice of model used and the key parameters on 

which it is based are justified. 
    

Analysis and interpretation of results         

22. Time horizon of costs and benefits is stated.      

23. The discount rate(s) is stated.     

24. The choice of discount rate(s) is justified.     

25. An explanation is given if costs and benefits are not 

discounted. 
    

26. Details of statistical tests and confidence intervals are 

given for stochastic data. 

    

27. The approach to sensitivity analysis is given.     

28. The choice of variables for sensitivity analysis is justified.     

29. The ranges over which the variables are varied are 

justified. 
    

30. Relevant alternatives are compared.     

31. Incremental analysis is reported.     

32. Major outcomes are presented in a disaggregated as well 

as aggregated form. 
     

33. The answer to the study question is given.      

34. Conclusions follow from the data reported.      

35. Conclusions are accompanied by the appropriate caveats.      
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5.5 Vilka faktorer är väsentliga att beakta vid hälsoekonomiska 

utvärderingar? 

Det finns ett antal faktorer som påverkar slutresultatet samt kvaliteten för 

hälsoekonomiska utvärderingar (Eckerlund et al., 2011; SBU, 2013; Socialstyrelsen, 

2011).  Som tidigare nämnt spelar valet av perspektiv central roll för tillämpningen och 

utformandet av hälsoekonomiska utvärderingar. Valet av perspektiv påverkar bland 

annat vilka kostnader som ska inkluderas i hälsoekonomiska utvärderingen (Drummond 

et al., 2005). Väljs exempelvis ett samhällsperspektiv bör indirekta kostnader ingå i 

kalkylen i form av sjukskrivningskostnader eller produktionsförluster (Anell, 2009). De 

indirekta kostnaderna kan visa sig påverka kalkylen avsevärt, vilket visade sig i den 

utförda kostnadskalkylen. Anell & Gerdtham (2011) hävdar att det ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är frånvaron av effektiv behandling av sjukdom som 

kostar hälso- och sjukvården allra mest, därför är det viktigt att beakta alla relevanta 

kostnader och inte enbart de direkta kostnaderna inom hälso- och sjukvården.  

 

En annan väsentlig faktor som har betydelse för utvärderingens kvalitet och tillämpning 

är tillgång till data. Eckerlund et al (2011) och Drummond et al (2005) menar att 

tillförlitliga data från kliniska studier fortfarande är ett stort problem att hantera för 

hälsoekonomiska utvärderingar. Men trots att analytikerns valmöjligheter ofta begränsas 

av tillgången på data, är det möjligt att ge några allmänna råd (Drummond et al., 2005).   

 

För att hälsoekonomiska utvärderingar ska kunna utföras på ett korrekt sätt krävs det att 

val rätt jämförelsealternativ görs med rätt typ av studie (Anell, 2009). Detta innebär att 

exempelvis knäortosbehandling inte bör jämföras med fysisk aktivitet som 

jämförelsemetod eftersom fysisk aktivitet även rekommenderas vid respektive 

behandlingsmetod (farmakologisk behandling och ortosbehandling) och därför inte bör 

betraktas som ett konkurrerande behandlingsalternativ (Anell, 2009). Väljs inte det 

lämpligaste jämförelsealternativet kan det innebära en överskattning av 

kostnadseffektiviteten (Eckerlund et al., 2011).  
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Med rätt typ av studie innebär att ett val av de fyra olika utvärderingsmetoderna 

(kostnadsanalys, kostnadseffekt analys, kostnadnytto analys samt 

kostnadsintäktsanalys) bör baseras på de specifika förutsättningarna för 

jämförelsealternativen. Som tidigare nämnt så rekommenderas exempelvis en 

kostnadnytto analys vid konkurrerande alternativ med olika effekter, vilket bör tas 

hänsyn till utförandet av en fullständig hälsoekonomisk utvärdering som ska ligga till 

grund för beslut inom hälso- och sjukvården.  

 

När det inledande utvärderingsarbetet är utfört och kalkylerna skall göras krävs det vissa 

kriterier att följa för att kunna utöka kalkylernas kvalitet.  Diskontering bör göras i 

sammanhang där kostnader och effekter utfaller under olika år. Det är då nödvändigt att 

justera framtida kostnader och effekter så att de blir jämförbara med de kostnader som 

uppstår i nutid (Anell, 2009). Här blir därför den valda tidshorisonten också väsentlig 

och bör sträcka sig så att den åtminstone täcker alla relevanta kostnader för de två 

alternativ som jämförs, men en överskattning av tidshorisonten kan betyda manipulering 

av slutresultatet (Eckerlund et al., 2011). För att förebygga manipulering av resultat 

krävs därför känslighetsanalyser av centrala antaganden samt andra ingående 

parametrar som anses viktiga.  Metoder och resultat bör även beskrivas tydligt så att 

beslutfattare kan följa hur resultaten uppkommit (Eckerlund et al., 2011). Drummond et 

al. (1996) checklista (bilaga 1) ett smart redskap att använda sig av för att kontrollera att 

alla väsentliga faktorer och tillämpningar har beaktats i kalkylen. Det är också bra för 

att visa utomstående hur kalkylen har tillämpats samt vilka begränsningar den innehar.  

 

Det visade sig att typpatienten kan vara viktig att känna till, eftersom det påverkar 

kalkylens utformning samt de ingående parametrarna. När ett nytt behandlingsalternativ 

introduceras kan det därför vara väldigt betydelsefullt att veta vilken typpatient 

behandlingen framförallt riktar sig mot för att kunna utgå från det vid beräkning av 

kostnader och effekter. Vissa behandlingsalternativ kanske lämpar sig bättre för en 

specifik typpatient (kön, ålder, typ av arbete etc.) och mindre bra för en annan. 

 

Faktorer som är mindre väsentliga att beakta är till exempel gemensamma kostnader. 

Drummond et al. (2005) skriver att de kostnader som är gemensamma kan elimineras 

för att spara utvärderaren tid och att det inte finns någon mening med att komplicera 

kalkylen. Fokus bör därför främst ligga vid kostnader som skiljer sig åt (särkostnader), 
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samt att inte för stor ansträngning bör läggas vid små kostnader för att kunna göra 

kalkylen mer hanterbar (Drummond et al. 2005). I den här studien visade det sig att 

bland annat kostnader för eventuella biverkningar ur ett samhällsperspektiv kan vara en 

sådan kostnad som är mindre betydelsefull, självklart inte för den individuella patienten, 

men ur ett samhällsperspektiv med fokus på kostnader.  

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är svårt att ha inverkan på hur prioriteringar 

bedrivs och används ner på de lägre nivåerna inom hälso- och sjukvården. Det är en 

lång väg från nationella beslut om regler och riktlinjer för prioriteringar till en praktisk 

verksamhet i kommuner och landsting (SOU 2001:8). Det borde av den anledningen 

vara väldigt väsentligt att känna till vad beslutfattare faktiskt kräver och efterfrågar när 

det gäller att använda hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag inom hälso- 

och sjukvården. Om inte de hälsoekonomiska utvärderingarna tas på allvar eller 

innehåller de formella krav som ställs är det heller inte sannolikt att de påverkar 

behandlingspraxis överhuvudtaget.  

 
5.6 Diskussion om effekter 
 

Drummond et al. (2005) poängterar att identifiering av olika typer av kostnader är 

snarlika för de flesta hälsoekonomiska utvärderingar. Av den anledningen är en 

kostnadsanalys relevant för de andra analysmodellerna. En kostnadsanalys kan således 

ses som första delen i en hälsoekonomisk analys med olika effekter (FHI, 2011).  Anell 

(2009) menar dock att hälsoekonomiska utvärderingar ska sträva efter att vinster i form 

av hälsoeffekter för patienterna ska maximeras. Trots att den här studien inte täcker 

hälsoeffekterna för de olika behandlingsalternativen kan det vara intressant att diskutera 

hur det skulle kunna påverka utfallet och vilka metoder som kan tänkas användas för att 

skatta effekterna. Effekter bör enligt tidigare resonemang beräknas utifrån 

kvalitetsjusterade levnadsår, QALY. Dessa QALY-vikter bör baseras på mätningar som 

är utförda med metoder som exempelvis Standard Gamble, Time Trade-off, eller EQ-

5D för patienter som lider av det hälsotillstånd som studeras (Eckerlund et al., 2011). 

Metoderna delas in i indirekta och direkta metoder. De direkta metoderna används för 

att uppskatta värdet av olika hälsotillstånd. Värdet skattas på en skala mellan 0 (=död) 

och 1 (= full hälsa). De indirekta metoderna består av ett frågeformulär som sedan kan 

kopplas till en tariff som framställts med hjälp av någon av de direkta metoderna (SBU, 
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2013). Viktigt att tänka på enligt Eckerlund et al. (2011) är att studierna bör baseras på 

en relativt stor population i och med att små studier tenderar att ge tvivelaktig kvalitet. 

Det krävs uppgifter om både kostnader och effekter för att kunna avgöra vilken av två 

metoder som är kostnadseffektiv (Anell, 2009; Folland et al., 2001). När en ny 

behandlingsmetod både har lägre kostnad samt bättre effektivitet, så betraktas den som 

mer kostnadseffektiv och valet för en beslutfattare är lätt. Det är dock vanligt att 

effektivare metoder även är mer kostnadskrävande (Anell & Gerdtham, 2010; SBU, 

2013). Enligt SBU (2013) är det dock nödvändigt att det nya behandlingsalternativet 

antingen har lika eller bättre effekt och samtidigt antingen lägre eller lika kostnader än 

det jämförda alternativet för att det nya behandlingsalternativet ska införas inom hälso- 

och sjukvården.  

 

Hur hade hänsyn till effekterna kunnat påverka kalkylernas utfall? Att komplettera 

kostnadskalkylen med effekter baserade på vetenskapliga studier hade skapat en vidare 

helhetsbild för de olika behandlingsalternativen som studerats och givit en bättre insyn i 

hur behandlingarna påverkar patienterna som i sin tur påverkar samhället i stort.  Med 

hänsyn till effekterna skulle det kunna innebära att utvärderingen skulle kunna användas 

som beslutsunderlag inom hälso- och sjukvården. På grund av att det är högst sannolikt 

att effekterna är olika för behandlingsalternativen, krävs det således även beräkningar på 

det. Hänsyn till effekterna påverkar också kalkylens ingående parametrar. Exempelvis 

typpatientens ålder. Har ortosen samma effekt på alla åldersgrupper? När uppstår 

effekterna för de olika behandlingsalternativen? Denna fråga blir relevant om effekterna 

också diskonteras, eftersom framtida effekter således inte blir värderade lika mycket. 

Det är svårt att säga exakt hur effekterna hade påverkat utfallet, men i slutändan är det 

effekterna som ska ställas i relation till kostnaderna för att kunna avgöra vilken metod 

som är kostnadseffektiv.  

 

Till sist, påverkar ortosbehandlingen hur lyckade de kirurgiska ingreppen blir? Om 

ortosbehandlingen ökar chanserna för ett lyckat kirurgiskt ingrepp kan det påverka 

tillkommande direkta och indirekta kostnader som läkemedelskostnader samt 

sjukskrivningskostnader som uppstår efter ingreppen.  
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6 Slutsatser 

Trots de begränsningar som angivits relaterade till kalkylernas utformning och 

hälsoekonomiska evidensgrad ger studien upphov till intressanta slutresultat som är 

användbara för framtida utvärderingsarbete. De största kostnaderna visade sig vara av 

indirekt karaktär, vilket kan betyda att det ur ett samhällsperspektiv sannolikt är där de 

största kostnadsbesparingarna kan göras vid en ortosbehandling i jämförelse med 

farmakologisk behandling.  Fler kliniska studier krävs för att öka evidensgraden och 

därmed öka tillförlitligheten i de resultat som presenteras. En hälsoekonomisk 

utvärdering bör enligt Socialstyrelsen (2011) (se bilaga 4) bygga på antingen en stor 

välgjord hälsoekonomisk analys eller att det finns flera analyser som tillsammans på ett 

övertygande sätt visar på ett visst resultat för åtgärdens kostnadseffektivitet för att anses 

vara en hälsoekonomisk utvärdering med god evidens. Antaganden bör således 

undvikas i största möjliga utsträckning för att på lämpligaste sätt spegla den faktiska 

kostnadseffektivitetsbilden för de jämförda behandlingsalternativen. Men även om 

många av de problem som rör kostnadsberäkning är situationsspecifika och att 

analytikerns valmöjligheter ofta begränsas av tillgången på data, är det möjligt att ge 

några allmänna råd (Drummond et al., 2005).   

 

En hälsoekonomisk utvärderingsmodell är att rekommendera för att få en bättre struktur 

på utvärderingsarbetet och Drummond et al. (1996) checklista är ett bra verktyg att följa 

för att inte kvarlämna viktiga faktorer som bör beaktas. Faktorer såsom perspektiv, 

typpatient, tillgång till data, känslighetsanalyser, jämförelsealternativ med flera är 

väsentliga att beakta vid hälsoekonomiska utvärderingar och påverkar utfallet. Mindre 

hänsyn bör tas till kostnader som ur kalkylsammanhanget är irrelevanta för utfallet, men 

som komplicerar hanterbarheten i kalkylen, dock bör det dock ges en förklaring till 

varför dessa kostnader utesluts. 

 

Den här studien har belyst problematiken kring utvecklandet av en hälsoekonomisk 

utvärdering för farmakologisk behandling i jämförelse med ortosbehandling med 

Unloader
®
 One. Enligt de utförda kalkylerna visade det sig att ortosbehandlingen ur ett 

samhällsperspektiv har lägre kostnader. De resultat som presenteras bör dock beaktas 

med försiktighet på grund av att analysen baseras på begränsat antal valida studier, 

baseras på antaganden samt att den kan innehålla tekniska fel. Resultaten har således 
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uppkommit som ett resultat av tillämpningen alla de förutsättningar (typpatienten, 

förväntade behandlingsförloppet med mera) applicerats och bör inte ses som generella 

resultat. Däremot kan studien användas som en mall inför framtida utvärderingsarbete 

för Össur. För att kunna användas som beslutsunderlag krävs att de begränsningar som 

studien innehar granskas och korrigeras för att kompletteras med effektmåttet QALY. 

En uppföljning av studien kan innebära ett steg närmare i utvecklingen av effektivare 

behandlingsmetoder för patienter med knäartros.  

 

6.1 Rekommendationer till Össur inför framtida utvärderingar  

De rekommendationer som jag vill lämna till Össur inför framtiden är följande: 

 Fler kliniska studier 

För att kunna lyckas med att utveckla en hälsoekonomisk utvärdering med så få 

antaganden som möjligt bör den vara baserad på kliniska studier som kan stärka 

utvärderingens ståndspunkt. 

 Uppskatta behandlingarnas effekter 

Vilka effekter har de två olika behandlingsalternativen? Detta kan skattas med antingen 

direkta eller indirekta metoder. 

 Genomföra en studie med korrekta data utan antaganden  

I den mån det är möjligt försöka utveckla en hälsoekonomisk utvärdering utan 

antaganden.  

 Undersöka behandlingsförloppet mer ingående 

Hur ser det ut i verkligheten? Finns det några studier kring det? Annars hade det varit 

relevant att titta närmare på.  

 Undersöka ortosbehandlingens effekt på de kirurgiska ingreppen 

Finns det några kostnadsbesparingar och ökade hälsovinster relaterade till detta? Vad 

får det för konsekvenser i det långa loppet?  

 Med hjälp av evidens kan Össur visa på olika vinster 

De kan visa på vinster i form av samhällsekonomiska vinster, hälsoeffekter eller rena 

besparingar beroende på vad som är mest relevant att titta närmare på. 

 Studier som visar på besparingar i indirekta kostnader 

Eftersom studien visade på att de indirekta kostnaderna är de största kostnaderna ur ett 

samhällsperspektiv hade det varit intressant att genomföra studier som skulle kunna visa 

på indirekta kostnadsbesparingar. 
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 Känna till typpatienten 

Att kunna svara på frågor som: vem riktar ortosbehandlingen med Unloader
®
 One mest 

för? Vilken åldersgrupp är mest relevant? Funkar ortosen för alla? Om patienten 

exempelvis är överviktig, hur påverkar det effekterna från ortosen? 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Naturligtvis är ett primärt förslag till fortsatt forskning att genomföra en fullständig 

kostnadnytto analys, vilket har beskrivits tidigare. Det hade även varit intressant att 

replikera studien för att undersöka vilka resultat som det hade medfört. Kanske till och 

med eventuellt med ett annat perspektiv för att se hur det påverkar resultatet. 

 

Men det finns ett antal andra forskningsområden som skulle kunna vara intressanta att 

titta närmare på. Det skulle bland annat vara intressant om det gjordes studier på hur 

beslutfattandet inom hälso- och sjukvården ser ut vid införandet av nya hälsometoder 

och behandlingar. Det vill säga en kartläggning av hur det går till samt vad som krävs 

(på vilka grunder) för att en ny hälsometod introduceras inom hälso- och sjukvården.  

 

Jag har varit i kontakt med enbart två landsting, vilka för tillfället inte genomfört några 

hälsoekonomiska utvärderingar. Det hade varit intressant att titta närmare på hur 

hälsoekonomi bedrivs runt om i hela Sverige för att framtida hälsoekonomiska 

utvärderingar ska kunna hålla samma standard. 

 

Det sista förslaget är att titta närmare på hur hälso- och sjukvården ser på 

ortosbehandlingar överhuvudtaget samt varför de inte används inom hälso- och 

sjukvården som standardbehandling.  

 

6.3 Samhälleliga aspekter 

I Sverige orsakas ungefär en tredjedel av alla sjukskrivningar av sjukdomar i 

muskuloskeletala systemet. Knäartros är en av de vanligaste orsakerna till smärta och 

handikapp i rörelseapparatssystemet till följd av sviktande ledfunktion och destruktion 

av ledbrosk. I Sverige uppskattas 3-5 procent av befolkningen lida av någon form av 

artros, vilket kostar samhället cirka 7.5 miljarder kronor årligen (Frostegård, 2006). 20-

30 procent av befolkningen i åldern 65-74 år lider av knäartros och antalet drabbade 



  

 

91 

förväntas öka i och med att Sverige i likhet med många andra länder har en utveckling 

där befolkningen blir allt äldre. Den stora ökningen av antalet personer med övervikt 

bidrar även till en ökning av sjukdomar i rörelseorganen, särskilt artros (Frostegård, 

2012). Knäartros är följaktligen ett utbrett samhällsproblem och förväntas bli värre i takt 

med befolkningen blir allt äldre. Det råder ingen tvekan om att det krävs nya 

behandlingsmetoder för patienter som lider av knäartros. 

 

De slutsatser som den här studien har resulterat i är relevanta för samhället. Studien 

visar på att det krävs fler analyser och utvärderingar för ortosbehandling som 

behandlingsalternativ inom hälso- och sjukvården för patienter med knäartros. Det kan 

innebära stora kostnadsbesparingar och minskade produktionsförluster för samhället i 

helhet och eventuellt ökade hälsoeffekter för den individuella patienten. En uppföljning 

av studien kan innebära ett steg närmare i utvecklingen av effektivare 

behandlingsmetoder för patienter med knäartros. 
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